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ЗЕЛЕНА ЕВРОПА – БЕЗ ПЛАСТМАСА 

 

 

 Европа се бори активно с пластмасовите отпадъци с помощта на нова 

амбициозна стратегия, която предлага до 2030 г всички пластмасови опаковки 

да станат рециклируеми или за многократна употреба. Стратегията, като част 

от прехода към кръгова икономика, има за цел да се намали замърсяването, 

като същевременно се насърчават растежът и иновациите — „наистина 

печеливша ситуация“, според Юрки Катайнен, заместник-председател на 

Европейската комисия.    

 Една найлонова торбичка се ползва средно 25 минути.  

 В зависимост от материала на всяка една найлонова торбичка й отнема 

между 100 и 500 години да се разгради в естествена среда. Която не е 

природата.  

 В минутата, докато четете това, 1 000 000 торбички влизат в употреба.  

 3 400 000 торбички се произвеждат всяка година. Това е теглото на поне 2 

000 000 автомобила.  

Приета на 16 януари 2018 г., първата по рода си всеобща европейска 

стратегия за пластмасите полага основите на нова и устойчива икономика в 

областта на пластмасите. Целта е до 2030 г. всички пластмасови опаковки на 

пазара на ЕС да бъдат рециклируеми, потреблението на пластмаси за 

еднократна употреба да се намали, а преднамерената употреба на 

пластмасови микрочастици да бъде ограничена. Чрез преобразяване на 

начина, по който се проектират, произвеждат, използват и рециклират 

пластмасовите продуктите, Европа ще поеме водещата роля в борбата с 

пластмасовите отпадъци и ще създаде нови възможности за инвестиции. 

м е с е ц  

Юни 2022 

Този проект се реализира 

от Европейски 

информационен център – 

Велико Търново с 

финансовата подкрепа на 

Европейския съюз. 

Информацията и 

мненията, публикувани 

тук, не отразяват 

задължително 

официалните становища 

на Съюза. 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на новата стратегия Европейският съюз ще:  

 Направи рециклирането рентабилно за предприятията:  

 Намали пластмасовите отпадъци: 

 Спре замърсяването в морето:  

 Даде импулс на инвестициите и иновациите  

 

Освен че отговаря на загрижеността на гражданите относно пластмасовите 

отпадъци, Стратегията за пластмасите е съществен елемент на прехода на 

Европа към нисковъглеродна и кръгова икономика, което реално допринася за 

постигането на целите за периода до 2030 г. за устойчиво развитие и на целите 

на Парижкото споразумение.  

Повече информация на https://ec.europa.eu/environment/efe/themes/economics-

strategy-and-information_bg 

 

НОВИНИ 

ПРОЕКТ НОВИ НАЧИНИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ КЪМ КРЪГОВА ИКОНОМИКА 

Борбата с изменението на климата и социалната изолация остават двете основни 

предизвикателства в наши дни. Проектът NICE наасърчава приобщаването, 

солидарността, устойчивостта и опазване на околната среда в цялостна социална 

кръгова икономика. Чрез проекта, участващите организации ще повишат 

потенциала на образованието за възрастни, заети в социални 

предприятия/проекти в техните местни общности. Проектът цели да подготви 

приобщаващо ядро от социални работници и заети в социално предприемачество 

в “посланици” за кръгова икономика и социално приобщаване. За 

професионалистите в областта на образованието за възрастни ще бъде 

разработена учебна програма от 10 стъпки за развитие на техните 

бизнеси/проекти, обхващаща аспекти като маркетинг, продажби и компетенции за 

връзки с обществеността, стратегии и аргументи за започване и поддържане на 

сътрудничество с други браншове и заинтересовани страни в общността, 

стратегии за придобиване на компетенции за дизайн на продукти и създаване на 

материали за повишаване на осведомеността. За учащите се в сферата на 

образованието за възрастни, независимо от техния социално-икономически 
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страни в общн  

                         За учащите се в сферата на образованието за възрастни, ще бъде разработена учебна                         

                              Програма по кръгова икономика в техните социални дейности, за да се стумилират 

                        мултипликатори като Посланици на зелената икономика.  

                                               Основни очаквани резултати: 

1. РазрабИзработване, апробиране, финална версия на учебна програма и пособие “10 стъпки, за социален 

бизнес/проект за социално приобщаване и кръгова икономика”  за обучение на специалисти в областта 

ва        на образованието за възрастни, с насоки, инструменти, добри практики и примери за 

2.             образователни дейности, материали за повишаване на осведомеността за кръговата икономика. 

3.          

4. РазрабЕвропейска програма за обучение на посланици за социално приобщаване и кръгова икономика. 

                         Включване на представители на местни бизнеси/социално предприемачество и на участници  за              

ключване и тетестване на двата проектни продукта. 

5. ПровежДва международни обучителни курса за възрастни с цел тестване на създадените продукти, както 

и разширяване на международното партньорство и обмен на знания. Първи обучителен курс – Неапол, 

Втори обучителен курс – Велико Търново. 

6.                      Сайт на проекта - http://www.europeinfocentre.bg/?p=8721 

                                                   

 

 

                                          КРЪГЛА МАСА ПО ПРОЕКТ НОВИЯТ ДЖЕДАЙ – ЗАЕДНО МОЖЕМ ДА ГО НАПРАВИМ 

                                                                                                                                            

                                Кръгла маса с участието на ресторантьори, собственици на ресторантски бизнеси,               

и                      университетски представители се проведе във ВТУ. Целта на кръглата маса бе да се анализира 

             насто  настоящето състояние на бизнеса с опаковките и доставката на храна, да се анализира             

възможността възможността за въвеждането на повече зелени опаковки. Участниците споделиха своята  

7.              практика и  изказаха виждане за възможността това да се случи, но при необходимата намеса на         

                              държавата. Също така бе застъпено виждането, че без осъществяването на компенсации за  

                        сектора, подобна политика трудно ще намери място в български условия. Участниците ще  

                        продължат своите търсения и ще обсъдят опит в международния семинар в Неапол.  

                              Повече информация на  

                          http://www.europeinfocentre.bg/?p=8666  
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