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Зелените 
новатори от 
България
Иновативни бизнес 
решения на екологичните 
предизвикателства пред 
света, създадени от български 
предприемачи
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Зелените новатори от 
България 
Резултатите от недобросъвестната намеса на човека в природата 
са известни – глобално затопляне и увеличаване на парниковите 
газове в атмосферата, 80% обезлесяване на планетата и намаляване 
с 50% на биомасата за по-малко от 100 години, нарушени хабитати 
на животните, появата на нови заболявания. Решенията на тези 
предизвикателства намират не само изследователи в академичните 
лаборатории и екоспециалистите и природозащитници, но и 
създателите на нови и модерни бизнеси, които съчетават най-
авангардни технологии с екологично знание и практики. 

Ние вярваме, че светът на утрешния ден ще бъде дигитален и 
зелен. 

Бъдещето е на новаторите, които със своите смели идеи решават 
предизвикателствата на днешния ден. Най-спешното от тях е именно 
екологичната криза с потенциално огромна разрушителна сила. 
Затова компаниите, които създават устойчиви бизнес решения, нови 
технологични решения за индустрия и живот в баланс с природата, 
са жизнено важна за бъдещето ни. 

Такива бизнес проекти, родени и развивани в България, имащи 
глобален хоризонт, ви представяме в тази брошура.

В България има много стартиращи компании, които разработват 
авангардни технологични и бизнес решения в крак и с принос към 
водещите тенденции в световната икономика. Биоразградимо фолио 
за печатната индустрия, маски със специални филтри за защита от 
мръсния въздух, нови подходи за мониторинг на водите, технологии 
с изкуствен интелект за пчеларството, нови храни - това са само част 
от представените проекти. Предприемачите споделят и за своята 
мотивация да поемат риска за да реализират идеята си. Представяме 
ви също и един проект за ограничаване на ефектите от климатичните 
промени на база на данни, създаден от българка в Германия, с който 
хвърляме мост към стартъп предприемачите в страната и в чужбина, 
изграждащи заедно модерния облик на иновативните български 
предприемачи.

“Зелените новатори чертаят траекторията на икономиката на 
утрешния ден. Именно те кодират устойчивото бъдеще на света 
днес . Идеите и практики им ще вдъхновят още смели решения на 
талантливи и чувствителни към живота в баланс с природата хора,” 
споделя Саша Безуханова, основател на MOVE.BG.

“Затова в MOVE.BG работим активно те да бъдат подкрепени и да 
се развият като зрели бизнеси, които да определят икономическия 
портрет на България.”

Сигурни сме, че историите на представените зелени новатори, с 
които предстои да се запознаете, ще вдъхновят и много от вас за 
нови приносни идеи за бъдещето.

Екипът на MOVE.BG
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За по-чиста вода: ЕНОВА H20

Знаете ли, че?
Над 60% от водата у нас се губи по мрежата, според доклад на 
Комисията за енергийно и водно регулирано от декември 2019 
година.

Доц. Хюсеин Йеменджиев, преподавател в Бургаския 
университет и основател на стартъпа за управление на 
качеството на водите ЕНОВА H20. 

Какви са основните проблеми пред прилагането на водни 
иновации? 

На първо място, това е липсата на ясно дефинирани политики 
за насърчаване на индустрията да прилага иновации. От друга 
страна, на места основният проблем е свързан с поддържането 
на амортизираната инфраструктура, което ангажира значителна 
част от ресурсите и прави невъзможно инвестирането в 
иновативни решения и технологии. Не на последно място, 
мониторингът на природните води не позволява бърза оценка 
на качеството на водите и идентифициране на източниците на 
замърсяване.

Какво е въздействието на това предизвикателство в България/
Европа?
 
Наблюдава се изоставане в прилагането на европейските 
стандарти за сектора по 
отношение на много 
аспекти, свързани 
с управлението на 
водите. Особено в 
частта им отнасяща 
се до пречистването 
на отпадъчните води, 
възстановяването на 
ресурси от тях и загубите 
при пренасянето 
на вода до крайни 
абонати и др. На този 
фон, България започва 
да се характеризира 
като страна с риск по 
отношение на водните 
ресурси и висок индекс 
на експлоатация на 
водите - най-високият за 
ЕС след Кипър.

https://www.enova-h2o.com/
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За по-чиста вода: ЕНОВА H20
Какви са решенията, според Вас?

