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В този наръчник ще обясним какво представлява кръговата икономика и как тя 
работи. Освен това ще обобщим въпросите, свързани с политиката на ЕС, ще 
обясним важността на сортирането на отпадъците, ще говорим за бизнес модела 
на еко изкуството и кръговата икономика. 
 
Материалите, включени в този наръчник, ще допринесат за развитието на 
следните знания, умения и компетенции в областта на кръговата икономика и 
устойчивото развитие: 
Познаване и разбиране на главната идея на кръговата икономика, значението на 
сортирането на отпадъците, бизнес модела на еко-изкуството и кръговата 
икономика, както и познаване на околната среда като фактор за устойчиво 
развитие. 
Умения за разбиране на същността и ползите от кръговата икономика, за критична 
оценка на потреблението на ресурси и за избор на алтернативни, щадящи околната 
среда решения. 
Ниво на компетентност, което позволява да се оценят, анализират и използват на 
практика актуалната информация в областта на кръговата икономика и 
алтернативите за устойчиво развитие. 
 
Целта на ръководството е да информира младите хора за кръговата икономика и 
рециклирането, да подобри уменията и компетенциите на младите работници по 
отношение на зеленото мислене и да повиши социалната отговорност. 
 
Тъй като идентифицирането и оценяването на потенциални кръгови алтернативи е 
от ключово значение за постигането на устойчиви решения, ще разберете също 
защо е необходимо да се сортират отпадъците, за да се получат екологични ползи, 
осигурени от алтернативни решения. 
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Проектът Eco Circle 
 
Проектът Eco Circle се фокусира върху дългосрочните екологични промени, 
постигнати чрез обучение по околна среда, смесени дейности между младежки 
работници от партньорски организации и млади хора, включително лица с по-
малко възможности. Тя се занимава със социалното изключване, насърчава 
качествената младежка работа, прилагането на иновативни практики за младежка 
работа в областта на екологията, включващи творчество, иновации и 
модернизация - мощни инструменти за неформално и информално образование. 
 
Целта на проекта е да повиши информираността на младите хора за екологията и 
кръговата икономика. 
 
Целите на проекта: 
* обмен на добри практики относно културата и творчеството на кръговата 
икономика в екологичния контекст; 
* да насърчава активното участие на младите хора с по-малко възможности в 
обществата; 
* да се създаде наръчник за добри практики в кръговата икономика. 
 
Профилът на участниците е практикуващ персонал - работещ в сферата на 
образованието и обучението, младежки работници, експерти, специалисти, 
професионалисти, млади хора с по-малко възможности.  
 
Резултатите от проекта: Наръчник „Еко кръг”, който се използва от млади хора, 
интересуващи се от опазване на околната среда, като по този начин насърчава 
бъдещето, където кръговата икономика е основен тип икономика. 
 
Добавената стойност е критичното мислене, намаленото потребление на 
пластмаса, цифровите умения, повишаването на осведомеността за екологичната 
защита. 
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Какво е кръгова икономика? 
 
Кръговата икономика е алтернатива на традиционната линейна икономика 
(производство, използване, обезвреждане), в която съхраняваме ресурсите в 
употреба колкото се може по-дълго, извличаме максималната им стойност по 
време на употреба, след това възстановяваме и регенерираме продукти и 
материали на края на всеки експлоатационен живот. 
Кръговата икономика е модел на производство и потребление, който включва 
споделяне, отдаване под наем, повторно използване, поправка, обновяване и 
рециклиране на съществуващи материали и продукти възможно най-дълго. По 
този начин се удължава жизнения цикъл на продуктите.1 
На практика това означава намаляване на отпадъците до минимум. Когато 
продуктът достигне края на живота си, неговите материали се съхраняват в 
рамките на икономиката, където е възможно. Те могат да се използват отново и 
отново, като по този начин се създава допълнителна стойност. 

