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Проект PLASTECO  
Уважаеми читателю, 

Добре дошли в четвъртото издание от поредицата бюлетини по 
проект Plasteco, което, като част от доминиращото мислене на ЕС 
за ограничаване на отпадъците от пластмаси, има за цел да 
помогне на участващите региони да обменят опит, да се 
възползват от разпоредбите на стратегията на ЕС за пластмаси и в 
крайна сметка да постигнат целите си по отношение на 
опазването на околната среда, повишаване на ефективността на 
ресурсите, облекчаване на ефектите върху здравето и 
стимулиране на иновациите. 

Ето защо се очаква PLASTECO да допринесе за: 

• Подобряване на икономиката и качеството на рециклирането на 
пластмаси. 

• Подготовка на регионални планове, повишаване на 
осведомеността и подобряване на рециклирането на 
селскостопански пластмаси. 

• Насочване на инвестиции и иновациите към кръгови решения. 

На следващите страници ще намерите материали за общия 
контекст и цели на проекта, както и информация за актуалните и 
предстоящи разработки и събития. Също така ще Ви 
информираме за нашия напредък и ключови резултати чрез 
уебсайта на проекта, тематични събития и бюлетини. 

Екипът на проект PLASTECO 

ЮЛИ 2021 | БРОЙ 4 

PLASTECO 
БЮЛЕТИН 

В броя четете: 
- Виртуални проектни срещи, 
срещи със заинтересовани страни 
- Голямото почистване на Щирия 
- Микропластмаса тече в 
Балтийско море 
- Устойчивост на туризма в 
европейските крайбрежни зони 
- Изменения на германското 
законодателство за опаковките 
 

 

   

 

КОНСОРЦИУМЪТ PLASTECO  
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PLASTECO с четвърта проектна среща  

Четвъртата проектна среща по проект PLASTECO се 
проведе онлайн на 9 и 10 юни 2021. 

През първия ден на срещата партньорите по проекта 
бяха информирани за последните актуализации от 
страна на Съвместния секретариат и обсъдиха 
възможностите за  реакция с цел осъществяване на  
предвидените дейности. 

Консорциумът представи анализ на двата 
организирани уъркшопа (AURA EE: A.3.2а Подкрепа на 
регионалните бизнеси за инвестиране в екоиновации 
в производството и повторната употреба на 
пластмаси и АРИР-Стара Загора: A.3.2b относно 
улесняването на пазарното позициониране на 
алтернативи за пластмасовите продукти за 
еднократна употреба). Добрият опит, събран по 
време на организираните семинари, са добра основа 
за предстоящия трети уъркшоп, подготвян от ADR BI и 
посветен на това как да се повиши осведомеността 
относно отпадъците от пластмаса и да се насърчи 
закупуването на продукти от рециклирана пластмаса. 

След практическата част, консорциумът  обсъди 
стратегиите за комуникация и разпространение, 
които ще повишат осведомеността за проект 
PLASTECO. През втория ден от срещата дискусията 
беше посветена основно на въпросите за 
финансовото управление и изпълнение на проекта. 

Семинар на тема как да се подпомогне 
регионалният бизнес да инвестира в еко-
иновации и в производство и вторична 
употреба на пластмаси 

Като отговорник за Дейност A3.2a, AURA-EE 
организира междурегионалния семинар за 

подпомагане на компаниите да инвестират в 
екоиновации на 27 май 2021 г. с около 50 участници. 

Тази онлайн среща позволи международен диалог 
между частни и публични участници от няколко 
европейски държави. 

 Деветимата лектори разгледаха четири теми, 
свързани с регионалната подкрепа за екоиновации: 

1. Критериите за публично съфинансиране в 
научноизследователска и развойна дейност 

2. Насърчаване на екологичните иновации чрез 
мрежа от допълнителни участници и 
повишаване на осведомеността сред 
компаниите 

3. Премахването на технологичните бариери, 
свързани с екоиновации с цел повишаване на 
конкурентоспособността 

4. Подкрепата на бизнеса за достъп до 
финансиране от ЕС 

Срещата завърши с дискусия за обмяна на мнения 
относно основните предизвикателства, пред които е 
изправен всеки регион / държава за насърчаване на 
екоиновациите и възможните решения. 

Повече информация за  семинара е на разположение 
ТУК. 

