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Проект PLASTECO  

Уважаеми читателю, 

Добре дошъл във второто издание на бюлетина на проект 

PLASTECO, който е част от водещата визия на ЕС за 

ограничаване на пластмасовите отпадъци и има за цел да 

помогне на участващите региони да обменят опит, да 

интерпретират разпоредбите и стратегията на ЕС в областта на 

пластмасите и в крайна сметка да постигат целите си по 

отношение на опазване на околната среда, увеличаване на 

ефективността на ресурсите, облекчаване на ефектите върху 

здравето и стимулиране на иновациите. 

В този смисъл, от PLASTECO се очаква да: 

•способства за икономичността и качеството при 

рециклирането на пластмаси; 

• подпомогне регионални планове, да повиши осведомеността 

и да подобри рециклирането на селскостопански пластмаси; 

• насочи инвестициите и иновациите към кръгови решения. 

На следващите страници ще намерите интересни материали за 

цялостния контекст и цели на проекта, както и информация за 

най-новите разработки и събития, предстоящи и отминали. Ще 

ви информираме за напредъка и ключовите резултати и чрез 

уебсайта на проекта, тематичните събития и бюлетините. 

Екипът на проекта PLASTECO 
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Виртуална среща по проекта 

Втората среща на консорциума PLASTECO, 

първоначално планирана да се проведе в Аугсбург, 

Германия, се състоя онлайн поради 

безпрецедентната ситуация, причинена от 

пандемията Covid-19. Партньорите се събраха онлайн 

на 14 май 2020.  

 

Партньорът-домакин, Клъстерът на екологичните 

технологии Бавария, откри срещата и представи 

актуалната ситуация към момента. Сред обсъжданите 

теми бяха: 

• Оценка на специфичните за териториите 

икономически и социални бариери за по-устойчиви 

модели на потребление и производство на пластмаса. 

•  Определяне на мерки за ограничаване на отпадъците 

във водите и улесняване на почистването. 

• Сравнителен анализ на политиките за насърчаване на 

разделното събиране, сортирането и рециклирането на 

пластмасови отпадъци в регионите на партньорите. 

В края на срещата дискусията се фокусира върху 

дейностите и финансовите въпроси, темите за 

комуникация и разпространение, както и въпросите по 

адаптиране на работата към условията на пандемия.  

Събития на трети страни 

През втория семестър на PLASTECO бяха 

организирани няколко мероприятия по тема 

пластмаса, в които взеха участие представители на 

консорциума. 

Участие в среща по проект COLLECTORS в Солун 

Водещият партньор PLASTECO, Община Ретимно, 

Гърция, се отзова на покана от проект COLLECTORS  

(проект по програма Horizon 2020) и участва в 

публичната конференция на 11.12.2019 г., с нейния 

външен експерт г-жа Violetta Koutsogiannopoulou. 

Представителят на Община Ретимно изнесе 

презентация на тема „От събиране на отпадъци към 

кръговата икономика - предизвикателства, свързани 

с пластмасите“ и участва в панелната дискусия „От 

събиране на отпадъци към кръговата икономика“. Тя 

присъства и на клъстерна среща, която изследва 

допълнителни възможности за сътрудничество с 

колегите по проект COLLECTORS.   

 

Среща по проект “Resourceful Cities“ в Букурещ 

На 5.12.2019 г. в Букурещ беше организирано ULG 

събитие в рамките на проект “Resourceful Cities“, в 

което се включиха за първи път Expert city visit. Тъй 

като проектът PLASTECO се изпълнява в съответствие 

с "Европейската стратегия за пластмаси в кръговата 

икономика", Агенция за регионално развитие на 

Букурещ-Илфов прие поканата като възможност за 

изграждане на сътрудничество за постигане на 

заложените в двата проекта цели. Проект PLASTECO, 

неговата обща и оперативни цели, както и дейностите 

бяха представени пред присъстващите 

заинтересовани страни в 20-минутна презентация от 

Andreea Brînzoi, член на екипа на Регионалната 

агенция за развитие на Букурещ-Илфов.  
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Срещи на заинтересованите страни 

В края на първия семестър и началото на втория 

всички партньори организираха първата си среща със 

заинтересованите страни. Две събития са 

представени в този бюлетин подробно. 

Първа среща на заинтересованите страни в България 

На 13.03.2020 г. в Стара Загора АРИР – Стара Загора 

беше домакин на първата среща на заинтересованите 

страни в контекста по проект PLASTECO. Събитието 

събра различни представители, ангажирани с темата 

„пластмаси“ - еколози, компании, произвеждащи 

пластмаси, компании за производство на продукти, 

заместващи пластмаса, национални и регионални 

власти. 

 

Тази първа среща на заинтересованите страни 

постави основите на взаимно полезно 

сътрудничество между различни заинтересовани 

страни, активни в сектора на пластмасите. Освен това 

тя повдигна основни въпроси относно бъдещето на 

използването на пластмаса в контекста на поетапно 

прекратяване на широкото замърсяване с пластмаса. 

Не на последно място бяха изтъкнати ползите от 

„кръговата икономика“, представяйки идеята за 

„нова икономика на пластмаси“.  