Нейната цел е да произвежда стоки и услуги, като същевременно ограничава 
потреблението и разхищаването на суровини и невъзобновяеми енергийни 
източници. 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Най-добрият начин да предвидим бъдещето е да го измислим.”  
Алън Кей  

Re-thinking Progress: 
The Circular Economy5 

Introduction            
to Cradle to Cradle4 

Explainer:                     
The Circular Economy3 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=zCRKvDyyHmI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=zCRKvDyyHmI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=zCRKvDyyHmI
https://www.youtube.com/watch?v=2kzCOW99szU
https://www.youtube.com/watch?v=QMsF1P-_vWc
https://www.youtube.com/watch?v=QMsF1P-_vWc
https://www.youtube.com/watch?v=2kzCOW99szU
https://www.youtube.com/watch?v=2kzCOW99szU
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Как действа концепцията за кръговата икономика? 
 
Притежаването на стоките има смисъл, ако тези стоки се увеличат по стойност. Така че 
притежаването на къща има смисъл, но с притежаването на стоки за еднократна употреба 
не е така. В този случай можете да наемете къщата си като услуга. 
Друг добър пример за модела с кръгова икономика е даден по отношение на 
електрическите крушки.  
Днес много компании работят по модела на линейната икономика, като по този начин 
продуктът, в този случай електрическата крушка, използва ресурсите (стъкло, метал), 
прави крушката и я продава на клиента. Когато изгори, клиентът я изхвърля, и тя отива в 
депата. 
В този пример целта е да се реши проблемът с възстановяването на критичните суровини 
за преработка. Това помага да се избегне остаряване, нещо, което може да бъде 
проблематично и нерентабилно, когато се предлага продукт като услуга. Вместо това 
потребителите не притежават електрически крушки, а плащат за тяхната употреба.  
Линейният модел работи така, сякаш ресурсите са безкрайни, но те не са. 
Линейният модел работи така, сякаш ресурсите са безкрайни, но те не са. Тук идва 
кръговата икономика, която проявява модела направи-използвай-върни, а компаниите са 
доставчици на услуги в този случай, например, компания Philips Lighting, която отдава 
лампичките и всички свързани с нея услуги за поддръжка. Да станеш зелен и да пестиш 
ресурси не е единственото предимство, има и икономически ползи. Тя може да спести 
пари в дългосрочен план. 
В Румъния има една компания, която работи по принципите на кръговата икономика. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С постоянно нарастващо население ще можем да запазим земята, само ако 
успеем да затворим цикъла на материалите.” 
Мартин де Жагер, директор „Колекция и рециклиране“, Филипс Лайтънинг  
  

What is the  
circular economy? 7 

Greenlamp Reciclare6 

https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=__0Spwj8DkM
https://www.youtube.com/watch?v=__0Spwj8DkM
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=__0Spwj8DkM
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Въпроси на политиката на ЕС 
 
На 2 декември 2015 г. Европейската комисия публикува съобщение за пресата 
относно новия пакет за кръгова икономика Целта на този пакет е да се повиши 
глобалната конкурентоспособност, да се насърчи устойчив икономически растеж и 
да се създадат нови работни места. 8 Планирано е, че предложените дейности и 
планове ще „извлекат максималната стойност и използване от всички суровини, 
продукти и отпадъци, насърчаване на енергийните спестявания и намаляване на 
емисиите на парникови газове“. 8 Пакетът съдържаше предложения, обхващащи 
целия жизнен цикъл на продукта, като се започне от производството до 
управлението на отпадъците и използването на отпадъци като ресурс. Повече от 
600 милиона евро бяха предвидени за по-нататъшно развитие на тези дейности. 
Пакетът съдържаше различни дейности и цели, които трябва да бъдат постигнати 
до 2030 г. В рамките на три години бяха изпълнени 54 действия от този план и 
работата все още е в ход. 9  
 
През 2018 г. беше пуснат нов пакет за кръгова икономика. Основният му акцент е 
върху използването на пластмасата и нейното намаляване. В допълнение, 
специално внимание се обръща на 27-те критични материала на нашия пазар и 
начините да се направи циркулярно използването на тези материали. 
“На 4 март 2019 г. Европейската комисия прие изчерпателен доклад за изпълнението на 
плана за действие за кръгова икономика. ”9 Този доклад очертава основните 
постижения досега и също така подчертава възможните предизвикателства в 
бъдеще. Общата цел е да се сведе до минимум въздействието на икономиката 
върху околната среда. 
Пакетът също така включваше различни законодателни мерки, например 
предложение за директива относно намаляването на въздействието на някои 
пластмасови продукти върху околната среда,10 предложение за регламент относно 
минималните изисквания за повторна употреба на вода11 и други.  
Може да се види, че кръговата икономика е тема, която е широко обсъждана на 
европейско равнище и се предприемат мерки за прилагане на този тип икономика, 
за да се намали въздействието върху околната среда. 
Повече информация по въпросите на политиката на ЕС в областта на кръговата икономика 
може да бъде намерена на интернет страницата на Европейската комисия.  
 