Уъркшоп на тема как да се улесни 
пазарното позициониране на 
алтернативи на пластмасовите продукти 
за еднократна употреба   

 

На 15. април 2021 г. АРИР - Стара Загора бе домакин 
на междурегионален уъркшоп по темата за пазарното 
позициониране на алтернативите на пластмасовите 
продукти за еднократна употреба по инициатива на 
проект PLASTECO. Първоначално предвиден да се 
проведе на място в града на липите, пандемичната 

https://en.auvergnerhonealpes-ee.fr/events/event/workshop-on-how-to-support-the-regional-plastics-production-and-reuse-business-to-invest-in-eco-innovation
https://www.szeda.eu/bg/
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ситуация наложи неговото онлайн провеждане. 
Въпреки трудността в организирането на практическо 
събитие във виртуална среда, екипът на АРИР - Стара 
Загора предложи един интерактивен семинар, 
включващ и презентационна и диалогична част.  

Уъркшопът включваше 4 тематични панела, 
представени от утвърдени експерти в съответните 
теми:  

- Зелени обществени поръчки като средство за 
стимулиране търсенето на алтернативни на 
пластмасовите продуктите за еднократна употреба - 
лектор господин Николай Димитров, Началник отдел 
ОПК, община Габрово.  

- Екомаркировките в помощ на алтернативни на 
пластмасовите продуктите за еднократна употреба - 
лектор госпожа Надежда Христова, МОСВ, 
Представител на европейската екомаркировка за 
България.  

- Подпомагане и развитие на вторични пазари на 
сурови пластмаси и промяна и промяна в 
поведенческите навици на обществото - лектор 
господин Христо Диков, Оперативен мениджър на 
Екопак България АД.  

- Бариери, възпрепятстващи приемането на 
алтернативи на пластмасите за еднократна употреба 
и начини за смекчаване на тяхното въздействие - 
лектор госпожа Теодора Желязкова, търговски 
директор на Ате Пласт ООД.  

Участниците в събитието се включени и в 2 
интерактивни игри, пряко свързани с 2 от панелите: 
"Какво означава този знак?" и "Намери 
алтернативата!". В края на уъркшопа всички 
присъстващи бяха разделени в 4 аналогични на 
панелите дискусионни групи, в които имаха 
възможността да обсъдят помежду си опита по тях, 

предстоящите предизвикателства и възможни  
решения за в бъдеще. 

Повече информация за семинара е достъпна ТУК. 

 

Среща със заинтересованите страни в 
Стара Загора 

На 18 март 2021 г. Агенцията за регионално 
икономическо развитие в Стара Загора проведе 
третата среща със заинтересованите страни по проект 
PLASTECO. Предвид влошената епидемична ситуация 
в страната, участието в срещата беше предимно 
онлайн.  

 

Основната тема на разговора беше предлагането на 
пазара на алтернативи на пластмасовите изделия за 
еднократна употреба, предвид предстоящия 
междурегионален семинар по същата тема, както и 
предстоящото влизане в сила на Директивата относно 
намаляването на въздействието на определени 
пластмасови продукти върху околната среда от 
3.07.2021 г. 

По време на срещата бяха представени две 
презентации: 

- Алтернатива на пластмасовите сламки от пшеница, 
Александра Нисимова, SLAMka  

  

- Първият онлайн магазин за продукти с нулеви 
отпадъци в България, Вера Маркова, Green Revolucia 

https://www.interregeurope.eu/plasteco/news/news-article/11799/workshop-on-urban-water-management-policies/
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Презентациите предизвикаха оживена дискусия по 
темата за алтернативите на пластмасовите изделия за 
еднократна употреба, особено предвид SUP 
Директивата на ЕС, която забранява използването на 
7 от най-често използваните пластмасови изделия за 
еднократна употреба. Разбира се, срещата премина 
под мотото „нула отпадъци“, без да се генерират 
пластмасови отпадъци. 

 

Голямото почистване на Щирия 2021 

"Горда съм, че бях част от инициативата" 

Статия от Грета Тереза Помбергер, помощник 

мениджър по проект PLASTECO в регион Щирия 

 

 

Голямото пролетно почистване на Щирия е важна 
кампания за борба с отпадъците във австрийската 
федерална провинция. Тази година инициативата се 
проведе за първи път в сътрудничество с проекта 
PLASTECO. От стартирането си през 2008 г., общо над 
два милиона килограма отпадъци, изхвърлени в 
природата, са събрани от доброволци, ръководени от 
мотото „Спри отпадъците“. С основание това събитие 
е една от най-големите кампании за събиране на 
отпадъци в Европа. 
Тази година пролетното почистване се проведе за 13-
ти път - разбира се в съответствие с всички 
необходими мерки за превенция по отношение на 
настоящата пандемична ситуация. От 14 април 2021 г. 
до 29 май 2021 г. участниците можеха да се 
регистрират и да получат необходимото оборудване 

за събиране на отпадъци. По този начин гражданите 
направиха изключително важен, а дори и забавен 
принос за опазването на околната среда в Щирия. 
Еко-ентусиастите бяха оборудвани със специални 
торби за боклук, ръкавици и шоколад - всичко беше 
доставено удобно по домовете им от организаторите.  

