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Проект PLASTECO 
Уважаеми читателю, 

Представяме ти петото издание от поредицата бюлетини на 
проект PLASTECO, който, като част от начина на мислене в 
ЕС за ограничаване на пластмасовите отпадъци, има за цел 
да подпомогне участващите региони да обменят опит, да се 
възползват от разпоредбите и стратегиите на ЕС за 
пластмасите и, в крайна сметка, да постигнат целите си по 
отношение на опазването на околната среда, повишаване 
на ефективността на ресурсите, облекчаване на 
последиците за здравето и насърчаване на иновациите. 

В този смисъл се очаква PLASTECO да: 

• Подобри икономичността и качеството на рециклирането 
на пластмаси. 

• Подпомогне регионалните планове, повишаване на 
осведомеността и подобряване на рециклирането на 
селскостопанска пластмаса. 

• Насочи инвестициите и иновациите към кръгови 
решения.  

На следващите страници ще намерите материали за 
цялостния контекст и целите на проекта, както и 
информация за най-новите и предстоящи разработки и 
събития. А ние от своя страна ще ви държим в течение за 
нашия напредък и ключови резултати чрез уебсайта на 
проекта, тематични събития и бюлетини. 

Екипът на проект PLASTECO 
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PLASTECO 
БЮЛЕТИН 

В това издание 
- Виртуални срещи по 

проекти, работни срещи, 
учебни посещения и срещи на 
заинтересованите страни 

- Участие в събития на 
трети страни 

- Подобрения на румънското 
законодателство с 
въздействие върху 
пластмасовите отпадъци 

 

 

    

КОНСОЦИУМ PLASTECO 
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5-та виртуална среща на PLASTECO 
Петата среща по проекта на PLASTECO беше 
осъществена виртуално, въпреки че 
първоначално беше планирана като хибридно 
събитие, заедно с учебната визита по дейност 
A3.4 за ефективни политики за управление на 
отпадъците и мерки за намаляване на 
депонирането и изгарянето на пластмасови 
отпадъци. 

По време на срещата беше представен 
цялостният напредък на дейностите по проекта и 
бяха обстойно обсъдени проблемите, пред които 
е изправено партньорството. По-специално: 

• Регион Ломбардия представи насоките за 
разширените срещи на заинтересованите 
страни и всички партньори представиха 
досегашния си напредък. 

• ADRBI описа текущото състояние на 
текущата подготовка за семинара A3.3, както 
и балтийските брегове по отношение на 
проучвателното посещение на A3.5.  

• Община Ретимно представи заключенията от 
партньорската проверка A4.1, както и 
досегашния напредък и следващите стъпки 
от Съвместния стратегически преглед A4.2 за 
растеж, механизми за финансиране и 
стимули за новата пластмасова икономика.  

• Община Ретимно представи насоките, 
съветите и графика за разработване на 
плановете за действие на предстоящия 
регион. 

• дада разработи разработването на стратегия 
за устойчивост и SZREDA представи 
напредъка на дейностите по комуникация и 
разпространение на проекта. 

 

 

Онлайн учебно посещение, 
организирано от Щирия, Австрия 

През 5-ия PLASTECO-семестър беше планирано 
учебно посещение в Грац, Австрия на тема 
„Ефективни политики за управление на 
отпадъците и мерки за намаляване на 
депонирането и изгарянето на пластмасови 
отпадъци“. Само няколко дни преди учебното 
посещение австрийското правителство обяви 
национален локдаун поради ковид пандемията. 
В последната минута екипът на Щирия 
организира трансформира събитието във 
виртуална среща. В хода му стана ясно, че 
партньорите по проекта не желаят да пропуснат 
възможността да посетят планираните обекти и 
фирми на място през следващата година. В тази 
връзка тази част от учебното посещение беше 
отложена за април 2022 г. с надеждата, че 
дотогава ще бъде възможно партньорите да 
пътуват безопасно. 

