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Проект PLASTECO 
Уважаеми читатели, 

Представяме ти шестото издание от поредицата бюлетини 
на проекта PLASTECO, който, като част от доминиращия 
начин на мислене в ЕС за ограничаването и изхвърлянето 
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 провеждането на регионалните планове, 
повиши осведомеността и да подобри  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. 
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- 6-та среща по проекта, 

семинари, учебни посещения, 
информационни дни и срещи на 
заинтересованите страни 

- Участие в събития на трети 
страни 

- Затваряне на Фаза 1 и преход 
към Фаза 2 

- Планове за действие на 
партньорите по проекта 
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6-та присъствена среща по проекта 
PLASTECO 
Шестата среща по проекта PLASTECO беше 
реализирана присъствено на 11 май 2022 г., след 
2 години на ограничения, следствие от вируса 
COVID-19, заедно с учебната визита по дейност 
АЗ.5 за ефективни практики и усилия за 
почистване на водни пластмасови отпадъци, 
включително инициативи за превенция“. 

 

 

 

По време на срещата беше представен 
цялостният напредък на дейностите по проекта и 
бяха обсъдени обстойно недостатъците и 
проблемите, пред които е изправено 
партньорството. Освен това приключването на 
Фаза 1 и плавният преход към Фаза 2 бяха в 
основата на дискусията. По-специално: 

• Община Ретимно представи обобщение и 
преглед на дейностите след 5-тата среща, 
окончателния работен план и приключването 
на Фаза 1. 

• Щирия представи резултатите и 
доказателствата, събрани по време на 
учебната визита по дейност A3.4 за  
ефективни политики за управление на 
отпадъците и мерки за намаляване на 
депонирането и изгарянето на пластмасови 
отпадъци. 

• Община Ретимно презентира заключенията 
от Съвместния стратегически преглед А4.1 за 
растеж, механизмите за финансиране и 
стимулите за новата икономика на 
пластмасите“. 

• Всички партньори представиха своите 
планове за действие и мониторинг за Фаза 2. 

• АРИР – Стара Загора представи напредъка 
на дейностите по комуникация и 
разпространение на проекта. 

• Община Ретимно обобщи резултатите от 5-ия 
доклад за напредъка и приключването на 
етап 1. Финансовите въпроси и общата сума 
бяха обсъдени подробно и бяха определени 
предвидените дейности и крайните срокове 
за успешното приключване на Фаза 1 и 
прехода във Фаза 2 . 

A3.5 Учебна визита, организирана 
от Baltic Coasts, LT 

През 6-ия семестър на PLASTECO беше 
планирано учебно посещение в Рига, Латвия на 
тема „Практики и усилия за почистване на водни 
пластмасови отпадъци, включително инициативи 
за превенция“. Учебната визира беше в периода 
10-12. май, където партньорите по проекта 
посетиха северния квартал в Рига, разположен 
на брега на Рижския залив, Балтийско море.  
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Бяха взети проби от микропластмаси на плажа, 
последвани от посещение на Латвийския институт по 
водна екология. 

Партньорите по проекта имаха възможност да 
направят обиколка на стартиращата компания за 
чисти технологии Polylabs и да присъстват на 
презентация на гражданската инициатива за 
почистване „Моето море“ (Mana jūra). 

A3.3 МЕЖДУРЕГИОНАЛЕН СЕМИНАР 
ЗА ПОВИШАВАНЕ НА 
ОСВЕДОМЕНОСТТА ОТНОСНО 
ЗАМЪРСЯВАНЕТО С ПЛАСТМАСА И 
НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАКУПУВАНЕТО 
НА ПРОДУКТИ ОТ РЕЦИКЛИРАНА 
ПЛАСТМАСА 

По-рано, на 16 февруари 2022 г. Агенцията за 
регионално развитие на Букурещ-Илфов 
организира междурегионален семинар за 
повишаване на осведомеността относно 
замърсяването с пластмаса и насърчаване на 
закупуването на продукти от рециклирана 
пластмаса, в рамките на дейност A3.3. 
Събитието се проведе виртуално поради 
ограниченията за пътуване, следствие от  Covid-
19, и събра 58 участници, представляващи 
всички партньори и заинтересовани страни от 
консорциума PLASTECO. Тематичният фокус на 
семинара беше върху политиките и практиките, 
необходими за: а) стартиране или засилване на 
усилията за разделяне на пластмасови отпадъци 
при източника, б) премахване на всички 
съществуващи погрешни схващания относно 
продуктите, произведени от вторична сурова 
пластмаса (предимно често срещани в най-слабо 
развитите региони ), и в) насочване на  нагласите 
на обществеността към възнаграждаване на 
производителите, които предлагат такива 
предложения на пазара. 
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По време на първата тематична сесия на 
събитието г-жа Андреа Бринзой, ръководител на 
проекта PLASTECO на ADRBI, представи 
разпоредбите на документа, разработен за 
организирането на семинара A3.3, като 
презентацията,  обхващаше теми свързани с 
политиките и практиките за подобряване на 
разделянето на пластмасовите отпадъци и 
повишаване на осведомеността относно 
замърсяването с пластмаса и насърчаване на 
закупуването на продукти от рециклирана 
пластмаса. Документът е достъпен на уебсайта 
на PLASTECO и може да бъде използван като 
информационен материал, предоставящ данни, 
казуси и препоръки, които биха могли да 
допринесат за подобряване на политиките по 
отношение на пластмасовите отпадъци. 