 
Участниците в почистването споделят, че не са 
очаквали да напълнят повече от две торби с 
отпадъци, но остават шокирани колко отпадъци има 
в природата. От „типичните“ предмети, които всеки 
ден попадат в кошчето, като използвани кърпички, 
пластмасови бутилки и други опаковки, до предмети, 
които никога не са очаквали да намерят в природата, 
като ориенталски килим, парчета дрехи и плочки. 

 

 

 

 

 

 

Като особено изтощително определят събирането на 
множеството цигарени фасове, които много пушачи 
все още хвърлят на земята, въпреки наличието на 
кофи за боклук наблизо. 
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Много минувачи благодариха на еко-активистите, 
събиращи отпадъци, което ги мотивира да събират 
още повече, въпреки че това се оказва доста 
изтощително занимание. В края на уикенда за 
събиране на боклук и прекарани над 10 часа сред 
природата, са събрани над 8 торби за боклук, пълни с 
всякакви предмети, небрежно изхвърлени сред 
горите. 

 

Пролетното почистване на Щирия вече приключи. 
Въпреки това то вдъхнови много хора, които взеха 
решихме да събират отпадъци сред природата 
веднъж месечно през почивните дни, правейки нещо 

значимо за околната среда и прекарвайки време на 
чист въздух. 
Можете да прочетете повече за инициативата за 
пролетно почистване на Щирия на страницата 
PLASTECO.  

 

Microplastics flows in the Baltic Sea region 

 
На 21 май 2021 г. се проведе семинар за защита на 
морската среда, който събра експерти в сферата на 
замърсяването на моретата, биологичното 
разнообразие и екосистемите в Балтийско море. По 
време на събитието презентация за текущото 
състояние на микропластмасите в региона на 
Балтийско море се изнесе и от Латвийския институт по 
водна екология (LHEI). 
Представени бяха предварителните констатации от 
анализа на INTERREG проекта Fanplesstic-sea. 
Проектът има за цел да премахне замърсяването с 
микропластмаса, още преди тя да навлезе в морето. 
В рамките на проекта се събират проби на различни 
места и се разработват пилотни проекти за 
задържане на микропластмаса. Местата за вземане 
на проби обхващат езера, пречиствателни станции за 
отпадъчни води, реки, канали за дъждовна вода по 
високоскоростни пътища, футболни игрища и др. 
Предварителните резултати от местата за вземане на 
проби в Норвегия показват, че концентрацията на 
микропластмаси е ниска в планинските езера в 
сравнение с футболните игрища, покрити с 
изкуствена трева. Разнообразието от микропластика 
също е много по-голямо в близост до футболните 
игрища.  
В рамките на проекта са разработени няколко 
пилотни проекта за филтриране на 
микропластмасите в пречиствателни станции за 
отпадъчни води, от топене на сняг и дъждовна вода. 
Тръстиковите легла се споменават като едно от 
решенията за филтриране на оттока от улиците, но 
въпросът за използването на филтъра все още остава 
решаващ, за да се избегне пренасянето на 
микропластмасите в околната среда. 

http://www.interregeurope.eu/plasteco/news/news-article/11819/the-great-styrian-spring-clean-up-2021/
http://www.interregeurope.eu/plasteco/news/news-article/11819/the-great-styrian-spring-clean-up-2021/


6 
 

Семинарът беше организиран в рамките на проект 
„Подобряване на знанията за състоянието на 
морската среда“, финансиран от Европейския фонд за 
морско дело и рибарство 2014-2020. Проектът се 
ръководи от Министерството на опазването на 
околната среда и регионалното развитие на 
Република Латвия, с консултативна подкрепа от 
Балтийския екологичен форум-Латвия. 
 