  Repair, reuse, recycle2 

ttp://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20151201STO05603/circular-economy-definition-importance-and-benefits
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20151201STO05603/circular-economy-definition-importance-and-benefits
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Защо е толкова важно да се разделят отпадъците? 

Основен аргумент в полза на подхода на кръговата икономика е, че постигането 
на устойчив свят не изисква промени в качеството на живот на потребителите, 
нито изисква загуба на приходи или допълнителни разходи за производителите 
и другите икономически агенти. Аргументът е, че кръговите бизнес модели могат 
да бъдат печеливши като линейни модели и да позволяват на потребителите да 
продължават да се наслаждават на подобни продукти и услуги. 
За постигане на модели, които са икономически и екологично устойчиви, 
кръговата икономика се фокусира върху области като дизайнерско мислене, 
системно мислене, удължаване на живота на продукта и рециклиране. 

Това, което е загуба за някого, е ценен ресурс за другите. 
В областта на рециклирането работи италианската компания Revet, която 
рециклира пластмаси, алуминий, стомана, стъкло, полиламинати като тетрапак. 
Revet реализира кръговата икономия за една от най-трудните фракции за 
обработка, а именно полиолефиновия компонент: пластмасови опаковки, които не 
са бутилки. Този материал се трансформира в профили, предназначени за градско 
обзавеждане или гранули, подходящи за формоване на нови висококачествени 
пластмасови изделия. 
Продуктите са с много високо качество, тъй като в лабораториите се извършва 
сериозна работа, за да се гарантира, че крайният продукт, а именно материалът, 
използван за производството на нещо, е подходящ, висококачествен и дълготраен. 
Някои от крайните продукти, изработени от тези материали са: столове, детски играчки, 
метли, дограма и много други неща, които могат да бъдат направени от рециклирана 
пластмаса. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Това, което повечето хора виждат в контейнерите за боклук, е само върхът на 
материалния айсберг; самият продукт съдържа средно едва 5% от суровините, 
включени в процеса на производство и доставяне.” 
Майкъл Браунгарт, люлката до люлката: преработване на начина, по който правим 
нещата 
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Как да се опитаме да станем част от кръговата икономика? 
 
Кръговата икономика е не само за големи компании и производители. Също така 
можете да направите промяна. Създаване на нови продукти чрез превръщане на 
отпадъците в суровини. Да, толкова е лесно да си направите хартия у дома. 
Рециклирането на хартия и картон е също толкова важно, колкото рециклирането 
на пластмаса или стъкло. Община Мездра в България е вдъхновила младите хора 
да използват съществуващите суровини, като правят ръчно изработени книги от 
рециклирана хартия и по този начин ги научават за рециклирането и неговото 
значение, какви са хартиените отпадъци, защо трябва да бъдат намалени и защо 
хартия е толкова ценен ресурс.  
 

Направете своя собствена хартия у дома 
Рецепта как да направите своя собствена ръчна книга от рециклирана хартия: 
Ще Ви трябва - вана или купа, сито, тензух и хартиени отпадъци (кутии, офис 
отпадъци, брошури, вестници и др.). За да бъде по-интересно, можете да го 
украсите със сухи растения или да добавите оцветяване по желание. 
Направете това - накъсайте хартиени отпадъци на парчета, накисва се във водата 
през нощта, направете на каша, изсипва се в сито, източване на водата, суши си и е 
готова. 
Хартията е готова за втора употреба!  
Младите трябва да бъдат обучени да използват съществуващите материали и да бъдат 
креативни и да се опитват да трансформират творческите си идеи в бизнес идеи.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напълни хартията с дишането на сърцето ти.” 
Уилям Уърдсуърт 