Организаторите приветстваха лекторите, които 
предложиха на членовете на консорциума 
PLASTECO и регионалните заинтересовани 
страни интересна информация относно: 

• Управлението на пластмасовите отпадъци в 
трети район на Букурещ, Румъния. 
Презентацията подчерта значението на 
повишаването на осведомеността, 
осъществявано чрез медийни кампании 
(телевизия, радио, интернет), действия и 
кампании „от врата до врата“ и проекти в 
училищата, както и значението на 
подобряването на обществените услуги, за да 
се създаде ефективна система за управление 
на пластмасовите отпадъци. Проектът Big 
Belly, реализиран от 3-ти район на Букурещ в 
партньорство с Coca Cola & Green Point 
Management, е пример за успешна практика за 
събиране и рециклиране на отпадъци. 

• Класификацията и разделянето на твърди 
отпадъци според типа им и събирането от 
„врата на врата“, казус на Община Липси, 
Гърция; 

• „Карта за рециклиране”, национална 
образователна платформа, разработена от 
Сдружение Виитор Плюс; 

• „Маратон за рециклиране” кампания, имаща 
за цел да образова и повиши осведомеността 
сред гражданите и институциите относно 
предотвратяването на образуването на  
отпадъци, повторната употреба и 

рециклирането, реализирана от румънското 
Министерство на околната среда съвместно с 
организацията Marathon EPR Group SA; 

• Програмата "Ценим пластмасата" и нейното 
действие с цел намаляване на количеството 
пластмасови опаковки и въвеждане на 
пластмаса в отговорна верига, изпълнявано 
от Carrefour Румъния и Coca-Cola HBC 
Румъния с подкрепата на Green Point 
Management, Financial Recycling, Green PC 
Ambalaje и Recycle International; 

• Програмата “С чисти води” , която разработва 
действия за събиране на вече 
съществуващата пластмаса в речното корито 
и прилага мерки за предотвратяване и борба 
с бъдещо замърсяване, изпълнявана от Mai 
Mult Verde Association в партньорство с 
множество заинтересовани страни и с 
безценната подкрепа на доброволци. 

Въпреки че събитието беше организирано 
онлайн на WEBEX, то все пак предостави на 
участниците специализирана и вдъхновяваща 
информация за повишаване на осведомеността 
относно пластмасовите отпадъци и насърчаване 
на закупуването на продукти от рециклирана 
пластмаса. 

PLASTECO на „Голямото пролетно 
почистване на Щирия“ 

През последните няколко години Щирия е 
споделяла с партньорите на PLASTECO 
голямата кампания за борба с боклука, наречена 
"Голямото пролетно почистване на Щирия". Това 
събитие се проведе и тази година през пролетта 
(от 04.04.2022 г. до 21.05.2022 г.). След 
регистрация през онлайн портала на всички 
ангажирани събирачи бяха раздадени 
необходимите принадлежности и печеливши 
карти. Грета от екипа на проекта PLASTECO в 
Щирия не пропусна възможността да се върне с 
приятелите си на същото място, където бяха 
събирали отпадъци миналата година. Докато 
миналата година събирачите успяха да напълнят 
5 чувала отпадъци на това място, тази година те 
успяха да напълнят „само“ една торба, пълна с 
изхвърлени отпадъци. 

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/plasteco/news/news-article/11819/the-great-styrian-spring-clean-up-2021/
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Това дава надежда, че гражданите на Грац са се 
поучили през последната година и се отнасят с 
внимание към изхвърлянето на отпадъци в 
природата. Във всеки случай екипът на Щирия 
ще се върне отново през следващата година и се 
надява да намери районът още по-чист! 

Можете да изтеглите игра за разделяне на 
отпадъци от Google Play или App Store. 

PLASTECO на „Кръгово управление 
на отпадъци II: събиране и 
рециклиране на пластмаси“ 

В началото на семестъра AURA-EE взе участие в 
уебинар, организиран от Interreg Europe „Кръгово 
управление на отпадъците II: събиране и 
рециклиране на пластмаси“, за да представи 
проекта PLASTECO и да сподели добрите 
практики, идентифицирани в рамките на проекта, 
като ОРПЛАСТ и други местни инициативи. 