Първа среща на заинтересованите страни в 

Ломбардия, Италия 

Програмата на срещата, проведена на 23.01.2020 г., 

включи увод към дейностите по проекта, както и 

кръгла маса, по време на която всички участници бяха 

помолени да представят основните теми на интерес, 

които трябва да бъдат разгледани, за да се подобри 

кръговото управление на пластмасовата верига. На 

първата среща присъстваха около 50 участници, 

включително министърът на околната среда и 

климата в Регион Ломбардия. 

 

Основните въпроси, които се повдигнаха на кръглата 

маса, бяха: 

• промяна на парадигмата в комуникацията: 

„демонизацията“ на пластмасата не е правилният 

подход; 

• екодизайн за подобряване на рециклируемостта; 

• насърчаване на пазара на рециклирани продукти; 

• оптимизиране на системата за събиране и 

подобряване на качеството в отделни потоци за 

събиране и др. 

Меморандум за сътрудничество  

На 12.03.2020 г. Община Ретимно, представлявана от 

заместник-кмета г-н Stelios Spanoudakis, подписа 

Меморандум за сътрудничество между региона на 

Крит, общините и хотелиерите на Крит за устойчиво 

управление на отпадъците на плажовете и 

намаляване на пластмасата за еднократна употреба.  

 

По време на събитието се проведе обширна 

консултация под председателството на областния 

управител на Крит г-н Stavros Arnaoutakis. Проектът 

PLASTECO беше представен на участниците в 

събитието от г-н Vasilis Myriokefalitakis. 

Някои от задълженията, произтичащи от 

меморандума, които подписалите страни се 

ангажират да спазват, са: 
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 Общините трябва да включват конкретни условия 

за защита на крайбрежието и морето при търгове 

с управлението на концесионни плажове. 

 Собствениците на хотели трябва да премахнат 

пластмасови изделия за еднократна употреба и 

да заменят пластмасовите бутилки със стъклени 

или метални такива за многократна употреба. 

 Регион Крит следи действията по прилагане на 

настоящия Меморандум от всички страни, 

докладва, когато ангажиментите не са спазени, и 

прекратява сътрудничеството със страни, които 

многократно не спазват споразумението. 

Любопитно 

Кампания „Моето море“, Латвия 

Кампанията „Моето море“, инициирана от Фондация 

за образование в областта на околната среда през 

2012 г., е успешен пример за намаляване на 

пластмасовите отпадъци в крайбрежната зона на 

Латвия. Кампанията цели повишаване на 

обществената осведоменост относно проблема с 

морските замърсители. Кампанията се провежда 

периодично в сътрудничество с широк кръг 

партньори в Латвия и други страни – институции, 

публична администрация, общини, НПО, както и 

международни институции и изследователски 

институти. Последната експедиция се проведе през 

лятото на 2018 година. 

 

Кампанията „Моето море“ се радва на висока оценка 

в национален и международен план, получавайки 

редица престижни награди: Наградата за наука за 

околната среда (2012 г.), Годишната награда за 

здраве на Латвийското общество на лекарите (2016 

г.), Наградата за енергиен глобус Латвия (2017 г.) и 

Международна награда за Балтийско море (2018).  

Повече за кампанията можете да прочетете тук.  

Ново ръководство за продукти, направени от 

рециклирани пластмаси 

През април 2020 г. 

Германската федерална 

агенция по околна среда 

(UBA) публикува насоките 

за закупуване на продукти 

от рециклирани пластмаси. 

Ръководството дава 

препоръки кои критерии 

трябва да бъдат спазени, 

особено с цел 

предотвратяване на прехвърлянето на замърсители в 

продуктите. 

Ръководството съдържа съществена информация и 

препоръки към публичните купувачи за това как да 

интегрират екологичния аспект в документите за 

поръчки и договори. Стратегията за пластмаси като 

принос към кръговата икономика на ЕС изрично 

посочва обществените поръчки като важен 

инструмент за увеличаване на продажбите на 

рециклирани материали. 

Ръководството на немски език е достъпно тук.  

Поставяне на кошчета за отпадъци за хора с 

увреждания 

Община Ретимно, Гърция, инсталира кошчета за 

отпадъци, специално проектирани за инвалиди. Тези 

фотоволтаични контейнери са поставени в 12 района 

на града - в близост до местата за паркиране, 

предназначени за хора с увреждания, и се управляват 

с бутон. 

Какво предстои? 

- * Официално представяне на резултатите от 

съвместните тематични анализи – дейности А1.1 и А1.3. 

- *      Регионални срещи на заинтересованите страни. 

http://www.manajura.lv/lv/par-kampanu/
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/376/publikationen/leitfaden_zur_umweltfreundlichen_oeffentlichen_beschaffung_produkte_aus_recyclingkunststoffen_stand_2020.pdf
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ОБЩИНА РЕТИМНО, ГЪРЦИЯ  

РЕГИОН ЛОМБАРДИЯ, ИТАЛИЯ 

РЕГИОН СТИРИЯ, АВСТРИЯ 

АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО 

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, СТАРА 

ЗАГОРА, БЪЛГАРИЯ  

КЛАСТЕР НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ 

ТЕХНОЛОГИИ БАВАРИЯ, ГЕРМАНИЯ  

ЕНЕРГИЙНА АГЕНЦИЯ ЗА ОКОЛНА СРЕДА 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, ФРАНЦИЯ  

 

АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО  РАЗВИТИЕ  

БУКУРЕЩ-ИЛФОВ 

АСОЦИАЦИЯ БАЛТИЙСКИ БРЕГОВЕ  

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