Papermaking at home12 

https://www.youtube.com/watch?v=AHq99UNOZlg&t
https://www.youtube.com/watch?v=AHq99UNOZlg&t
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Кръгова икономика и бизнес 
 
Бизнес моделите от кръгова икономика запазват продуктите и материалите в 
употреба, по дизайн, за възможно най-дълго време, за да получат максималната 
им стойност. 
Подходът с кръгова икономика гарантира, че материалите се задържат в 
продуктивна употреба, в състояние на висока стойност, колкото е възможно по-
дълго. Тя се фокусира върху преструктурирането на бизнес и икономическите 
системи, така че отпадъците да се „проектират“ от начина, по който живеем. 
Възможно е всеки да създаде бизнес, който да отговаря на принципите на 
кръговата икономика. 
Малкият бизнес научи за това колко суровина се използва за създаване на нови 
неща всяка година. И толкова голяма част от ценния материал се изхвърля в същото 
време. Идеята се роди - защо не се опитаме да приложим принципите за 
рециклиране, циклиране и нулеви отпадъци в процеса на производство на 
преносими компютри, като използваме съществуващи материали, с възможно 
най-малко остатъци. Работи. 
Следните материали се използват за създаване на уникални дизайнерски 
преносими компютри: стари тъкани, стари корици за книги, рециклирана хартия. 
Въпреки това, има някои неща, които са необходими, но не са произведени 
съгласно модела на кръговата икономика, например нишки и лепило. 
Съществуващите материали се получават по различни начини - хората могат да ги 
дарят или се купуват в благотворителни магазини, магазини за втора употреба. 
Създателят на тетрадките също учи как да ги прави, така че всеки да може да се 
научи да използва каквото има у дома, за да направи нещо красиво и да запази 
ограничените ресурси..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Малките възможности често са началото на големите предприятия.” 
Демостен 
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Примери за бизнес модели за кръгова икономика13 

Наемане и лизинг - наемане или лизинг на продукти като алтернатива на 
закупуването. 
Производителност / Система за обслужване - производителят запазва 
собствеността на продукта и следователно има по-голям интерес към 
производството на продукт, който продължава да съществува. 
Стимулиращо връщане - предлагане на финансов или друг стимул за връщане на 
„употребените“ продукти. Продуктите могат да бъдат ремонтирани и 
препродадени. 
Модел за управление на активи - максимизиране на жизнения цикъл на продукта 
и свеждане до минимум на нови покупки чрез проследяване на активите на 
организацията, планиране на това, което може да бъде използвано повторно, 
ремонтирано или преразпределено на друга площадка. 
Съвместна консумация - отдаване под наем или споделяне на продукти между 
членове на обществото или предприятия, често чрез мрежи между 
равнопоставени партньори. 
Модел с дълъг живот - продукти, предназначени за дълъг живот, поддържани от 
гаранции и надеждни ремонтни услуги. 
  

How to become a Green SME 
in a Circular Economy14 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V1Tszs48xCI
https://www.youtube.com/watch?v=V1Tszs48xCI
https://www.youtube.com/watch?v=V1Tszs48xCI
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Еко Арт 
 
Целта на Eco Art е да повиши осведомеността за екологичните проблеми. Еко Арт 
е начинът, по който общностите акцентират върху въпросите на околната среда 
чрез арт инсталации, занаяти и предмети на изкуството, основани на пластмасови 
отпадъци, танци, музика, улично представление, флашмоби и др. 

Като пример използваме проект „Пластмасови храни”, който е наземна 
инсталация, фокусирана върху екологичната устойчивост и глобалната екология 
поради визуалното си въздействие: отпадъчни материали еко бали, тежащи от 60 
кг до 500 кг, поставени в различни обичайни места, в провинцията, както в града. 
Намаляването на отпадъците е приоритет днес. Инвазията на опаковките, 
културата за еднократна употреба и новият начин на живот водят до увеличаване 
на производството на отпадъци.  

Проектът иска да разпространи едно просто послание: необходимо е да се намали 
производството на отпадъци, като се започне директно с хората, като се включат 
чрез емоции. Хората са объркани, когато открият онова, което е било в боклука, до 
деня преди това и че вече са го забравили. Проектът иска да повиши 
осведомеността за отговорното и уважително потребление.  