Планове за действие на PLASTECO 

През последния семестър партньорите по 
проекта изготвиха своите планове за действие и 
започна кръг на валидиране със JS. Седем  от 
осемте плана за действие вече са одобрени, а 
последният се очаква да бъде одобрен, тъй като 
бяха поискани малки ревизии. Партньорите по 
проекта успяха да направят значими действия и 
проектът PLASTECO ще продължи успешно във 
Фаза 2. 

Регионален информационен ден на 
PLASTECO с домакин Щирия 
PLASTECО има за цел също така да повиши 
осведомеността сред гражданите в 
партньорските региони. Екипът на проекта 
PLASTECO в Щирия организира информационен 
ден в сътрудничество с регионалната търговска 
камара на 31 март 2022 г. 

Поради продължаващата пандемична 
обстановка събитието се проведе онлайн с цел 
опазване на безопасността на участниците. 
Нямаше разходи за участие и близо 60 души се 
регистрираха за събитието. Правителството на 
Щирия превърна избягването на пластмасовите 
отпадъци в тема на този регионален 
информационен ден поради високата степен на 
интерес сред населението, както и в бизнес 
сектора. Засегнатите теми бяха разделени на 3 
тематични области. В първата област бяха 
представени „Възможности за пазаруване без 
опаковка“. Във втората област експертите 
представиха възможностите за избягване на 
пластмасовите отпадъци в полето „Храна за 
вкъщи“. В третата област бяха представени 
допълнителни проекти за избягване на 
пластмасовите отпадъци, например в училищата 
или в областта на изкуството и дизайна. След 
събитието присъстващите проявиха 
допълнителен интерес, свързаха се с лекторите 
и зададоха своите въпроси относно 
представеното съдържание. 

 

Презентациите, показани по време на 
виртуалното събитие и последващите действия, 
са достъпни на линка на немски език. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=cx.egon.muellspiel
https://apps.apple.com/at/app/m%C3%BCllspiel/id1468091239
https://www.interregeurope.eu/good-practices/orplast-financial-policy-to-support-the-use-of-recycled-plastics
https://www.abfallwirtschaft.steiermark.at/cms/beitrag/12870118/155495966/
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Преглед на срещите на 
заинтересованите страни в 
регионите на PLASTECO 
ФРАНЦИЯ 

По време на 6-ия семестър AURA-EE организира 
двудневна разширена среща на 
заинтересованите страни, като всеки ден 
обхващаше една ос от плана за действие, която 
ще бъде наблюдавана във фаза 2. Първата 
регионална среща на заинтересованите страни 
беше организирана на 17 март и събра около 50 
участници от два френски региона (Прованс-
Алпи-Лазурен бряг и Оверн-Рона-Алпи) по 
въпроси, свързани с обществените поръчки. 
Този уебинар предостави възможност да се 
представи европейската и френската правна 
рамка относно обществените поръчки, както и 
няколко инициативи и опит, реализирани от 
местните власти и асоциации. Втората 
регионална среща на заинтересованите страни 
се проведе на 12 май по темата за наблюдение 
на пластмасовите отпадъци и събра около 145 
участници. 

ГЪРЦИЯ 

Четвъртата разширена регионална среща на 
заинтересованите страни от името на община 
Ретимно се проведе практически в рамките на 
два дни: 24 януари и 2 февруари 2022 г. Вторият 
ден, който включваше открита среща, 
първоначално беше планиран за 25 януари 2022 
г., но беше отложен поради екстремни 
метеорологични условия в Гърция. Срещата 
беше озаглавена „Поетапно премахване на 
пластмасите за еднократна употреба от 
регионалните вериги за създаване на стойност 
чрез постигане на консенсус с производители и 
потребители“. 

Презентациите бяха последвани от ползотворна 
дискусия между участниците, които обмениха 
мнения относно управлението на отпадъците, 
новия Национален план за управление на 
отпадъците и значението на сътрудничеството с 
други европейски проекти. 

 
Ефектът PLASTECO в Ретимно, Гърция 

Петата регионална среща на заинтересованите 
страни се проведе виртуално на 12.04.2022 г. 
Участниците бяха информирани от водещия 
партньор на учебното посещение в Грац. Бяха 
представени поуките от междурегионалния 
семинар по проект A3.3, който се проведе онлайн 
през февруари 2022 г. относно начините за 
повишаване на осведомеността относно 
замърсяването с пластмасови отпадъци и 
насърчаване на закупуването на продукти от 
рециклирана пластмаса. 