Необходимо е спешно мобилизиране на всички участници във 
водния цикъл от потребителите през операторите на водна 
инфраструктура до националните агенции, които регулират 
сектора. Основните усилия трябва да бъдат насочени към 
опазване на водните ресурси и на тяхното целесъобразно 
използване.  Това разбира се, може да се случи с прилагането 
на нови, по-ефективни подходи за мониторинг и пречистване 
на водите.

Какво предлага вашият проект? 

ЕНОВА Н2О разработи бърз тест за оценка на органичните 
замърсители във водите в рамките на секунди. С нашия 
продукт е възможно да се извършат голям брой анализи за 
кратко време директно на мястото без нужда от транспорт 
на проби до лаборатория. Всяко измерване е етикетирано 
с GPS координати, благодарение на което лесно може 
да се локализират източници на замърсяване като 
нерегламентирани зауствания или индустриални обекти. 

Каква е мотивацията ви да разработвате иновативен бизнес 
проект с кауза?

Бяхме мотивирани от желаните да участваме в трансфера на 
знания от “лабораторията” към “индустрията” и да участваме в  
трансформация на водния сектор към по-устойчиви практики.
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За печатна индустрия без 
пластмаса: LAM`ON

Знаете ли, че?
Само 30% от генерираните пластмасови отпадъци в ЕС се събират 
за рециклиране, според данни на Европейска агенция за околна 
среда, 2018 година.

Анджела Иванова, съосновател на LAM`ON - стартъп за 
биоразградимо фолио за печатната индустрия.

Какви са основните предизвикателства при борбата с 
пластмасата в печатната индустрия? 

LAM’ON таргетира проблемите с пластмасата. По-точно 
ламиниране и пакетиране.

Има алтернативни решения на пазара, 
които заместват някои масови продукти, но не конкретно тези. 
Здравината на повечето алтернативни материали не могат да 
конкурират сегашните не-екологични решения, заради което не 
са предпочитани от потребителите.

Какво е въздействието на това предизвикателство в България? 
 
Генериране на огромни обеми отпадъци, които са съвсем 
възможни за избягване. Ламинирането на печатни издания, 
както и пакетирането на козметични или хранителни продукти 
имат огромен отпечатък 
върху природата, а дори 
не си даваме сметка за 
това, както за торбичките, 
да речем. Няма данни 
за нашия сегмент. Този 
проблем в частност, 
винаги е бил невидим за 
статистиките.

http://lam-on.com/
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За печатна индустрия без 
пластмаса: LAM`ON
Какви са решенията, според Вас? 

По-сериозно поощряване на зелените иновации и развойните 
дейности на стартиращи компании. Наблюдаваме тенденция, 
решенията да идват най-вече от тепърва развиващи се 
проекти, чиито прогрес често бива възпиран именно от липса 
на финансиране. Разбира се, рискът така е по-голям, но пък и 
успехът по-труден.

Какво предлага вашият продукт?

След две години разработка и тестове, успяхме да стигнем 
до точната рецепта за биоразградим ламинат за печатни 
материали, както и фолио за опаковане. Това предлага 
LAM`ON.

И двата продукта са на конкурентна цена, гарантирана 
здравина, прилагат се със стандартните машини, както и са 
подходящи и за компостиране.

Каква е мотивацията ви да разработвате иновативен бизнес 
проект с кауза?

Екипът ни се сформира съвсем естествено в търсене на 
биоразградимо решение за печата. Колкото повече търсихме 
- толкова по-учудващо бе за нас, че не съществуват такива 
продукти на пазара. Не проумявахме защо никой не е 
адресирал този проблем и решихме, че е време някой да го 
направи. 

http://www.lam-on.com/
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За отопление с минимален CO2 
отпечатък: Гамера

Знаете ли, че?
54% от българите се отопляват с дърва и въглища, според данни 
на Института за енергиен мениджмънт от 2018 година

Живко Стефанов, съосновател на Гамера - проект за бездимни 
печки.

Какви са основните проблеми при въвеждането на нови, 
модерни и незамърсяващи форми на отопление? 

Основният проблем е все още ниската осведоменост на 
масовия потребител за замърсителя, който се явява ниската 
ефективност на печките за битово отопление на дърва. Също 
така, липсата на мотивация да преминат към нови, по-ефективни 
решения. Незаинтересованост, некомпетентност и бездействие 
за приемане на мерки от страна на държавния апарат плюс 
непрозрачност/корупция при слабите опити за намиране на 
решение.

Какво е въздействието на това предизвикателство в България? 
 
Висока консумация на дървесина и замърсяване на въздуха през 
отоплителните месеци до 80% заради ниската ефективност. Също 
така, и висока заболеваемост и смъртност сред населението 
вследствие на мръсния въздух.

http://gamera.eu/
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За отопление с минимален 
CO2 отпечатък: Гамера
Какви са решенията, според Вас? 