Основната концепция е, че Земята е наш дом и ние сме отговорни за него. Визията 
за възможно бъдеще може да създаде силно въздействие, защото хората просто 
не са наясно с количеството отпадъци. Но ако отпадъците да им е представени, те 
въздействат както на визуално, така и на емоционално нивоВсъщност ние вече 
създадохме пластмасов остров в океана и изглежда, че пластмасата има свой 
живот. Крайно време е да направим нещо по въпроса. 

По време на проекта, в Браила се проведе конкурс за плакати и инфографика от 
местни студенти, като победител в конкурса беше произведението “Решение на 
замърсяването”, което постави въпроса за пластмасовото замърсяване. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art, freedom and creativity will change society faster than politics.” 
Victor Pinchuk 
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Препоръки за младежките работници 
 

Преходът към кръгова икономика е едно от най-големите предизвикателства, за да се 
създаде по-устойчиво общество. Този преход изисква циркулярно мислене, креативност 
и интердисциплинарен подход и екологични съображения. 
В момента по-голямата част от световното производство се основава на модел на линейна 
икономика, а именно - направи - използвай - изхвърли. Но не можем да продължим по 
този начин. Много е важно да се разбере, че отпадъците са ценен ресурс, който трябва да 
се съхранява в икономиката, а не просто да се изхвърля и съхранява в депата. По този 
начин ще започнем да мислим в кръгове и да намерим начини как да използваме 
отпадъците като ценен ресурс, как да създаваме бизнес, като създаваме възможно най-
малко отпадъци. В момента поемаме линейната посока и продължаваме по-далеч. 
Именно затова е необходимо да се възприеме подходът от люлката до люлката - фраза, 
измислена от Уолтър Р. Стахел през 70-те години и популяризирана от Уилям Макдоно и 
Майкъл Браунгарт в тяхната книга от 2002 г. с едно и също име.15 Подходът от люлката до 
люлката „се стреми да създаде производствени техники, които не са само ефективни, но 
по същество са свободни от отпадъци”. Той също така ни кара да мислим извън кутията и 
да измислим алтернативни решения и начини на работа. 
 
Cradle to Cradle празнува изобилието;  признава, че хората, също като мравки и дървета, 
са много и имат голямо влияние върху околната среда. Предизвикателството е да 
направим това въздействие положително и ви каним да се присъедините към това 
предизвикателство! 
Промените трябва да започнат не само на политическо ниво, но и на лично ниво. Всеки от 
нас може да направи устойчив избор и да насърчи кръговата икономика, като въведе 
някои практически промени в нашето ежедневие и като информираме себе си и другите 
за тези проблеми. Важно е да се образоват младите хора по тези проблеми и, което е по-
важно, за тези съществуващи компании, това е идеален пример за кръгова икономика и 
за грижата за Земята. Заедно можем да се вдъхновим един друг, за да направим нещо 
голямо за нашия дом. Нека да се погрижим за него, като направим устойчив избор. 
 
Книги, които да вдъхновяват зелено мислене: 

• Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things, by Michael Braungart, New York: 
North Point Press, 2002;15 

• The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs, by Gunter Pauli, New 
Mexico: Paradigm Publications, 2010;16 

• Waste to Wealth – The Circular Economy Advantage, by Peter Lacy and Jakob Rutqvist, 
UK: Palgrave Macmillan, 2000.17 

В допълнение, ние предлагаме онлайн курс, който може да бъде проследен безплатно на 
платформата edx безплатно - "Кръгова икономика: интердисциплинарен подход". 

https://www.amazon.com/Cradle-Remaking-Way-Make-Things/dp/0865475873
https://www.amazon.com/Blue-Economy-10-Years-Innovations-Million/dp/0912111909/ref=sr_1_fkmrnull_1?keywords=The+Blue+Economy%3A+10+Years%2C+100+Innovations%2C+100+Million+Jobs&qid=1555345262&s=books&sr=1-1-fkmrnull
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Информация за връзка 
 
 