Беше представена инициативата „Чист син 
Парос“ на Common Seas, която подкрепя 
гръцките острови в намирането на решения за 
премахване на пластмасовите отпадъци в 
моретата и океаните и е резултат от 
сътрудничество между: Община Парос, WATT на 
WWF Гърция и Фонда за опазване на Цикладите 
с участието на местното население, 
бизнесмените и туристите. 

Бяха представени действията за информиране 
на обществеността, провеждани от WWF Hellas 
относно замърсяването с пластмаса, както и 
ролята на местните власти в тази посока. 
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РУМЪНИЯ 

На 19 януари 2022 г. ADRBI организира онлайн 
разширена среща на заинтересованите страни. 
Събитието събра 18 участници и започна с 
информиране на регионалните заинтересовани 
страни за напредъка на проекта PLASTECO и 
продължи с представяне на разпоредбите на 
насоките за учебната визита относно 
ефективното управление на отпадъците и 
мерките за намаляване на депонирането и 
изгарянето на пластмасови отпадъци. Бяха 
обсъдени причините, поради които Австрия е 
модел за подражание в областта на ефективното 
управление на отпадъците и по-специално за 
намаляване на депонирането и изгарянето на 
пластмасови отпадъци и бяха представени 
австрийската правна рамка, планът за 
управление на отпадъците, целите, 
инфраструктурата за събиране на отпадъци и 
финансовите котировки за рециклиране в Щирия, 
прилаганите технологии за изгаряне и методите 
за мониторинг. 

 

 

 

Също така бяха представени добрите практики 
на AURADECHET, сортирането и събирането от 
врата до врата на Lipsi, както и насоките за 
зелени обществени поръчки в Хамбург. 
Румънските законодателни новости с последици 
в областта на пластмасовите отпадъци също 
бяха обсъдени с цел по-добро разбиране и 
прилагане. 

 

 

Представената информация и обсъжданите 
теми имаха реален потенциал да добавят 
стойност към работата, извършена от 
румънските заинтересовани страни и да 
допринесат за подобряване на политиките и 
програмите за регионално развитие в областта 
на опазването на околната среда. 
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БЪЛГАРИЯ 

Българският екип на PLASTECO организира 
своята разширена среща със заинтересованите 
страни в периода 19-20. май 2022 г. в Стара 
Загора. Срещата включва 3 панела: 
• презентационен панел 
• демонстрационен панел 
• учебно посещение. 

 

В презентационната част участваха 4 лектори, 
които споделиха повече за концепциите: 
• Кръгова икономика, представена от Вихра 

Андонова, част от Фондация "Евро 
перспективи". 

• Живот с нулеви отпадъци, представена от 
Блажка Димитрова, част от Фондация 
„Нулеви отпадъци“. 

Учебните посещения в Грац, Австрия и Рига, 
Латвия също бяха представени от 
заинтересованите страни, които присъстваха на 
събитията. 

Срещата на заинтересованите страни 
включваше и демонстрация на рециклиране на 
пластмаса за ученици от града, направена от 
сдружение Ценна пластмаса София. 

 

На втория ден от срещата екипът на SZ REDA 
осъществи посещение в местния завод за 
сортиране на отпадъци. 

 

Предстоящи 
• Всички партньори по проекта ще организират 

заключителните си срещи  със 
заинтересованите страни и своите 
информационни дни. Това са последните 
дейности на проект PLASTECO Фаза 1. 

• AURA-EE ще организира своя 
информационен ден на 16 юни като част от 
регионалната среща за рециклиране на 
пластмаси. AURA-EE ще постави щанд, на 
който да се срещне с представители на  
индустрията и научната общност, които ще 
присъстват на срещата. 

Очакваме с нетърпение … 
• Одобрението на плановете за действие на 

консорциума PLASTECO. 
• Предстоящите дейности на консорциума 

PLASTECO за приключване на Фаза 1. 
• Изпълнението на плановете за действие във 

Фаза 2. 
• Следващата среща по време на Фаза 2.

https://preciousplasticsofia.com/
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ОБЩИНА РЕТИМНО, ГЪРЦИЯ 

РЕГИОН ЛОМБАРДИЯ, ИТАЛИЯ 

ОБЛАСТ ЩИРИЯ, АВСТРИЯ  

АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО 
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 
СТАРА ЗАГОРА 

КЛЪСТЕР ОТ ЕКОЛОГИЧНИ 
ТЕХНОЛОГИИ БАВАРИЯ, 
ГЕРМАНИЯ 
 

АГЕНЦИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ОКОЛНА СРЕДА ОВЕРН-РОНА-
АЛПИ, ФРАНЦИЯ 

АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО 
РАЗВИТИЕ БУКУРЕЩ-ИЛФОВ, 
РУМЪНИЯ 

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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