
ПРОГРАМА за ДЕЙНОСТТА 

На СЪВЕТА_КЛЪСТЕР „КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА- ЗЕЛЕНАТА  

АЛТЕРНАТИВА за БЪЛГАРИЯ“ 2021 - 2022 година 

 

Приоритети и Конкретни дейности за 2021 - 2022 година 

 

1. Създаване на отделни под-направления/стълбове в Съвета, които пряко да 
отговарят за развитието на следните сектори: Текстил и текстилни изделия, 
Пластмаси и Опаковки, Аграрен сектор.  

2. Набиране на членска маса за трите отделни стълба - минимум по 20 члена на 
стълб от бизнеса и академичните среди. 

3. Включване на Съвета в Европейската клъстерна платформа за 
сътрудничество - ECCP /European Cluster Collaboration Platform/ с цел 
сътрудничество с други Европейски клъстерни организации и участия по програми за 
техническа помощ, обучения, както и обмяна на опит и познаване на добри практики 
с приложимост в българската еко-система в трите стълба.  

4. Информиране членовете на Съвета за програми на национално и Европейско 
ниво, свързани с Кръговата Икономика /КИ/ с цел осигуряване на експертна 
консултантска помощ и финансиране на прцесите по трансформация на бизнеса към 
кръгови модели в индустриална среда.  

5. Изграждане на стратегии за конкретните сектори, обучения в новия 
инструментариум за оценка на постигната кръговост на процесите.  

6. Установяване на дългосрочни партньорски взаимоотношения с българската 
академична общност с цел изграждане на тесни връзки между научната общност и 
бизнеса и възможности за извършване на пилотни тествания на иновативни 
разработки в сферата на трите стълба и КИ.  

7. Установяване на контакти със спонсорни и медийни изяви с цел привличане на 
бизнеса и обществото към каузата за Зелена Алтернатива.  

8. Създаване на платформа за обучения с цел увеличаване квалификацията и 
сертифициране на експерти в КИ, които да подпомагат бизнеса в прехода към КИ, 
както и да предоставят експертна помощ при кандидастване по програми на 
„Хоризонт Европа“ и Европейсият Съвет за Иновации /ЕСИ/, чията мисия е да 
развива и разширява възможностите за пробивните технологични, подривни 
иновации и да подкрепя стартиращи фирми, МСП и изследователски екипи, 
разработващи високорискови иновации с особено въздействие с основен фокус 
върху решения, допринасящи за постигане на заложените цели по Зелената сделка 
и Плана за възстановяване. 

9. Установяване на партньорски взаимоотношения и участия в общи инициативи 
с организации като:  Агенция за Инвестиции, ИАНМСП, EIT, Textile Exchange, IPIFF, 

EEN, Ellen Macarthur Foundation, Circular Economy Club /CEC/ и други.  



10. Популяризира политики, механизми и практики на КИ. Организира възможности 
за финансиране и координиране на съвместни проучвания, проекти и дейности от 
общ за членовете интерес. 

11. Създаване на групи в платформите Tweeter, Linkedin, Facebook. Създаване на 
web-page на Съвета_Клъстер с основна цел промотиране дейностите на клъстера.  

12. Установяване и изграждане на сътрудничество с другите Съвети на БТПП. 
Общи участия в инициативи, конференции и семинари.  

13. Заявка за експертиза към правителствените институции във връзка с КИ - 

процеси, законодателни инициативи, процедури, консултации, становища, 
разработки.  

14. Стартиране разработката на нови инструменти, свързани с КИ с основна цел 
подпомагане на бизнеса в преходния процес и увеличаване на 
конкуретноспособността му на външни пазари, измерили на кръговост и начини за 
увеличаване на този потенциал чрез иновации и иновативни решения, ре-дизайн и 
преструктуриране на съществуващите индустриални производства.  

15. Стартиране на сътрудничество с 5 европейски клъстера за кръгова икономика, 
чисти технологии, индустриална симбиоза. 

16. Установяване на сътрудничество с регионални организации и 
представителства на други клъстери в конкретните области с цел развитие на 
регионите в посока КИ водеща до устойчиво развитие на регионално и национално 
ниво и водеща до привличане на нови чуждестранни компании, инвестиции и 
таланти.  

17. Разработване на иновативни кръгови модели за трансформиране на 
промишлените производства в секторите тексил, пластмаси, аграрен сектор като 
насърчава въвеждането на кръгови работни места, въвеждането на нови технологии, 
дигитализация на процесите, автоматизация и обновяване на технологичния парк. 

 

 

 

 

 