Образоване на потребителите, финансови стимули от страна на 
държавата, регулации относно ефективността на продаваните 
в търговската мрежа отоплителни уреди и гориво (дърва за 
отопление).

Какво предлага вашият продукт?

Гамера е серия печки за битово отопление на дърва, които 
са базирани на ракетните печки. Те имат приблизително 90% 
ефективност благодарение на вторичното изгаряне чрез 
технологично решение различно от масово използваните 
печки.  Имат 2-3 пъти по-ниска консумация на гориво и 
могат да използват широк спектър гориво, неподходящо за 
традиционните печки (отпадна и иглолистна дървесина). Имат 
и по-ниски вредни емисии сравними с тези на пелетен котел с 
електронно управление.

Каква е мотивацията ви да разработвате иновативен бизнес 
проект с кауза?

Ние сме двама приятели, които напуснаха работа в ИТ 
сектора в търсене на по-стойностна професия и се сблъскаха 
с проблемите на отоплението в провинцията. Знаехме за 
съществуването на технологията на ракетните печки и след 
като направихме самоделни образци за лично ползване, 
решихме да организираме експериментално серийно 
производство предвид липсата на комерсиализиран продукт 
базиран на тази технология. 
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За по-чист въздух: AirLief

Знаете ли, че?
Мръсният въздух предизвиква преждевременната смърт на 
400 000 души годишно в Европа, според данни на Европейска 
агенция за околна среда, 2016 г.

Петър Живков, основател на високотехнологичния зелен стартъп 
AirLief.

Какви са основните предизвикателства при борбата с мръсния 
въздух?

Основното предизвикателство е въздействието на мръсния 
въздух върху здравето на хората. Другия главен проблем са 
количествата пластмаса и текстилен отпадък, които остават от 
масово използваните в момента маски. 

AirLief разработва два продукта: дигитална система и 
филтрираща маска за лице.  
При производството на маската е постигнат най-добър баланс 
между цена, устойчивост и възможност за многократна 
употреба. Използваме компоненти от рециклирани пластмаса и 
текстил, като същевременно се стремим техният живот да бъде 
максимално дълъг. 

Какво е въздействието на това предизвикателство в България/
Европа? 
 
Генерираните количества 
пластмаса и текстилен 
отпадък от маските за 
лице са проблем, който 
въобще не е адресиран и 
няма конкретни данни. В 
същото време, милиони 
еднократни маски се 
изхвърлят всеки ден. 
Преките ни конкуренти 
и изобщо останалите 
участници на пазара 
не обръщат внимание 
на устойчивостта, 
залагайки на продукти 
за еднократна употреба 
или употребявайки 
изкуствени материали и 
пластмаса без оглед на 
рециклирането им.

https://airlief.com/
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За по-чист въздух: AirLief
Какви са решенията, според Вас? 

Нашето решение е разработката на прагматични продукти 
и услуги за лична защита от мръсния въздух, като също 
така те са и стъпка към същинското решение на проблема - 
намаляване на отделянето на вредни вещества във въздуха. 
По време на производството използваме 3D тъкачна система, 
която намалява до минимум текстилния отпадък по време 
на производство, а компонентите ни са от полипропилен и 
рециклиран текстил, чийто живот е значително по-дълъг от 
еднократните маски.

Какво предлага вашият продукт?

Нашите продукти - маска и мобилно приложение Air-
Lief - предлагат персонално решение на проблема с 
въздуха в замърсената градска среда. Имаме устойчиви 
решения за широк кръг потребители с различни нива на 
активност. В производството на FFP маската се използват 
рециклирани продукти с цел затваряне на производствения 
цикъл в максимална степен, а мобилното приложение е 
персонализиран съветник по проблема с въздуха.

Каква е мотивацията ви да разработвате иновативен бизнес 
проект с кауза?

Създателите на AirLief се посвещават на лични проблеми, 
свързани с дихателни затруднения в дните с наситена 
замърсеност на въздуха. Първоначална фокус група са 
колоездачите в градска среда. Впоследствие много от 
клиентите ни с различен профил имат различни дихателни 
проблеми и ни разпознават като посредник за разрешаването 
им.
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За справяне с климатичната 
криза чрез данни: Plan A

Знаете ли, че?
2019 беше втората най-топла година в човешката история, според 
данните на Световна метеорологична организация от януари 
2020 година.

Любомила Йорданова, основател на берлинския 
високотехнологичен стартъп Plan A. 

Какви са основните проблеми пред борбата с климатичната 
криза? 

