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Темите 
днес 



Кръгова икономика: всеки отпадък е 
суровина, която чака своя момент 

Presenter
Presentation Notes
In EN!



Европа има думата 

4 

Европейската 
Зелена Сделка 

План за кръгова икономика 

Система за 
докладване и 
сертифициране на 
индустриална 
симбиоза 

Включване на 
„кръгови“ 
елементи в 
изискванията 
за най-добри 
налични 
практики 

План за нулево 
замърсяване 
до 2050 г. 

Стратегия за 
химикалите 

Промени в REACH 
Директивата 

Индустриална 
стратегия 

Presenter
Presentation Notes
Adopted in March, 2020, the new EU Industrial Strategy will help deliver on three key priorities: maintaining European industry's global competitiveness and a level playing field, at home and globally, making Europe climate-neutral by 2050 and shaping Europe's digital future.On 12 May 2021, the European Commission adopted the EU Action Plan: "Towards a Zero Pollution for Air, Water and Soil„. The zero pollution vision for 2050 is for air, water and soil pollution to be reduced to levels no longer considered harmful to health and natural ecosystems, that respect the boundaries with which our planet can cope, thereby creating a toxic-free environment. This is translated into key 2030 targets to speed up reducing pollution at source.



Индустриална симбиоза 
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Presenter
Presentation Notes
Индустриалната симбиоза се дефинира като синергичен обмен на отпадъчни потоци, съпътстващи продукти, вода и енергия между отделни организации в дадена местност, регион или дори във виртуална общност. Индустриалната симбиоза предоставя практически инструмент на компаниите, с който да трансформират традиционният линеен бизнес модел в интегрирана система, където отпадъчните потоци са превръщат в стойностен ресурс. Този подход носи редица икономически, екологични и социални ползи както на участниците, така и на обществото. 



Видове индустриална симбиоза 

Вътрешно оползотворяване  
(в рамките на едно производство)  

Външно оползотворяване  
(непосредствена географска близост)  
. 

Външно оползотворяване  
(отдалечени партньори, свързани дигитално)  

Външно оползотворяване  
(в една индустриална зона) 

Обмен на рециклируеми отпадъци 



Кръгова икономика: основни бизнес 
модели 

Presenter
Presentation Notes
ContourGlobal / KnaufUber, Airbnb, КошчетоSpark, washing machinesПоправка на обувки, риза, панталони, колиВсички метали, стъкло, хартия, пластмаси



Оползотворяване на място в завода 

Presenter
Presentation Notes
Aurubis – 1 million tons of fayalite!!! – construction industry, cementHeat cascading – industry to greenhouses, fishing ponds 



Обмен на рециклируеми отпадъци 

Presenter
Presentation Notes
Aurubis – 1 million tons of fayalite!!! – construction industry, cementHeat cascading – industry to greenhouses, fishing ponds 



Симбиоза в индустриален парк 



Оползотворяване в околността 



Дигиталното бъдеще 



Индустриална симбиоза: защо? 

Икономика:  по-ниски разходи за управление на отпадъците, закупуване на 
суровини и достигане до нови пазари 

Околна среда:  намаление на депонираните количества отпадъци и емисиите 
от тях, използваните суровини и вложените енергийни ресурси 

Иновации и местно развитие:  Подобрено въвеждане и достъп до нови 
технологии и НИРД, създаване на работни места и регионално развитие 



Постижимо ли е? 

Presenter
Presentation Notes
Напълно постижимо е химическата индустрия в България да стане по-устойчива. За целта трябва да останем с нагласата на предприемачи и да не спираме да търсим възможности. 



Индустриална симбиоза в 4 стъпки 

01 на материалните потоци в 
предприятието.  

Картиране 

02 - на подходящите възможности 
за преработване и 
реализация на образуваните 
отпадъци; и 

- проучване на потенциално 
необходимите суровини от 
вторични източници 

Преглед 

03 и изграждане на трайни работни 
взаимоотношения с 
идентифицираните партньори 

Пилотен проект 

04 и по-устойчиво 
производство. Търсене на 
допълнителна оптимизация.   

Установена симбиоза 
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