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Съдържание: 

• Учредителна среща 

• Предстоящи дейности 

• Регионални срещи на 

заинтересовани страни 

 

 

 

 

•  

•   

 

①Какво целим? → Ограничаване на отпадъците 

от пластмаси и отпадъци в регионите на ЕС 

Екстензивното замърсяване с пластмаса изисква реакция от 

регионите на ЕС, за да се справи с нарастващите опасения 

за общественото здраве и въздействието върху околната 

среда. Проектът PLASTECO има за цел да подпомогне 

представените региони да обменят опит, да приложат от 

разпоредбите и стратегията на ЕС в областта на пластмасите 

и в крайна сметка да постигнат целите си по отношение на 

опазване на околната среда, увеличаване на ефективността 

на ресурсите, намаляване на въздействието върху здравето 

и  стимулиране на иновациите. 

②Как ще го постигнем?  → От партньорите 
по проект PLASTECO се очаква да: 

▪ подпомогнат икономиката и качеството на 

рециклирането на пластмаси (планове за управление на 

отпадъците, обществени поръчки и др.); 

▪ ограничат генерирането на пластмасови отпадъци чрез  

регионални планове, повишаване на осведомеността, 

рециклиране на селскостопански пластмаси и др.); 

▪ насочат инвестиции и иновации към „кръгови” решения 

(повишаване на разходите за депа и изгаряне, схеми за 

финансиране, стимули за намаляване употребата и 

насърчаване рециклирането на пластмаси). 

Ноември 2019 | Брой 1 

PLASTECO 
БЮЛЕТИН 

PLASTECO КОНСОРЦИУМЪТ 

From Aug 

to Jul 
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НАЧАЛОТО БЕ ДАДЕНО - УЧРЕДИТЕЛНАТА 

СРЕЩА ПО ПРОЕКТ PLASTECO НА ОСТРОВ КРИТ 
На 10 и 11 октомври 2019 г. - домакин на учредителната среща на проект PLASTECO беше водещия 

партньор на проекта, община Ретимно, Гърция. Партньорите обсъдиха основните тематични, 

финансови и управленски въпроси, свързани с проекта. Бяха представени презентации за 

предвидените в проекта съвместни проучвания и анализи, срещи на заинтересованите страни, 

информация за предстоящите междурегионални семинари и учебни посещения, както и въпроси за 

планиране на комуникация, разпространение и управление на проекта. 

Началната среща позволи на партньорите възможност да се запознаят по-добре с различни аспекти на 

проекта и да споделят своя опит по отношение на: 

▪ устойчиво развитие; 

▪ управление на отпадъците; 

▪ кръгова икономика. 

 

Следващата среща на партньорите по проект PLASTECO ще се проведе в Бавария, Германия. 
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Съвместните тематични анализи, 

предвидени в проект PLASTECO, ще 

насърчат обмена на знания между 

партньорите. Всички дейности ще се 

проведат през първата година от 

изпълнението на проекта. 

Цел на анализа: да проучи специфичните за територията 
икономически и социални бариери, които възпрепятстват 
прехода към нова „икономика на пластмасата“ в регионите 
на PLASTECO, както и да докладва за ключови фактори, които 
биха могли да позволят такъв преход.  
 

Резултат:  

Доклад за общи за партньорите предизвикателства; След 

събиране на данните от всички партньори, те ще бъдат 

обобщени и анализирани. Ще се идентифицират общи за 

партньорите по проекта проблеми;. С това се цели да се 

изяснят специфичните особености, които трябва да бъдат 

конкретизирани и адресирани чрез Плановете за действие, 

които всеки партньор ще разработи в края на Фаза 1 на 

проекта.  

 

 

 

 

Цел на анализа: идентифициране на политики за управление 

на отпадъците. Систематичен преглед, анализ и сравнение на 

политиките, които задействат и подкрепят появата и 

функционирането на екосистеми за управление на отпадъците, 

концентрирани върху събирането, отделянето, рециклирането 

и повторната употреба на пластмаса (включително стимули за 

създаване на пазар за вторична пластмаса). 

Резултат:  

След тази фаза на процеса се предвижда окончателен доклад, 

който да подпомогне преразглеждане на планове за 

управление на отпадъците, насочване на инвестиции и 

стимулиране на растежа чрез разпространение на 

предприятията за управление на отпадъците. 

КАКВО 
ПРЕДСТОИ? 

Бариери пред устойчивото 

производство и потреблението на 

пластмаси 

Сравнителен анализ на политиките за 

управление на отпадъците 
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Цел на анализа:  

Да се определи най-ефективните и доказани мерки за ограничаване отпадъците във водите и улесняване на 

почистването, както и подробности за различните области на човешките дейности, свързани както с 

образуването на отпадъци, така и с превенцията му. 

Развитието на тази дейност се състои от три основни стъпки, водещи до окончателния резултат на дейността –  

Резултат: 

„Доклад за мерките за ограничаване на отпадъците във водите и улесняване на почистването“.  

Ще  се разработят методологични указания и инструменти за партньорите, за да определят най-ефективните и 

доказани мерки за ограничаване на пластмасови отпадъците във водите и улесняване на почистването. Ще се 

анализират различните области на човешките дейности, свързани с образуването и ограничаването на 

отпадъци. 

Всички партньори ще съберат информация за съществуващите мерки на териториите на техните региони  и ще 

предоставят териториален принос към съществуващите мерки за ограничаване на отпадъците във водите и 

почистване на съществуващите такива, обмен на опит  за управление на твърди отпадъци, образование / 

повишаване на осведомеността и др., отстраняване на отпадъци, биоразградими / годни за консумация 

опаковки). Като трета и последна стъпка на тази дейност, ще се обобщи работата на партньорите и напредъка 

до момента. 

Мерки за ограничаване на 

отпадъците във водни  басейни 
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Община Ретимно, Гърция,  ще разработи и разпространи насоки (процедури, които да се следват, теми и 

политики, които ще бъдат обсъждани), за да подпомогнат партньорите при организирането на срещи на 

заинтересованите страни в общ формат и да хармонизира наученото на ниво обмен на опит. 

По-специално насоките ще включват: 

▪ Набор от разумно постижими цели, които трябва да бъдат изпълнени по време на срещата; 

▪ Критериите за избор на групи и партньори на заинтересованите страни; 

▪ Проектиране на функционална и оперативна програма за постигане на определени цели; 

▪ Инструкции как да се подготвите за срещата, като същевременно давате съвети за управление на 

логистичните изисквания; 

▪ План за гарантиране на качество, допринасящ за ефективното наблюдение, оценка и документиране 

на срещите. 

Всички партньори ще организират по една среща всеки семестър от изпълнението на проекта. Това ще им 

позволи да изготвят обобщени доклади за натрупания опит, както за разпространение, така и за целите на 

идентифициране на мерки за промяна на политиките в сферата на пластмасата. Това ще даде възможност на 

заинтересованите страни реално да се включат в проекта и да обменят информация, мнения и опит. 

Регионални срещи на 
заинтересованите страни 
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www.interregeurope.eu/plasteco/ 

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

https://twitter.com/PLASTECO2 

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

plastecoproject@gmail.com 

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА 

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ И ВИЕ: 

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  


