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Равновесие в Екосистемата 



Защо кръговата икономика вече е необходимост, 

а не просто алтернатива ?

 Човечеството от доста време живее по начин, който застрашава 

Земята. Това е така нареченият линеен модел – вземи, направи, 

използвай, изхвърли,… но количеството на повечето от ресурсите, 

които използваме не е неограничено, т.е. те са изчерпаеми и оскъдни. 

 От друга страна ние, хората, генерираме все по-големи количества 

отпадъци. 

 Ето защо е необходимо да се замислим и предприемем стъпки в 

посока – вземи – използвай и върни обратно в системата, за да се 

превърне отпадъка в ресурс, което е в същината на концепцията за 

кръгова икономика, както е в природата, когато екосистемата е в 

баланс и хармония. 



От какви умения се нуждае новото 

поколение лидери, визионери, мениджъри? 

 Нужно да се изгради поколение от лидери, визионери менидъри, но и 

обикновени хора, които да имат устойчиво мислене, поведение и 

готовност за действия, които са насочени към ресурсна ефективност. 

Те трябва да са подготвени и да имат осъзнаване на новите реалности 

и новите възможности. 

 Време е усилията да се насочат в посока - индустриална симбиоза 

(отпадъците от една индустрия се превръщат в ресурс за друга). 



Успешен български пример за индустриална симбиоза-

използването на стари морски контейнери в строителството



Интериорни решения 



Ресурсна ефективност и 

естетичен дизайн



Хотел в София от стари морски контейнери



Използването на стари морски контейнери за изграждането 

на общежития 
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Ресурсна ефективност и социална икономика 













Call to action…???

 Дали чрез зелените бизнес иновации бихме могли създадем 

предпоставки за една по-различна околна среда, по-различно мислещо 

поколение, професионалисти с готовност за действие и проактивно 

поведение и така да покажем, че промяна на обществените нагласи в 

посока кръгова икономика е възможна. 



Thank you 

for your attention!  


