
КРЪГОВА ИКОНОМИКА 

Магистърска програма 
ВСУ „Черноризец Храбър“ 



Програмата на ЕС за изграждане 
на кръгова икономика 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разработване на 
Национална стратегия за 
кръгова икономика 

Създаване на нов  

образователен продукт  

Магистърска програма 

КРЪГОВА ИКОНОМИКА 

 Съчетаване на ресурси, 
инфраструктура и капацитет; 

 Разпространение и прилагане на добри 
практики; 

 Бизнес партньорства. 



Основни области на обучението по 
Кръгова икономика – НОВИ ЗНАНИЯ 

Глобални и европейски 
проблеми и политики 

Прилагане на 
законодателството за 

химическите продукти и 
отпадъците 

Национални и регионални 
разпоредби 

• Устойчиво развитие 

• Екологична политика 

• Кръгова икономика 

• Жизнен цикъл на продуктите 

• Управление на отпадъците 

• Междуфирмено сътрудничество 

• Партньорство и координация в 
регионални проекти 

• Данъчно облагане 

• Финансови модели 



Допълващи области на обучението по 
Кръгова икономика – НОВИ УМЕНИЯ 

Екологично 
предприемачество 

Устойчиви бизнес системи 

Управление на ресурсите 

Технологично 
предприемачество и иновации 

Технологична инфраструктура 

Институционална 
система на ЕС 

Структурни и инвестиционни 
фондове на ЕС 

Право на ЕС 

Кръгова и зелена икономика 

Бизнес интелигентни анализ 

Социални 
взаимодействия 

Управление на промените 

Дизайн мениджмънт 

Устойчиви архитектурни 
решения 

Инвестиционни решения 



Предимства на обучението в магистърската 
програма Кръгова икономика 

• Иновативно, практически насочено 

обучение за изграждане на нови 

умения и компетентности; 

• Надграждане на квалификацията; 

• Интегрирани знания и умения в 

областта на еко-иновациите, 

устойчивото развитие и управлението 

на проекти; 

• Персонализиран акцент, според 

професионалната област на обучаемия; 

• Работа по практико-приложни проекти 

и научно-изследователски задачи в 

реална среда.  

Обучението на студентите в 

магистърска програма  

„Кръгова икономика”  

се провежда в съответствие с 

Европейската система за натрупване и 

трансфер на кредити (ECTS). 

 



Международно научно и 
образователно сътрудничество 

• Черноморски регион 

• Дунавски регион 

• Западни Балкани 

• Формат 16+1 

• Европейско образователно 

пространство 



Направете по-добрата инвестиция! 

Ще създадем: 

• Нови компетентности 

• Способности за разработване 
и управление на проекти в 
следващия програмен период 
на ЕС 

• Административен капацитет 
за осъществяване на 
регионални и местни 
програми 

Успешно сътрудничество на 
администрацията, бизнеса, 
науката и практиката за 
осъществяването на 
европейски проекти 

Заявете дата и час 
за консултация! 
Нашите експертни 
ще дойдат при вас ! 



www.vfu.bg 
http://circulareconomy.vfu.bg/ 
circular.economy@vfu.bg 
Тел: 052/359-611  

Първи стъпки В резултат на 
нарасналия интерес и 
обществена подкрепа 
удължаваме срока за 
записване до 

15 септември 2018 г. 


