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Преглед 
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Цели: идентифициране и 
активно включване на 

местните 
заинтересовани страни в 

разработването на 
политически мерки, 

подпомагащи 
премахването на 
замърсяването с 

пластмаса и 
преминаването към 
„нова икономика на 

пластмасите“.

Водещ партньор 
на дейността –

Ретимно, Гърция

Вид на дейността: 
Срещи на 

заинтересованите 
страни

Продължителност: 
от Семестър 1  до 

Семестър 6



Приложимост на политиката 
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Заинтересовани
те страни ще:

дадат принос за подобряване на териториалните политики, 
свързани с управлението на пластмасовите отпадъци, и 

идентифицират възможните политически / регулаторни пречки

подкрепят тематичните анализи чрез технически знания и 
компетенции, в съответствие с областите на експертиза

участват в дейности по разпространение на информация за 
повишаване на информираността на обществото

работят за екологична осведоменост

допринасят за решаване на бизнес въпроси,  свързани с 
внедряването на кръговата икономика



Участващи заинтересовани страни
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Публичните 
власти

Министерства 
и регионални 

звена

Академични и 
изследователс
ки институции

Университети, 
фондации за научни 

изследвания и 
технологии,

Търговски 
палати

Екологични 
НПО

Форуми и 
асоциации

Селскостопанс
ки кооперации

Компании / 
представител
и на частния 

сектор



Изпълнение

Семестър 3

✓ Регион Ломбардия ще разработи
съвместна методология за срещите
на заинтересованите страни от ІV
семестър, която ще предпише
участието на представители на
индустрията, членове на
обществеността, органи и
заинтересовани страни.

Семестър 4

✓ Регион Ломбардия ще подготви
обобщаващ доклад за резултатите
и научените уроци по време на
срещите от 4 семестър, за да
гарантира, че плановете за
действие ще интегрират
възгледите и ще решат проблемите
на широката общественост,
смекчавайки потенциалните
конфликти и съпротивата срещу
промени.

Община Ретимно ще разработи и
разпространи общи насоки (например
теми и политики, които ще бъдат
обсъждани), за да помогне на партньорите
при организирането на срещите.

Всички партньори ще организират срещи
на групи от заинтересовани страни във
всеки семестър и ще изготвят обобщени
доклади за натрупания опит, както за
разпространение, така и за по-широки
цели на политическото обучение.

Община Ретимно ще синтезира
резултатите от всички срещи, за да
идентифицира общи проблеми и да
разработи препоръки за политики за
партньорите.

Допълнителна сесия
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Семестър 1 - 6

Семестър 1 - 6

Семестър 1 



Подготовка на срещите
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Избор

Всички партньори 
избират участниците, 
като вземат предвид 

техния опит и 
възможност за участие.

Участието чрез Skype не е възможно!

Комуникация

• посещения

• телефонни разговори

• имейли

• прессъобщения

Информация

• Цели на събитието

• Програма

• Място

• Роля на 
заинтересованите 

страни



Качество на срещите
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• Предоставени документите за консултации да са 
ясни, кратки и да съдържат цялата необходима 
информация.

• Всички заинтересовани страни да имат възможност 
да изразят своето мнение.

• На участниците се предоставя достатъчно време за 
отговори на поставени въпроси.

• Осигурява се потвърждение и адекватна обратна 
връзка.

• Съгласуваност, откритост и отчетност.

Срещите на 
заинтересованите 
страни изискват:



Заключителни действия: 

Финален доклад
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Разработване на препоръки за политики относно научените уроци, които да бъдат използвани от 
партньорите за ефективно включване на заинтересованите страни в разработването и 

прилагането на идентифицираните мерки в бъдеще.

Да определи общи проблеми и пречки по отношение на участието на групите от заинтересовани 
страни в изпълнение на планове за действие.

Община Ретимно ще представи окончателен доклад, синтезиращ резултатите от всички срещи на 
заинтересовани групи. Докладът ще има за цел:
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1 общо 
ръководство за 

срещи на 
заинтересованит

е страни 
(изготвено от 

община Ретимно)

1 съвместна 
методология с 

насоки за 
четвъртата среща 

на 
заинтересованит

е страни

48 обобщени 
доклада за 

постигнатите 
резултати 
(Всички 8 

партньори x 6 
семестъра, 

изготвени на 
английски език)

1 доклад, 
обобщаващ 

поуките от 4-та 
среща (изготвен 

от Регион 
Ломбардия)

1 окончателен 
доклад (изготвен 

от Община 
Ретимно)

Резултати



Благодарим ви!

София Савова, 
Експерт Програми и Проекти,
АРИР – Стара Загора 13 март 2020, Стара Загора 