Изменението на климата засяга значителни фактори, свързани 
със здравето на хората, като достъп до питейна вода, екосистеми, 
храна и селско стопанство. Промените в климата увеличават 
честотата и интензивността на екстремните метеорологични 
явления, като бури и горещи вълни. Постоянното увеличаване на 
въглеродните емисии и изгарянето на изкопаеми горива водят 
до силно замърсяване на въздуха и директни щети за човешкото 
здраве. По този начин при повишени температури е отчетено 
покачване на болести, пренасяни от вектори.

Какво е въздействието на това предизвикателство в България/
Европа? 
 
Според настоящите прогнози, изменението на климата се 
предвижда да увеличи 
появата и честотата на 
наводненията в големи 
райони на Европа. Без 
адаптиране броят на 
хората, потенциално 
засегнати от наводнения 
всяка година до 2085 
г., може да се увеличи 
от 775 000 на 5,5 
милиона. Освен това, 
увеличените въглеродни 
емисии излагат над 
80% от европейците на 
влиянието на фините 
прахови частици, което 
значително надвишава 
препоръките на 
СЗО, като намаляват 
продължителността 
на живота на всеки 
гражданин средно с 
близо 9 месеца.

https://plana.earth/
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За справяне с климатичната 
криза чрез данни: Plan A
Какви са решенията, според Вас? 

Ние, в Plan A, вярваме, че това, което се измерва, се 
управлява. Глобалният бизнес има силата да проправи пътя 
към по-устойчиво бъдеще за нашия свят. Компаниите трябва 
да прилагат неутрални въглеродни бизнес модели и да 
допринасят за изграждането на устойчива икономика. Поради 
тази причина създадохме Plan A - за да помогнем на бизнеса 
да бъде изведен до климатичен неутралитет, като помагаме на 
компаниите да следят въглеродния си отпечатък и им даваме 
възможност значително да го намалят.

Какво предлага вашите продукти?

Plan A помага на предприятията да измерват, намаляват, 
компенсират и отчитат своя въглероден отпечатък, като 
същевременно създават култура на екологично поведение 
сред служителите. Предлагаме специален софтуер, който 
генерира персонализирани планове за действие, улесняващи 
въвеждането на устойчиви действия, които включват всички 
заинтересовани страни в компанията. Продуктът ни предлага 
и компенсиране на оставащите емисии чрез избрани проекти 
със златен стандарт. Работим активно и по ангажираме на 
бизнеса в борбата с изменението на климата.

Каква е мотивацията ви да разработвате иновативен бизнес 
проект с кауза?

Изменението на климата ще има драстично въздействие 
върху човечеството, създавайки глобална катастрофа. Вярвам, 
че все още имаме шанс да се справим с това сериозно 
предизвикателство и да намалим въглеродните емисии. Искам 
да бъда част от решението, а не от проблема.
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За умното изхранване в 
бъдеще: щурци - новите 
протеини

Знаете ли, че?
39% от земята в ЕС се използва за дейности, свързани с 
изхранването, според данните на Евростат, 2016 година.

Кремена Дервенкова, основател на малка колония щурци за 
ядене. 

Какви са основните предизвикателства пред изхранването на 
населението?

Климатичните промени и биоразнообразието - 70% от 
обработваемата земя в световен мащаб се използва за целите 
на животновъдството, а вредните газове отделяни в атмосферата 
от едрия добитък са повече отколкото отделяните от всички 
видове транспорт взети заедно. В същото време, консумацията 
на месо в глобален мащаб расте, изсичат се горски масиви 
за осигуряване на повече пространство за отглеждане на 
животни, интензифициране на животновъдството, използване на 
концентрирани фуражи и употреба на хормони и антибиотици.

Какво е въздействието на това предизвикателство в България/
Европа? 

Европа внася по 14 милиона тона соя годишно за фураж на 
селскостопански животни, което от една страна, прави региона 
зависим от вноса 
на продукция, а от 
друга - носи сериозен 
екологичен отпечатък. 
Животновъдният 
сектор в Европа е най-
големият в света по 
икономическа активност 
и възприемането на 
алтернативни източници 
на храна за животни и 
хора е най-логичната 
стъпка по пътя към 
устойчивото му развитие.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000051263873
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За умното изхранване в 
бъдеще: щурци - новите 
протеини
Какви са решенията, според Вас? 

Необходимо е да се търсят алтернативни източници на 
животински протеин, каквито са ядливите насекоми (близо 
2000 вида), които изискват десетки пъти по-малко площ, 
храна и вода за отглеждане и имат пренебрежим екологичен 
отпечатък върху природата. Отглеждани в специални ферми, те 
не се третират с антибиотици или хормони и са безопасни за 
консумация от хората.