ЛАТВИЯ – Ecological Future Education 
info@efe.lv  
Linda Sirmā 
www.efe.lv  

 
БЪЛГАРИЯ – Balkanska Agenciya za Ustoychivo Razvitie 
info@balkanagency.org  
Anna Lalkovska 
www.balkanagency.org 

 
ИТАЛИЯ – Plasticfood project centro culturale ed artistico 
info@plasticfood.it 
Pierluigi Monsignori 
www.plasticfood.it 

 
РУМЪНИЯ – Asociatia InitiativaCetatenilorSeniori  
valexa2do@yahoo.com 
Viorica Alexandru 
https://www.facebook.com/groups/HOPERomania 

 
  

mailto:info@efe.lv
http://www.efe.lv/
mailto:info@balkanagency.org
http://www.balkanagency.org/
mailto:info@plasticfood.it
http://www.plasticfood.it/
mailto:valexa2do@yahoo.com
https://www.facebook.com/groups/HOPERomania
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Препратки 
 

1. Затваряне на цикъла, Нов пакет за кръгова икономика (2016), достъпен на адрес: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI%282016%29
573899_EN.pdf 
2. Кръгова икономика: определение, значение и ползи, достъпни на: 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20151201STO05603/circular-
economy-definition-importance-and-benefits 
3. Обяснител: Кръговата икономика -  достъпно на адрес: 

 https://www.youtube.com/watch?v=2kzCOW99szU 
4. Въведение в Cradle to Cradle, достъпно на:    

https://www.youtube.com/watch?v=QMsF1P-_vWc 
5. Преосмисляне на напредъка: кръговата икономика, достъпно на: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=zCRKvDyyHmI 
6. Greenlamp Reciclare_BG_Film Prezentare Companie, достъпно на адрес: 

https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E 
7. Каква е кръговата икономика? | CNBC обяснява, достъпно на: 

https://www.youtube.com/watch?v=__0Spwj8DkM 
8. Затваряне на цикъла: Комисията приема амбициозен нов пакет за кръгова 

икономика за повишаване на конкурентоспособността, създаване на работни места и 
генериране на устойчив растеж, достъпно на:: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-
6203_en.htm 
9. Прилагане на плана за действие за кръгова икономика, достъпно на: 

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm 
10. Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 

намаляване на въздействието на някои пластмасови продукти върху околната среда, 
достъпно на: http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/single-
use_plastics_proposal.pdf 
11. Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 

минимални изисквания за повторна употреба на вода, налични на: 
http://ec.europa.eu/environment/water/pdf/water_reuse_regulation.pdf 
12. Правене на хартия у дома - рециклиране на хартия, достъпна на адрес:  

https://www.youtube.com/watch?v=AHq99UNOZlg&t=  
13. Какви са бизнес моделите на кръговата икономика? Достъпно на: 

https://www.zerowastescotland.org.uk/content/what-are-circular-economy-business-models 
14. Как да станем Зелени МСП в кръгова икономика, достъпни на: 

https://www.youtube.com/watch?v=V1Tszs48xCI 
15. От люлката до люлката: Промяна на начина, по който правим нещата, от Майкъл 

Браунгарт, New York: North Point Press, 2002; 
16. Синята икономика: 10 години, 100 иновации, 100 милиона работни места, от 

Гюнтер Паули, Ню Мексико: "Парадигма", 2010; 
17. От отпадъци към богатството - предимство на кръговата икономика от Питър Лейси 

и Якоб Рунквист, UK: Palgrave Macmillan, 2000. 
 
 
 
 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI%282016%29573899_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI%282016%29573899_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20151201STO05603/circular-economy-definition-importance-and-benefits
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20151201STO05603/circular-economy-definition-importance-and-benefits
https://www.youtube.com/watch?v=2kzCOW99szU
https://www.youtube.com/watch?v=QMsF1P-_vWc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=zCRKvDyyHmI
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=__0Spwj8DkM
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/single-use_plastics_proposal.pdf
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/single-use_plastics_proposal.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/pdf/water_reuse_regulation.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=AHq99UNOZlg&t=
https://www.zerowastescotland.org.uk/content/what-are-circular-economy-business-models
https://www.youtube.com/watch?v=V1Tszs48xCI
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