Устойчив туризма в европейските 
крайбрежни зони 
 
Община Ретимно, Гърция в контекста на 
популяризирането на PLASTECO последователно 
разпространява целите на проекта и действията за 
повишаване на обществената осведоменост. Поради 
това беше организирана интерактивна среща с 
ученици от гимназията, които вече участват в проект 
„Еразъм +“, озаглавен „Устойчивост на туризма в 
европейските крайбрежни зони“.  

 
 
По време на тази интерактивна среща бяха обсъдени 
връзката с устойчивостта, туризма и кръговата 
икономика и връзката между двата проекта беше 
затвърдена. Участниците единодушно решиха, че по-
нататъшно сътрудничество между проектите е от 
особена важност.  

Освен това проектът PLASTECO беше представен пред 
Комитета по туризъм в Ретимно. Комитетът се състои 
от около 40 участници от всички туристически сектори 
на общината (хотелиери, търговци, собственици на 
ресторанти и др.). Проведена бе ползотворна 
дискусия, целяща последващи действия за 
намаляване на пластмасите за еднократна употреба и 
подобряване на рециклирането на пластмаси в 
туристическия сектор. 

Германският кабинет прие изменение на 
закона за опаковките 

Германският кабинет призна задължението да 
предлага опаковки за многократна употреба за 
храната за вкъщи. 

Ресторанти, бистра и кафенета, които продават храни 
и напитки, ще бъдат задължени от 2023 г. също да 
предлагат своите продукти в опаковки за 
многократна употреба. Опциите за многократна 
употреба не трябва да са по-скъпи от продукта в 
опаковката за еднократна употреба. 

Задължителният депозит в сектора на напитките ще 
бъде удължен. От 2022 г. депозитът също ще бъде 
задължителен за всички невъзвръщаеми 
пластмасови бутилки за напитки. А от 2025 г. PET 
невъзвръщаемите бутилки за напитки трябва да 
съдържат поне 25 процента рециклирана пластмаса, 
от 2030 г. тази квота ще се увеличи до поне 30 
процента и след това ще се прилага за всички 
невъзвращаеми пластмасови бутилки. 

Германската политика за опаковане са достъпни тук. 

 

Какво да очакваме… 
• Уроците от семинара A3.3 на тема как да се повиши 

осведомеността относно отпадъците от пластмаса 
и да се насърчи закупуването на продукти от 
рециклирана пластмаса. 

• Уроците от учебната визита A.3.4 за ефективни 
политики за управление на отпадъците и мерки за 
намаляване на депонирането и изгарянето на 
отпадъци от пластмаси, които ще се проведат в 
регион Щирия, Австрия.  

• Резултатите от новите дейности за подобряване на 
политиката в областта на практиките за 
обществени поръчки, териториални цели за 
приемане на рециклирана пластмаса, постепенно 
премахване на пластмасовите опаковки за 
еднократна употреба и разработване на стратегия 
за устойчивост 

• Петият бюлетин. 
• Предстоящите дейности на консорциума 

PLASTECO.

https://www.bmu.de/pressemitteilung/mehrweg-wird-moeglich-im-to-go-bereich/
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PROJECT PARTNERS 

https://www.interregeurope.eu/plasteco/ 

https://www.facebook.com/plastecointerreg/  

https://twitter.com/PLASTECO2 

https://www.linkedin.com/company/plasteco/  

plastecoproject@gmail.com  

 

 

 
ВКЛЮЧЕТЕ СЕ: 

ОБЩИНА РЕТИМНО, ГЪРЦИЯ 

РЕГИОН ЛОМБАРДИЯ, ИТАЛИЯ 

РЕГИОН СТИРИЯ, АВСТРИЯ 

АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО 
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ СТАРА 
ЗАГОРА, БЪЛГАРИЯ 

 
КЛЪСТЪР НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ 
ТЕХНОЛОГИИ БАВАРИЯ, ГЕРМАНИЯ 

АГЕНЦИЯ ЗА ЕНЕРГЕТИЧНА ОКОЛНА 
СРЕДА AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, 
ФРАНЦИЯ 

 

АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО 
РАЗВИТИЕ ИЛФОВ БУКУРЕЩ, 
РУМЪНИЯ 

АСОЦИАЦИЯ БАЛТИЙСКИ БРЕГОВЕ, 
ЛАТВИЯ  

https://www.interregeurope.eu/plasteco/
https://www.facebook.com/plastecointerreg/
https://twitter.com/PLASTECO2
https://www.linkedin.com/company/plasteco/
mailto:plastecoproject@gmail.com
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