Някои от презентациите, показани по време на 
виртуалното събитие, са достъпни като 
видеоклипове тук: 
https://www.abfallwirtschaft.steiermark.at/cms/beitr
ag/12850608/163024559/ 

 

 

 

 

 

https://www.abfallwirtschaft.steiermark.at/cms/beitrag/12850608/163024559/
https://www.abfallwirtschaft.steiermark.at/cms/beitrag/12850608/163024559/


3 
 

PLASTECO като част от 20-ата 
европейска кръгла маса за 
устойчиво потребление и 
производство 

Проект PLASTECO беше представен от Регион 
Щирия на Европейската кръгла маса за 
устойчиво потребление и производство 
(ERSCP). 

Екипът на Щирия, Австрия с гордост представи 
свършеното от консорциума до момента в 
Технологичния университет в Грац и да 
осъществи личен обмен с международни колеги. 
Още повече, PLASTECO също получи 
разрешение да бъде домакин на съпътстващо 
събитие на ERSCP 2021. 

През 2021 г. ERSCP си постави задачата да 
покрие няколко цели на ООН за устойчиво 
развитие. Основната цел на конференцията 
беше "Отговорно потребление и производство". 
Също толкова важни бяха темите „Качество на 
образованието“, „Чиста вода и канализация“, 
„Индустрия, иновации и инфраструктура“, 
„Устойчиви градове и общности“ и „Действия 
срещу промените в климата“. 

 
Говорител инж. Гудрун Оберщайнер (Университет по 
природни ресурси и науки за живота, Виена, Институт за 
управление на отпадъците) и публиката на 
съпътстващото събитие PLASTECO. 
 
Следователно PLASTECO и целите на проекта 
бяха напълно в съответствие с дневния ред на 
ERSCP. 

На събитието д-р Ингрид Винтър като 
ръководител на отдел Служба на регионалното 
правителство на Щирия, Отдел „Управление на 
отпадъците и ресурсите“, направи въвеждаща 

презентация на PLASTECO, неговата дейност и 
досегашни постижения. 

В допълнение към тези лекции бяха представени 
и две презентации по проектите 
„PlasticFreeDanube: Състав на макропластични 
отпадъци в и по река Дунав” и „Разработване и 
оценка на устойчиви опаковъчни решения в 
логистичния сектор: Примерът на немски куриер 
доставчик на експресни и колетни услуги”. 

 

Екипът на PLASTECO е благодарен за 
успешното събитие на ERSCP 2021 за 
възможността за личен обмен и се надява, че 
събития от този вид могат да се провеждат по-
често в бъдеще. 

Уебсайт на ERSCP 2021: https://erscp2021.eu/ 

  

Онлайн семинар на тема 
„Крайбрежни отпадъци – от 
предизвикателства към решения“ 
На 17 ноември 2021 г. се проведе онлайн 
семинар, насочен към „Бреговите отпадъци – от 
предизвикателства към решения“. Той беше 
организиран от Фондацията за екологично 
образование в Латвия, която е организатор на 
кампанията за почистване на крайбрежието 
„Моето море“. Baltic Coasts, партньор на 
PLASTECO в Латвия, бяха поканени да участват 
с презентация за проекта и ключовите 
констатации по отношение на намирането на 
решения на проблема с пластмасовите 
отпадъци. По време на презентацията Мара 
Дексне, ръководител на проекта на PLASTECO в 

https://erscp2021.eu/
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Латвия, представи проекта и неговите цели и 
представи резултатите от Доклада за мерките за 
ограничаване на водните отпадъци и улесняване 
на усилията за почистване, разработени в 
PLASTECO. Бяха обяснени примерите за най-
добри практики от доклада, за да се дадат идеи 
за решения, които могат да бъдат прехвърлени 
на местно ниво.  

Други теми на семинара се отнасяха до 
любимите зони за отдих по крайбрежието на 
Латвия и обобщението на резултатите от 
мониторинга от 10-годишната кампания за 
мониторинг и почистване на крайбрежните 
отпадъци „Моето море“. Семинарът завърши с 
интерактивен семинар, където публиката имаше 
възможност да обсъди решения в общински или 
общински мащаб за ограничаване на 
замърсяването в крайбрежните райони на 
Латвия. 

