
РЕСУРСНА ЕФЕКТИВНОСТ 
И РЕЦИКЛИРАНЕ
Въвеждане на рециклируеми материали в 
процеса на производство води  до намаляване 
на разходите за енергия. Рециклирането 
предоставя огромна възможност за 
увеличаване на ресурсната ефективност и 
понижаване на производствените разходи и 
вредните емисии.

Ефективност вследствие въвеждането на възобновяеми и 
рециклируеми материали, както и възобновяеми енергийни 
източници в проектирането и производството.

Материали от ново  поколение (Марамуреш, 
Румъния)

Материалите за производството се осигуряват от 
лесно  достъпни суровини: компост от растения, 
дървесен отпадък, текстил и др. Проект TAP-
COM на фирма TAPARO е насочен към заместване 

използването на дървесина или други естествени материали в 
мебелната и автомобилната промишлености с материали, съдържащи 

рециклирани и рециклируеми компоненти.

Затворен цикъл рециклирани и устойчиви материали за пакетиране 
(Манчестър, Великобритания)

Чрез изпoлзването на устойчиви материали за пакетиране е възможно 
да се намали въглеродният отпечатък. DUO произвежда устойчиви 
материали за пакетиране, изполвани от широк набор онлайн 
доставчици като събира обратно от тях отпадъка от опаковките и по 

този начин създава затворен цикъл в процеса на рециклиране и производство.

Мениджър на доставките на храна (България)
По данни на ООН, една трета от произведените храни 
в световен мащаб се превръщат в хранителен отпадък. 
Приложението CozZo App управлява и планира 
покупките на храна в домакинствата и така допринася 

за намалявене на хранителните отпадъци, посредством анализ на 
текущото потребление и наличност.

Ползи

Дерзайте :)!

Научете за още полезни примери на:
interregeurope.eu/reduces/good-practices



УДЪЛЖЕН ЖИВОТ НА 
ПРОДУКТИТЕ
Удължен живот на продуктите е, когато 
продуктите се използват по тяхното 
предназначение колкото се може по-дълго 
или се поправят и предлагат за повторна 
употреба, като по този начин се намалява 
необходимостта от производството и 
закупуването на нови продукти.

Увеличеният жизнен цикъл на продуктите намалява нуждата от 
закупуване на нови такива. По този начин се намаляват разходите 
и използването на суровини за производство.

„Кръгово” обновяване на сгради (Утрехт, 
Нидерландия)

Ремонтът и обновяването на индустриални сгради 
е предпочитан подход от кръговата икономика 
пред събарянето им. По този начин продуктите 
се въвеждат обратно в употреба вместо да бъдат 

изхвърлени и рециклирани. Проект Werkspoorkwartier има за цел да 
превърне индустриална зона, разположена в централните части на 

града, в зона за творчески и креативни индустрии.

Индустриализирани, възпроизвеждани и възобновяеми
сгради (Валенсия, Испания)

Добрата практика inHAUS представя пример за устойчив дизайн 
и модулен подход в строителството. Тя е пример за прилагане 
принципите на кръговата икономика - увеличен жизнен цикъл 
на сградите и възможност за повторна употреба. В резултат 

на контролирания строителен процес, 
потреблението на вода е значително по-ниско, 

отпадъците се контролират и, заедно с това, 
количеството отпадък е по-малко.

Ползи

Дерзайте :)!

Научете за още полезни примери на:
interregeurope.eu/reduces/good-practices



ПРОДУКТИТЕ
КАТО УСЛУГА
Потребителите плащат за определени 
услуги или потребление и избягват риска от 
придобиване на продукта. Общите разходи за 
придобиване на собственост остават за сметка 
на доставчика на услугата, като приходите 
се генерират под формата на договор за 
ползване.

Заплащайки за услугата означава, че клиентите нямат нужда да 
поддържат продуктите и да се тревожат какво да направят с тях, когато 
престанат да ги използват или жизненият им цикъл приключи.

Облеклата като модел на доставка (Финландия)
Чрез увеличаване степента на използване на 
дрехите и поддържането им в употреба възможно 
най-дълго, веригата за отдаване под наем на дрехи 
Vaatepuu предлага устойчива алтернатива на 

бързата мода. Бизнесът се състои в в отдаване на дрехи под наем, 
като по този начин дава възможност потребителите на услугата да 

поддържат качествен набор от дрехи без да се налага разходването на 
допълнителни средства за облекло и производството на текстил, който е 

значителен замърсител и генератор на вредни емисии.

Онлайн управление на отпадъците (Манчестър, Великобритания)
Виртуалната услуга Waste Logics спомага осигуряването на данни чрез 
софтуерен продукт, базиран онлайн, който проследява количеството 
отпадък и подава данни за последващите фази на рециклиране 
по прецизен начин. Софтуерът е предназначен за подобряване 

качеството на процесите при рециклиране на 
материалите.

Ползи

Дерзайте :)!

Научете за още полезни примери на:
interregeurope.eu/reduces/good-practices



ВЪЗОБНОВЯЕМОСТ
Възобновяеми, рециклируеми и 
биоразградими материали, както и 
прилагане принципите на еко-дизайна са 
за предпочитане при производството на 
продуктите и техния дизайн. Изкопаемите 
горива се заменят с възобновяема енергия.

Когато даден бизнес модел се базира на  
възобновяемост, компаниите могат да ползват различен набор от 
доставчици и източници на материали и енергия. По този начин се дава 
възможност за подмяна на изкопаемите горива. 

Зелени покриви (Валенсия, Испания)
Положената покривна изолация съобразно 
стандарта за Зелен покрив влияе върху термалното 
поведение на сградите и понижава потреблението на 
енергия от климатичните инсталации, главно през 

средиземноморското лято.

Този подход спомага и за по-доброто отвеждане на водите от сградите 
и предотвратяване на наводнения.

Традиционни къщи с Еко-дизайн (Марамуреш, Румъния)
Изграждането на специфични къщи, съобръзени с общия автентичен 
архитектурен стил на база общи проекти, предлагат взаимни ползи и 
за инвеститорите, и за местните общности. По този начин се запазват 
местните ценности, обновяват се селата и стават по-привлекателни за 
туристите.

Ползи

Дерзайте :)!

Научете за още полезни примери на:
interregeurope.eu/reduces/good-practices



ПЛАТФОРМИ
ЗА СПОДЕЛЯНЕ
Платформите за споделяне увеличават 
максимално използването на стоки и ресурси 
и удължават техния жизнен цикъл. Това са 
дигитални платформи за отдаване под наем, 
продажба, споделяне и повторна употреба.

Бизнес моделът обикновено се основава на предлагне на допълнителни 
услуги и приходи от реклама. Ползите за потребителите са по-ниските 
цени и разнообразния и гъвкав избор.

Мобилност в града (България)
Споделянето на автомобили помага градовете да 
станат по-безопасни и приобщаващи в развитието 
си и гарантира устойчиви модели на потребление 
и производство. Проект SPARK предоставя 

новаторска услуга, която позволява на потребителите да се сдобият с 
електромобил под наем независимо дали ще го ползват за 15 минути 

или няколко дни.

Платформа за обмен на годни за повторна употреба строителни 
материали (Утрехт, Нидерландия)

Строителството е основен потребител на суровини, както и източник 
на значително количество отпадъци.

Чрез споделяне на материали е възможно да се постигне 
оптимизиране на ресурсите. Insert представлява виртуален пазар за 

набавяне на ресурси, получени от разрушаването на стари негодни сгради.

Ползи

Дерзайте :)!

Научете за още полезни примери на:
interregeurope.eu/reduces/good-practices


