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ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
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НАРЪЧНИК
Добри практики и работещи подходи за въвеждане на иновативни методи и
подходи в България при организиране и провеждане на информационни кампании в
областта на разделното третиране на отпадъци

GUIDEBOOK
Best practices and approaches for the introduction of innovative methods and
approaches in Bulgaria for organising and implementing information campaigns in
separate waste treatment

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Екобулпак” АД носи цялата отговорност за
съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз
или Министерство на труда и социалната политика.

Настоящият наръчник е подготвен в рамките на проект BG051PO001-7.0.07-0192 „Обмен на опит и добри практики в провеждането на
информационни кампании за разделното събиране и третиране на отпадъци – ЕкоТрейн“, реализиран от „Екобулпак” АД в партньорство с
„Компания де Идеяс Анонимас – Медия” (Португалия) и „ИвентЗоун” ООД.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския социален фонд.
Обща цел на проекта:
• Изграждане на платформа за пренос на идеи и планове за подобряване на образованието, обучението и квалификацията на работещите
за ефективен преход към „зелена” икономика.
Специфични цели на проекта:
• Развитие на човешките ресурси в медиите и организациите (вкл. фирми, НПО и общини), свързани с процеса по управление на отпадъци
• Обмяна на международен опит, знания и добри практики при организацията и провеждането на ПР и информационни кампании в
областта на разделното събиране и третирането на отпадъци като елемент от „зелената икономика”
Целева група:
• Журналисти от български медии, които подготвят информационни материали за „зелената” икономика и организации, осъществяващи
информационни кампании
• Лица, занимаващи се с връзки с обществеността в организации (вкл. фирми, НПО и общини), свързани с процеса по управление на
отпадъци
Наръчникът е подготвен от „Евроконсултантс България С.А.” АД.

The present Guidebook was prepared in the framework of project BG051PO001-7.0.07-0192 “Exchange of experience and best practices in the
implementation of information campaigns for separate collection and treatment of waste - EcoTrain“, implemented by “Ecobulpack” AD in partnership
with „Companhia de Ideias Anonimas – Media” (Portugal) and “EventZone” OOD.
The project is implemented with the financial support of operational programme “Human resources development”, co-financed by the European
Union through the European Social Fund.
General project objective:
• Establishment of a platform for the transfer of ideas and plans to improve education, training and workforce skills for effective transition to a
"green" economy.
Specific project objectives:
• Development of human resources in the media and organisations (including companies, NGOs and municipalities) associated with the process of
waste management
• Exchange of international experience, knowledge and best practices in the organization and implementation of PR and information campaigns in
the separate collection and treatment of waste as part of the 'green economy'
Target group:
• Journalists from the Bulgarian media that prepare information materials for the "green" economy and organisations carrying out information
campaigns
• Persons engaged in public relations in organisations (including companies, NGOs and municipalities) associated with the process of waste management
The Guidebook has been prepared by Euroconsultants Bulgaria S.A. AD.

Въведение
Управлението на отпадъците цели увеличаване на ефективността от ползването на ресурсите и намаляване на
отрицателните въздействия върху околната среда и здравето през целия жизнен цикъл на съответните ресурси.
Съществен елемент от това управление е разделното събиране на отпадъците и тяхното последващо оползотворяване.
България полага значителни усилия в тази посока, а с членството ни в Европейския съюз от 2007 г. насам, към страната ни
се поставят и редица изисквания в тази област, чието неизпълнение е свързано и с финансови наказания. Постигнатото
към момента не е малко, но са нужни допълнителни усилия за постигане на средните равнища за ЕС.
Едновременно с това, разделянето на отпадъците е основната дейност, която Португалия избира като начин за
решаване на проблемите в областта на изменението на климата. Понастоящем, страната регистрира добри резултати
по отношение рециклирането и оползотворяването на няколко вида отпадъци, по-специално отпадъците от опаковки
и градските отпадъци: 71% от португалците събират разделно отпадъците си (отбелязвайки ръст с около 30% за период
от 5 години), докато средната стойност за Европейския съюз е 78%.
За постигането на такива резултати, от критична важност са процесите по повишаване на информираността на
различните социални групи. Формулирането на конкретна кампания и изборът на комуникационни канали следва да
бъдат съобразени правилно с целевата група, за да бъдат постигнати и желаните резултати. Голяма част от кампаниите,
провеждани в Португалия, се отличават с простички, но запомнящи се послания, залагайки на някои провокативни и
нестандартни идеи, постигащи силно и трайно въздействие върху целевата аудитория. Важно за успеха на кампаниите
е и интензивното използване на телевизията като канал, чрез който лесно се достига до по-широк кръг хора.
Важна роля за формирането на нагласи и навици за разделяне на отпадъците сред населението имат образователните
и обучителните програми, свързани с устойчивото развитие и опазването на околната среда. Тези програми са насочени
към учениците от всички класове и включват изпълнението на разнообразни дейности в училищата, в които децата
научават защо трябва да събират разделно отпадъците и как правилно да го правят, като по този начин у тях се формира
по-екологичен дух.
Утвърден метод за взаимстване на чуждия опит в дадена сфера е изучаването и адаптираното прилагане на добри
практики, което значително подпомага и ускорява решаването на даден проблем.
В контекста на настоящия проект, добрите практики включват методи, подходи и програми, свързани с обучението,
организацията и провеждането на информационни кампании в областта на разделното събиране и третирането на
отпадъците. Добрите практики, също така, могат да се определят, като най-ефикасен (с най-малко усилия) и найефективен (даващ най-добри резултати) начин за изпълнението на задачи, базирани на повтаряеми процедури,
доказани във времето сред широк кръг от хора.
Изхождайки от тази дефиниция, в настоящия наръчник са представени 16 добри практики от Португалия и 10 от други
страни-членки на ЕС, свързани както с провеждането на информационни кампании в областта на разделното събиране
и третирането на отпадъци, така и представящи различни обучителни програми с доказан успех.
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Introduction
Waste management aims to increase the efficiency of use of resources and to reduce negative impact on environment and
health throughout the life cycle of resources. An essential element of good governance is the separate collection of waste and
its subsequent utilization.
Bulgaria is making significant efforts to do so, as our membership in the European Union since 2007 has placed a number of
requirements in this area as failure to meet them results in financial penalties. What has been achieved so far is significant, but
further efforts are needed to reach the EU average.
At the same time, separation of waste is the main activity that Portugal has selected as the way to solve the problems related to
climate change. Currently, the country has registered good results in terms of recycling and recovery of several types of waste,
especially packaging waste and urban waste - 71% of the Portuguese recycle their waste (an increase of 30% over a period of
five years), while the average for the EU is 78%.