Какво предлага вашият продукт?

Към момента отглеждам щурци (Acheta domesticus) в малък 
мащаб за целите на тестване на пазара в България. Основно се 
занимавам с промотиране консумацията на ядливи насекоми 
чрез фото и видео съдържание, публикации с социалните 
мрежи и участия в медии. Дългосрочната ми цел е да отворя 
първата ферма за ядливи щурци в България, която да предлага 
продукция на достъпна цена.

Каква е мотивацията ви да разработвате иновативен бизнес 
проект с кауза?

Екологично осъзнат и отговорен човек, със страст към вкусната 
и здравословна храна, който вярва в потенциала на ядливите 
насекоми да бъдат част от решението на глобалните проблеми 
на настоящето. Open your mind and mouth for insects!
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За опазването на пчелите: 
Pollenity 

Знаете ли, че?
До 2022. година броят на пчеларите в България ще намалее с 30%, 
според доклад на Европейската комисия от 2019 година.

Сергей Петров, основател на стартъпа Pollenity, който разработва 
система за опазване на пчелите. 

Какви са основните проблеми при опазването на пчелите?

Пчелите са най-ефективният репродуктивен механизъм в 
природата. Около 70% от всичко, което слагаме на трапезата, си 
зависи от опрашването. През последните 50 години населението 
на планетата ни се е увеличило повече от два пъти. Всички 
ние имаме нужда от храна и това води до окрупняване и 
модернизиране на сектора. Това, за съжаление, има зловредно 
влияние върху пчелите и другите разнообразни опрашители, тъй 
като се отглеждат монокултури, които се обработват с химически 
препарати по начин, несъвместим с устойчивия живот на 
пчелите.

Кои са основните проблеми при опазването на пчелите?

В Европейския съюз има над 630 000 пчеларя, които се грижат за 
малко над 16 милиона колонии пчели. През последните години 
наблюдаваме смъртност в порядъка на 18-25% на пчелите всяка 
година. Пчеларите 
създават нови пчелни 
семейства, за да 
възстановяват загубите, 
но не успяват да се 
справят със засилващата 
се тенденция на 
увеличаване процента 
на смъртност. За 
задълбочаване на 
проблема допринасят и 
редица икономически 
фактори като основна 
роля играе ниската 
изкупна цена на меда. 

https://pollenity.com/
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За опазването на пчелите: 
Pollenity
Какви са решенията, според Вас?

Комбинация от технологични методи, политики и добри 
икономически практики. Пчеларският сектор има нужда 
бързо да настигне останалите подотрасли на земеделието. 
Липсата на повсеместни прецизни технологии в пчеларството 
възпрепятства пчеларите да влязат в XXI век ,като ги лишава 
от възможността да планират и работят стратегически. 
На политическо ниво, пчеларите нямат силно лоби и са 
често пренебрегвани за сметка по крупните земеделски 
производители като ги лишава от достъп до адекватни помощи 
и мерки за модернизиране.  

Какво предлага вашият продукт? 

Нашият екип е фокусиран върху създаването на платформа, 
която да послужи като база за създаване на добри практики 
в сектора. Ние създаваме устройства, които предоставят 
достъп на пчеларите до безпрецедентна информация за 
техните пчели и така те повишават продуктивността си и 
имат свободата да планират операциите чрез исторически 
данни. В България създадохме и платформа за осиновяване на 
кошери - “Истински Мед”, където дигиталните пчелари могат да 
предложат продукцията си на крайните потребители по начин, 
описващ проблемите на сектора и въвличащ потребителите в 
решаването им.

Как е вашата мотивация да разработвате иновативен бизнес 
проект с кауза?

Нашата мисия е да създадем устойчивост в пчеларския сектор, 
като популяризираме важността на проблема и предложим 
технологични методи за неговото решаване. Вярваме, че 
човешката раса е на прага на огромна криза, свързана с 
осигуряването на храна за бъдещите поколения и екипът ни 
от будни духове се е посветил изцяло на каузата да опазим 
пчелите, биоразнообразието и пчелните продукти.
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Проектът е реализиран в рамките на 
програма “Градска джунгла” на MOVE.BG.

MOVE.BG e платформа на създаващите 
хора. Търсим иновативни решения 

за обществена промяна, работим за 
устойчиво развитие и утвърждаваме 
култура на градивен диалог, активно 

лидерство и споделени ценности.

www.move.bg

http://www.move.bg
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