 

PLASTECO и Ecomondo: как да 
управляваме най-добре 
пластмасите? 
PLASTECO среща Ecomondo: проект с 
амбициозни цели за устойчивост и кръговост и 
едно от основните събития в Европа в тези 
области. Ecomondo е италианско събитие, 
посветено на кръговата и устойчива икономика, 
която се състои в използването на възобновяеми 
суровини и приемането на иновативни енергийни 
решения. При този сценарий на 28 октомври 2021 
Ecomondo стана естествената сцена за регион 
Ломбардия да представи проекта PLASTECO. 
Презентацията разясни как проектът подкрепя и 
споделя инициативи от различни европейски 

региони, насочени към намаляване на 
количеството пластмасови отпадъци. 

Присъстващите бяха запознати с това как 
тригодишният първи етап на проекта предвижда 
обмен на опит и изучаване на най-добри 
практики между партньорите чрез срещи както на 
регионално, така и на междурегионално ниво и с 
принос от местни заинтересовани страни. 
Особено интересна инициатива е Групата на 
заинтересованите страни, където публични и 
частни партньори обсъждат и анализират как се 
развиват регулациите в сектора (по-специално 
SUP Директивата) и споделят основните 
констатации, като същевременно допринасят за 
новата регионална програма за управление на 
отпадъците, важен инструмент за планиране за 
постигане на целите на кръговата икономика.  

 

Повече информация за събитието тук: 
https://www.interregeurope.eu/plasteco/news/news-
article/13464/plasteco-at-ecomondo-how-to-best-
manage-plastics/ 

 

PLASTECO на Европейската нощ на 
изследователите 2021 г 
Европейската нощ на изследователите е 
общоевропейско публично събитие, което 
показва разнообразието на науката и нейното 
въздействие върху ежедневния живот на 
гражданите по забавен и вдъхновяващ начин. 
Тази година събитието се проведе в 29 държави 
в петък, 24 септември 2021 г. 

https://www.interregeurope.eu/plasteco/news/news-article/13464/plasteco-at-ecomondo-how-to-best-manage-plastics/
https://www.interregeurope.eu/plasteco/news/news-article/13464/plasteco-at-ecomondo-how-to-best-manage-plastics/
https://www.interregeurope.eu/plasteco/news/news-article/13464/plasteco-at-ecomondo-how-to-best-manage-plastics/
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Екипът на АРИР – Стара Загора с гордост 
представи постигнатото до момента в рамките на 
проект PLASTECO на събитието в Стара Загора. 
Основен акцент на презентацията беше 
зеленото бъдеще и перспективите, които 
Европейският съюз отваря със своята 
регионална политика. 

Презентацията включваше и идеи за 
алтернативи на пластмаси за еднократна 
употреба, които биха могли да бъдат особено 
полезни в контекста на SUP Директивата, която 
влезе в сила по-рано тази година. 

Събитието е достъпно в YouTube. 

 

Еко-уикенд на плажа 

Проектът PLASTECO последва „хайпа“ и беше 
достъпен и на плажа – АРИР – Стара Загора 
участва в еко-уикенд, организиран съвместно от 
"Бургас харесва младите", WWF България и 
проект Climate Heroes. 

Фокусът на презентацията на PLASTECO беше 
върху пластмасите за еднократна употреба в 
контекста на SUP Директивата, техните 
алтернативи и как да разпознаем екологичните 
продукти на пазара. 

 

АРИР – Стара Загора и проект PLASTECO казват 
голямо БЛАГОДАРЯ на организаторите и 
участниците за техния новаторски дух, вълнение  
и ангажираност за по-добро бъдеще! 

 

Европейска седмица на регионите и 
градовете 
В контекста на Седмицата на регионите на ЕС, 
Община Ретимно (Гърция) в сътрудничество с 
PROMEA и с участието на АРИР - Стара Загора  
организира събитие за Зеления преход, 
фокусирано върху политическия отговор, 
необходим за възстановяване на регионалните 
вериги на стойност по устойчив начин. 

 

Основните дискутирани теми бяха: 

• Как обновеното управление на отпадъците 
може да подкрепи базираните на туризма 
местни икономики? 

• Какви са възможностите за декарбонизиране 
на регионална икономика? 

• Какъв е политическият отговор, необходим за 
възстановяващите се регионални и местни 
икономики? 

https://www.youtube.com/watch?v=Pgsk5z6U6ME
http://burgaslikesyouth.bg/
https://www.wwf.bg/
https://climateheroes.bg/
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• Как зеленият преход може да предизвика 
постоянна и устойчива траектория на 
растеж? 

