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Подкрепа на глобален терен: 

• маркетинг и промоция; 
• партньорства; 
• преподавателски и 

изследователски екипи; 
• интеграция на ресурси и 

инфраструктура. 

Медийни партньори: 



Защо кръгова икономика  ?  





Когато конвенционалните модели за работа се 
„задъхват“, има нужда от решаване на проблемите по нов 

начин, от създаване на нови бизнес и културни модели   



Юрки Катайнен - зам.–председател на ЕК 

„Преходът към една по-ефективна кръгова икономика 
има за цел преобразяване на пазарната икономика и 
подобряване на нашата конкурентоспособност. Ако 
можем да повишим ресурсната си ефективност и да 
намалим зависимостта си от суровини, можем да 
получим конкурентно предимство. “ 

 

Кръговата икономика – приоритет на ЕС 

Франс Тимерманс - първи зам.–председател на ЕК 

„Нашата планета и нашата икономика не биха могли да            
просъществуват, ако продължаваме да действаме в насока 
„вземам, правя, използвам, хвърлям“. 

Джордж Кремлис – почетен директор на ГД „Околна среда, ЕК 

„Кръговата икономика е приоритет Nо 1 за ЕС. Тя е с 
голяма важност за всички нас и особено за кметовете, тъй 
като ще се подкрепя не само в текущия период, но и след 
2020 г.“ 



Кръговата икономика – стратегически приоритет на  
следващия програмен период на ЕС 

• Финансова подкрепа: 

-     средства от европейските структурни и инвестиционни фондове; 

- 950 млн. евро от „Хоризонт 2020“ и LIFE; акцент в бюджета на 9РП 

- 5,5 млрд. евро от структурните фондове за управление на отпадъците; 

- инвестиции в инфраструктура; 

- целеви фондове за насърчаване на малките и средни предприятия.  

» ВАШИЯТ ОТПАДЪК Е МОЕТО БОГАТСТВО « 

  Това е мотото на съфинансирания от ЕС проект MOVECO  

Готови ли сме за това ? 



Кръговата икономика е инструмент за изпълнението на 
приоритетите в  

Програмата за устойчиво развитие до 2030 г.: 

 

• трансформиране към  стабилна икономика; 

• постигане на целите, отнасящи се до климата; 

•  съхраняването на световните ресурси; 

• създаване на местни работни места; 

•  развиване на конкурентни предимства за Европа  

      в свят на дълбоки промени.  
 



 
Приоритет 1: Бъдещето на Европа и младите хора – 

икономически растеж и социално сближаване  
 

Съвет по околна среда  

Досие Резултат Кратко представяне/цел 

Регламент относно 

мониторинг и докладване на 

емисиите на СО₂ и разхода на 

гориво на нови 

тежкотоварни превозни 

средства 

  

  

  

Приет 

Регламентът установява задължителна система 

за мониторинг и докладване на всички държави 

от ЕС за тежкотоварните превозни средства, 

подобно на вече въведената схема за леките и 

лекотоварните автомобили. Тези задължения ще 

се прилагат само за новите превозни средства, 

регистрирани в ЕС. 

Заключения на Съвета 

относно плана за 

действие на ЕС за 

кръговата икономика 

  

  

Приет 

Целта на плана за действие да стимулира 

прехода на Европа към кръговата икономика. 

Той въвежда мерки за намаляване на 

използването на ресурсите, намаляване на 

отпадъците и стимулиране на рециклирането. 

Кръговата икономика – приоритет на ЕС, изведен  
по време на българското Европредседателство 

Затворени досиета в Съвета или с ЕП 



Проекти, програми, бизнес, инвестиции, 
пари…, 

а човешкият фактор??? 



Предизвикателствата 

Липса на специалисти с 
познания и експертиза за 

зеления потенциал 

Липса на разбиране на 
принципите на кръговата 

икономика 

 
Промяна на икономически, 
културни и поведенчески 

модели 
 

Регулации, законодателни и 
административни бариери, 

санкции 



Преходът към кръгова икономика налага:  

академични 

институции 

Партньорство на европейско и национално ниво в полза на 

рециклирането и оползотворяването на отпадъците и съхраняване 
на невъзобновяемите  ресурси 

НПО 
За конкурентоспособност 
и ново качество на живот 

гражданство 



 

 

 

 

 

 
 Стартира през учебната 2018/19 г. с водещи преподаватели от 

Европа и Китай; 

 Международна и интердисциплинарна програма; 

 Стажове във фирми с добри практики и иновативни решения; 

 Възможности за спонсориране на студентски изследвания и 
разработки; 

 Значима част от иновативния проект на ВСУ „Дигитално 
образование за икономически растеж и социално 
приобщаване“. 



  

Университети 

Бизнес 

Институции 

 Предприемачество 
 Изкуствен интелект 
 Киберсигурност 
 Блокчейн 
 Споделено цифрово пространство 
 Дизайн 
 Онлайн сътрудничество 
 Меки умения 
 Международно сертифициране на 

знания и умения 

Синергия на знания, умения  и добри практики за : 



Международен Алианс 4.0 

  

  

Човешки капитал за ерата 4.0 

Институции 

Университети 

Бизнес 



ВСУ в партньорство с   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магистърска програма по предприемачество 



 

 

 

 

 

 

 

 

Стартира през м. октомври 2018г.  с преподаватели и 
ментори от Силициевата долина; 

Сертификати от университетите в Стандфорд и 
Санта Клара; 

 31 стипендии за учебната 2018/19 година;  

Подкрепа на Start up проекти и начинаещи бизнеси; 

Стажантски програми. 

 



• Data Science 
 

 

 

 

 

 

 

 

Магистърски програми 

• Киберсигурност 

ВСУ в партньорство с   
 

 

 

 

 

 



• Интелигентни системи за сигурност 
• Дигитално строителство 

Магистърски програми 

ВСУ в партньорство с   
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бизнес-ориентирано обучение; 

Партньорски проекти с организации от 
Великобритания, Полша, Италия, Китай и Унгария; 

Бизнес анализи и софтуерни решения; 

Програмно осигуряване при кибер атаки, аварии и 
бедствия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АЛИАНС 4.0  
Да продължим заедно напред 

 Задания и съвместни екипи за обучения и научни 
изследвания;  

 Експерти от общините и бизнеса – обучители и ментори; 

 Стажове и практики; 

 Съвместни лаборатории; 

 Съвместни инвестиции в инфраструктура; 

 Летни школи и краткосрочни курсове; 

 Насърчаване и подкрепа на стартиращи бизнеси. 

 



За да бъдем още по-близо до Вашите потребности 

 Образователни програми 
по заявка на  бизнеса;  

 Обучения на място; 

 Онлайн платформи; 

 Сертифициране на знания 
и умения; 

 Докторски програми за 
бизнес елита. 

 



Своевременно и заедно да подготвим 
кадрите за устойчивото развитие на 

общините и на Вашия бизнес 



Направете по-добрата инвестиция ! 

Те ще Ви спестят санкции и ще 
Ви привлекат инвестиции 

Не търсете вина, а решения! 




