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 Този документ е създаден в рамките на проект № BGENVIRONMENT-2.003-0001 „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на 
количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ № Д-33-12/10.03.2021г., с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени (ООСКП)“ на Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 
Община Белослав и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмният оператор на Програма ООСКП. 

АКАДЕМИЯ ЗА „КРЪГОВА ИКОНОМИКА“  

ПРОГРАМА   за периода: 27-ми до 30-ти Юни, 2022   

 

Разработване и провеждане на образователни кампании по отношение 
източниците на замърсяванена морските води и инициативи за намаляването 
им, насочена към представителите на целевите групи на проекта - местна 
общественост и местни власти и НПО, работещи в сферата на опазването на 
околната среда., в изпълнение на Дейност № 4 „Академия за кръгова икономика“ 
/ 

Договор № BGENVIRONMENT-2.003-0001-C02 – „ Въвеждане на 
иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови 
отпадъци в морската среда от наземни източници” 

Бенефициенти – ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ, „ЕКОИНВЕСТ АСЕТС“ АД, 
ФОНДАЦИЯ „ЗИИТ“ 

Дейност № 4: " Академия за кръгова икономика Провеждане на образователни 
кампании  

Дати и място на събитието: гр. Белослав и с. Езерово, Община Белослав , 
Период на изпълнение: 27-ми до 30-ти Юни, 2022   

 

27 юни 2022 /Понеделник/ 

 Обучение на тема „Основи на кръговата икономика“ 
/Обучението е насочено към общинските служители, младежи и 
представители на местния бизнес от община Белослав и НПО 
от региона. / 
Място на провеждане: Конферента зала в Община Белослав 
Лектори: Андерс Стоулен – Изпълнителен директор на 
Интернейшънъл девелопмент Норвегия /IDN/ 
                    Експерт от IDN; 
 
 

10:00  
11:00    

Тема на обучение „Основи на кръговата икономика“ 

11:00  
12:00 

Тема „Ползи на местните общности“ 

  

15:00 - 
17:00 

Тема „Бизнес модели в кръговата икономика“ 

17:30 
18:30 

Добри практики от Норвегия 

 

28 юни 2022 /Вторник/ 

 Обучение на тема „Основи на маркетинга и продажбите“ 
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/ Обучението е насочено към младежи от община Белослав и НПО 
от региона. / 
Място на провеждане: Общински център – гр. Белослав 
Лектори: Илиана Георгиева – Гл. Изпълнителен директор на 
ФОНДАЦИЯ "ЗЕЛЕНАТА ИНДУСТРИЯ, ИНОВАЦИИ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР"                    
 Рая Коева – Вълкова - Експерт от Фондация ЗИИТ; 
 

  

10:00 – 
11:00 

Тема „Възможности за бизнес от рециклиране на пластмасови 
отпадъци“ 

11:00 – 
12:00 

Тема „ Бизнес идея – основни стъпки за реализирането“ 
 

13:00 -
14:00 

Разработване на бизнес план 

14:00 
16:00  

Практическа част - упражнение за изготвяне на бизнес план за 
собствена идея 

 

29 юни /Сряда/ 

 Обучение на тема „Основи на пластмасите“ 
/ Обучението ще бъде насочено към представители на 
местната общност – младежи / 
Място на провеждане: Общински център – гр. Белослав 
Лектори: Илиана Георгиева – Гл. Изпълнителен директор на 
ФОНДАЦИЯ "ЗЕЛЕНАТА ИНДУСТРИЯ, ИНОВАЦИИ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР"                   
  
 

  

10:00 – 
12:00 

Тема „Какво е пластмаса – история, приложение, особености“ 
Тема „Замърсяване на околната среда с пластмаса“ 

13:00 – 
15:00 

Тема „Видове пластмаса и възможности за рециклирането им“ 

15:00 
17:00 

„Работилница за млади дизайнери“  
/Обучението ще бъде насочено към представители на 
местната общност – деца/ 
Място на провеждане: Общински център в гр. Белослав 
Съдържание: 
По време на уъркшопа ще се изработят проекти на предмети, 
които след това ща бъдат изработени в рециклиращата 
работилница 
Лектор: Илиана Георгиева Гл. Изпълнителен директор на 
ФОНДАЦИЯ "ЗЕЛЕНАТА ИНДУСТРИЯ, ИНОВАЦИИ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР 
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30 юни 2022 /Четвъртък/ 

 Обучение на тема „Основи на пластмасите“ 
/ Практически модул насочен към представители на местната 
общност – деца, като обучаемите ще имат възможност да  
наблюдават и да участват активно при рециклирането на 
пластмасови отпадъци и превръщането им в полезни 
предмети, направени по собствен дизайн на участниците. / 
Място на провеждане: Общински център – гр. Белослав 
Лектори: Илиана Георгиева – Гл. Изпълнителен директор на 
ФОНДАЦИЯ "ЗЕЛЕНАТА ИНДУСТРИЯ, ИНОВАЦИИ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР"                    
 Рая Коева – Вълкова - Експерт от Фондация ЗИИТ; 
 

10:30 – 
12:00 

Демонстрация и активно участие на участниците  при 
рециклирането на пластмасови отпадъци и превръщането им в 
полезни предмети, направени по собствен дизайн на участниците. 

  

 Обучение на тема „Разделно събиране на отпадъци“ и 
посещение на завода за третиране на ТБО на Екоинвест Асетс  
АД/ Практически модул насочен към представители на 
местната общност – деца, като Обучението е насочено към 
деца и младежи от община Белослав и НПО от региона / 
Място на провеждане: Екоинвест Асетс  АД 
Лектори:  
Даниела Георгиева - Експерт Основи на разделното събиране на 
отпадъка /Представител от Екоинвест Асетс  АД/ 
Желю Желев /Представител от Екоинвест Асетс  АД/ 
 

12:30 
15:00 

Тема „Видовете отпадъци и начина, по който те се изхвърлят или 

събират, както и къде бихте могли да ги предадете на вторични 

суровини“  

Тема „Вредното въздействие на отпадъците и замърсяването на 

морските води“ 

Тема „Примери за оползотворяване на отпадъците“  

15:00 
16:00 

Посещение във фабриката за третиране на ТБО на Екоинвест 

Ассетс АД 
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