 

Преглед на срещите на 
заинтересованите страни в 
регионите на PLASTECO 

ФРАНЦИЯ 
В момента AURA-EE подготвя 5-та среща на 
заинтересованите страни. По време на тази 
среща дискусията с регионалните 
заинтересовани страни ще бъде организирана по 
2 основни теми: 

- Развитие на регионална 
обсерватория за подобряване на 
качеството на знанията за регионалните 
пластмасови потоци. Регионалните 
заинтересовани страни проявяват висок 
интерес и целта ще бъде да се обсъди как 
да се процедира през следващите месеци 
с прилагането на обсерваторията и 
преодоляването на оставащите бариери, 
свързани с данните и поверителността. 
- Втората цел на срещата ще бъде 
да се обсъдят проблемите на зелените 
обществени поръчки, свързани с 
пластмасите (алтернативи за еднократно 
използвани пластмаси и популяризиране 
на пластмасови продукти с висок процент 
на рециклиране). 

 

 
 

ГЪРЦИЯ 
Третата среща на заинтересованите страни 
беше организирана от община Ретимно 
виртуално чрез Zoom платформа. 
Присъстващите бяха представители на Регион 
Крит, община Ретимно, изследователски 
институции, академични среди и предприятия. В 
контекста на срещата, констатациите и 
заключенията от междурегионалните семинари, 
озаглавени „Как да подкрепим регионалния 
бизнес да (а) инвестира в екоиновации в 
производството и повторната употреба на 
пластмаси и (б) да улесни пускането на пазара 
на алтернативи за еднократна употреба 
пластмаси”. 

 

Освен това сред участниците се появи 
ползотворна дискусия по теми, свързани с 
проекта. Основните изводи бяха следните: 

• Трябва да се предостави подкрепа на 
предприятията, участващи в сектора на 
пластмасите, за да могат да интегрират 
новите условия; 

• Системата за сортиране и управление на 
отпадъците изглежда не е готова в Гърция да 
подпомага индустриите. 
 

АВСТРИЯ 
Регион Щирия организира своята 4-та 
регионална среща на заинтересованите страни 
по време на съпътстващото събитие, което бе 
домакин на 20-та Европейска кръгла маса 
Устойчиво потребление и производство. За 
повече информация относно събитието вижте 
по-горе. 

РУМЪНИЯ 
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На 15 юли 2021 г. ADR-BI организира онлайн 
третата регионална среща на групата на 
заинтересованите страни. Събитието събра 20 
участници от всички сектори, свързани с 
дейностите по опазване на 
пластмасите/околната среда: Национална 
администрация на румънските води, 
Университет в Букурещ - Център за изследване 
на околната среда и изследване на 
въздействието, кметства на 1-ви, 2-ри и 3-ти 
райони в Букурещ, частни компании, и НПО. По 
време на срещата бяха разгледани и различни 
въпроси, представляващи интерес, като A.1.2 
„Сравнителен анализ на политиките за 
насърчаване на разделянето, сортирането и 
рециклирането на пластмасови отпадъци на 
териториите на партньорите“. 

 

Дискусиите бяха много продуктивни и в 
съответствие с обсъждането на основните 
категории на PLASTECO.  

ГЕРМАНИЯ 
Четвъртата регионална среща на 
заинтересованите страни, организирана от UCB 
(Cluster of Environmental Technologies Bavaria), се 
проведе онлайн на 7 юли 2021 г. Регионалната 
ръководна група на PLASTECO включваща UCB, 
град Аугсбург, форумът без пластмаса Аугсбург, 
покани компании и други заинтересовани страни 
на събитието, посветено на темата за избягване 
на пластмаси за еднократна употреба във фирми 
и институции. Бяха представени законови 
разпоредби, конкретни мерки в компаниите, 
както и инициативи за избягване на ненужните 
пластмаси за еднократна употреба. 

