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Равновесие в Екосистемата  
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Какво цели да постигне проекта? 
 
-    Възможност за включването на МСП в кръговата икономика (КИ)  
- Да осигури съвместна платформа за работа на политици на национално и 

регионално ниво, и предприемачи (МСП) за постигане целите на КИ 
 

Фаза 1 - Цели да идентифицира и анализира:  
• Бизнес модели и добри работещи практики, примери за КИ  

• Бариерите за ефективното включване на голям брой МСП в КИ 

• Как тези бариери да бъдат преодолени  
• Какви политики са нужни на стратегическо ниво и как биха били    
     практически полезни на предприятията  
• Създаването на Местни групи за подкрепа, които да изработят   

     план за действие  
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Фаза 2:  
 • Да се приложи и тества плана за действие  

• Местна група за подкрепа ще избере и представи най-добрите 
практики  

• Периодично се организират интер-регионални срещи – обмен на 
информация между партньорите от всички страни  

• Да се създаде Бяла Книга с добрите практики и необходими стъпки 

• Да се създаде виртуална платформа (e-book) за научените уроци и 
препоръки, като резултат от Бялата книга    

• Местната група за подкрепа търси начини за финансиране на 
релевантни добри практики, който да бъдат използвани в МСП 
(оперативни програми и други донорски програми);  
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Пред какви предизвикателства са изправени МСП? 

• Липса на познания и експертиза за зеления потенциал, който 

притежават МСП 

• Липса на разбиране на принципите на зелената икономика  

• Липса на вътрешни ресурси  

• Липса на финансиране  

• Огромен натиск от страна на конкуренцията  

• Законодателни и административни бариери   

• Икономически, културни, поведенчески модели, които да се 

променят  
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Кои са партньорите по проекта? 
• 10 партньори от 6 страни  
• проектът се инициира от Центъра за развитие на бизнеса в 

Северна Дания, който е Лидер на проекта, останалите 
партньори са: 

• Регион Северна Дания 
• Metropolitan City Болоня – Столична община на регион Емилия 

Романия (IT),  
• ERVET SpA – Агенцията за развитие на регион Емилия 

Романия (IT),  
• Регионалния съвет на Южна Остроботния (FI) 
• JPYP Business Service – Агенция за Бизнес услуги (FI),  
• Правителството на Уелс (UK) 
• Агенция за развитие на местните власти Източен Солунски 

регион (GR)  
• Регионалната управа на Централна Македония (GR)  
• АСЕКОБ (BG) 
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Времетраене и фази 
• Времетраене 2016 – 2019  

 
• 8 Етапа в 2 Фази за 4 години  
 
• Комуникационна стратегия – регулярна 

информация за уебсайта, Press Release, ел.писма, 
регулярни срещи на участниците, конференции  

 
• Без брошури и диплянки на хартиени копия  
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Защо това сътрудничество е полезно? 
• МСП представляват повече от 98% от предприятията в ЕС 
 
• Кръговата икономика играе важна роля в насърчаване на 

иновациите, ресурсната ефективност и 
конкурентоспособността   
 

• Когато конвенционалните модели за работа се „задъхват“, 
има нужда от адресиране на проблемите по нов начин и 
създаване на нови бизнес модели  

 
• Партньорство на Европейско ниво между МСП в полза на 

рециклирането и оползотворяването на ресурси  
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Какво е очакваното въздействие от проекта? 
• Адресиране на отговорните институции на национално и 

регионално ниво с потенциала и проблемите на МСП за 
участието им в кръговата икономика  
 

• Подобряване политиките в посока включване на МСП в КИ 
 

• Изработване на механизми и подходи, който да бъдат 
„магистрала“ на МСП за включване в кръговата икономика  

 
• Осигуряване на конкретни инструменти за работа – бизнес 

модели, изчисляване на норма на възвращаемост, 
инструменти за оценка на ефективността и др.  
 

• Обмен на добри практики - научените уроци да бъдат 
споделени между всички региони, участващи в проекта  
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    Партньорите ще работят за осъществяване  
на национално и местно ниво за: 

• Политики за устойчиво развитие на МСП; 
 
• Инструменти за развитие на кръгова икономика; 
  
• Управление на отпадъците като ресурси; 
  
• Повишаване на обществената ангажираност в 

тези процеси  
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Успешен български пример за индустриална симбиоза-  
използването на стари морски контейнери в 

строителството 
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Интериорни решения  
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Ресурсна ефективност и  
естетичен дизайн 
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Хотел в София от стари морски контейнери 
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Използването на стари морски контейнери за 
изграждането на общежития  
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Ресурсна ефективност и социална икономика  



17 



18 



19 



20 



21 



22 

 
 
 

Ligna Group Ltd, водещ партньор на Българския 
мебелен клъстер  

 - Специалисти в обзавеждането на значителен брой 
Европейски хотелски групи  
- Верига за доставки на 50 производители от Европа, но 
предимно от по-конкурентно способните в Югоизточна Европа 
Проекти през последните 6 години: 
- Над 10 000 хотелски стаи в Европа 
- Предпочитан доставчик на две хотелски групи в Германия  
- 3 500 Citroen showrooms във Франция  
- 2 900 La Poste offices във Франция  
 
- Furnitu-RE START Project  - проект за производство на 

мебели от рециклирани материали 
Основни партньори от България, Германия, Австрия и 
Балканските страни 
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Интериорни решения на хотели в Германия  
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Мобилен outlet за продажба на 

акумулатори  
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Rockwool International A/S – огнеупорна изолация, Дания   
Практика, идентифицирана от Центъра за Бизнес развитие на 
Северна Дания 
 
За повече информация: www.rockwool.com 



Project smedia 

Благодаря за вниманието! 
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