Добър пример, който беше представен по време 
на срещата, беше компания, която вече е 
приложила много дейности за „нулеви 

отпадъци“, е HAWE Hydraulik. Йозеф Швайгер 
представи различни мерки прилагани от 
компанията му и „Мрежата за нулеви отпадъци“, 
в която в момента дванадесет организации 
обменят информация за действията за 
намаляване на отпадъците. 

 

 

Подобрения на румънското 
законодателство с въздействие 
върху пластмасовите отпадъци  
На 25 август румънското правителство прие 
спешна наредба за транспониране на Директива 
904/2019/ЕС. Целите на тази наредба са 
предотвратяване и намаляване на 
въздействието на определени пластмасови 
продукти върху околната среда, особено върху 
водната среда, и върху човешкото здраве, както 
и насърчаване на прехода към кръгова 
икономика с иновативни и устойчиви бизнес 
модели, продукти. и материали, като по този 
начин допринася за ефективното функциониране 
на вътрешния пазар. 

Определени категории пластмасови продукти ще 
бъдат забранени за пускане на пазара, а за други 
категории ще се прилагат цели за намаляване на 
потреблението. Първите пластмасови продукти 
за еднократна употреба, които ще изчезнат от 
пазара, са: прибори за хранене, сламки, клечки 
за почистване на уши, чинии (включително 
картонени чинии с найлоново фолио), пръчици за 
балони, полистиролови контейнери за храна, 
полистиролови чаши и оксо-разградима 
пластмаса. Запасите от продукти за еднократна 
употреба, с които румънските търговци все още 
разполагат, все още могат да бъдат продадени, 
като забраната, установена с новия нормативен 
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акт, се отнася за пускане на румънския пазар на 
нови пластмасови изделия. 

Втора окуражаваща инициатива, която ще окаже 
значително въздействие върху пластмасовите 
отпадъци, е решението на румънското 
правителство от 4 октомври 2021 г. за 
регулиране на системата за гаранционно 
връщане на опаковки (SGR). Съгласно системата 
за гаранция и връщане, количествата опаковки, 
върнати в магазините, ще се изпращат в 
областните центрове и след това до 
рециклиращите. Цялата инфраструктура за 
събиране на отпадъци от складовете ще бъде 
организирана чрез единен системен оператор, 
както е в държавите, където системата вече 
работи. Правителственото решение предвижда, 
че след избор на национален системен оператор 
цялата инфраструктура да бъде завършена през 
октомври 2022 г. 

 

Предстоящи 
В началото на 2022 г. AURA-EE ще представи 
проекта PLASTECO по време на уебинар, 
организиран в Мароко. Целта му е да представи 
и сподели добри практики относно дейностите и 
политиките, прилагани във Франция по 
отношение на рециклирането на пластмаса и 
нейното интегриране. В този смисъл ще 
представим вече реализираните дейности в 
рамките на проекта PLASTECO. Следните теми 
ще бъдат разгледани обстойно по време на 
презентацията: адаптиране на обществените 
поръчки за прекратяване на еднократните 
пластмаси; подкрепа на производителите на 
пластмаса за иновации за прилагането на по-
кръгова икономика (интегриране на рециклирана 
пластмаса в пластмасови продукти). 

 

Очакваме с нетърпение да… 
• Разработим плановете за действие на 

консорциума PLASTECO. 
• Последният семестър на дейностите по обмен 

на опит по проекта PLASTECO. 
• Реализацията на учебната визита в рамките на 

дейност A3.4, когато ситуацията с COVID-19 го 
позволява. 

• 6-ти бюлетин. 
 

ОСТАНЕТЕ ИНФОРМИРАНИ! 
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ОБЩИНА РЕТИМНО 

РЕГИОН ЛОМБАРДИЯ 

РЕГИОН СТИРИЯ 

АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО 
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 
СТАРА ЗАГОРА 

КЛЪСТЕР ОТ ЕКОЛОГИЧНИ 
ТЕХНОЛОГИИ БАВАРИЯ 
 

АГЕНЦИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ОКОЛНА СРЕДА ОВЕРН-РОНА-
АЛПИ 

БУКУРЕЩ-ИЛФОВ РЕГИОНАЛНА 
АГЕНЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 

АСОЦИАЦИЯ БАЛТИЙСКИ 

 

ПАРТНЬОРИ ПО 
ПРОЕКТА 

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 

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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