Добри практики от Португалия
при обучението, организацията и провеждането
на информационни кампании за разделно
събиране и третиране на отпадъци

To achieve such results, the process of raising the awareness amongst various social groups is crucial. The formulation of a specific campaign and the selection of communication channels should correspond to the selected target group and the desired
results. Most of the campaigns that have been carried out in Portugal are characterized by simple but memorable messages,
emphasizing on provocative and unconventional ideas, achieving a strong and lasting impact on the target audience. Important
for the success of the campaigns is the intensive use of television as a channel through which reaching wider audience is easier.
An important role in forming the attitudes and habits for waste separation among the population have the educational and
training programmes related to sustainable development and environmental protection. These programmes are aimed at
pupils of all classes and include the implementation of various activities in the schools where children learn why they need to
recycle and how to properly do it, thus forming a more environmentally friendly spirit.
A validated method for successfully applying the experience of other people in a certain field is the study and application of
best practices which significantly support and accelerate the resolution of a problem.
In the context of this project, best practices include methods, approaches and programmes related to the training, organization and implementation of information campaigns on separate collection and treatment of waste. Best practices can also be
defined as the most efficient (with least effort) and most effective (giving the best results) ways to perform tasks, based on
repeatable procedures proven over time among a wide group of people.
Based on this definition, this Guidebook presents 16 best practices from Portugal and 10 practices from other EU member
states, related both to the implementation of information campaigns in separate collection and treatment of waste, as well as
present different training programmes with proven success.
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Good Practices from Portugal
in the training, organisation and
implementation of information
campaigns for separate
waste collection and treatment

16
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„Мисли за жълтото”

ValorSul е компания, която отговаря за третирането и оценката на битовите отпадъци
(около 950 000 тона годишно), генерирани от 19 общини на Лисабон и Западна
Португалия, като прилага модерна система за интегрирано управление на градските отпадъци. Нейната мисия
е да прилага щадящо околната среда и икономически устойчиво третиране и оползотворяване на отпадъците.
Фирмата е една от водещите по отношение на обработването на отпадъци в страната. Тя, също така, е провела
множество успешни кампании в областта на разделното събиране. По този начин, чрез проекти и различни канали
за популяризиране, компанията от ден на ден повишава готовността на хората да събират разделно отпадъците
си и да проявяват загриженост за околната среда.
Кампанията „Мисли за жълтото” включва стимули за разделно изхвърляне на пластмасови бутилки с цел
увеличаване на броя рециклирани пластмасови изделия и постигане на
„целевите стойности” за страната, определени от ЕС.
За тази цел, ValorSul дарява 2,5 евро за различни социални каузи за всеки 20
бутилки, изхвърлени в жълти контейнери. По такъв начин, не само се цели
повишаване на чувствителността и мобилизиране на обществото за разделното
изхвърляне на пластмасовите бутилки, но се насърчава и солидарността, като
се оказва помощ на хората в затруднено социално положение.
• Промоционални канали: Реклами в телевизионни новини и в търговски
центрове
• Слоган на кампанията: „Мисли за жълтото. Помогни на околната среда.
Помогни на много хора.”
• Финансиране: Частно финансиране
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“Think of the yellow"

1

ValorSul is a company that is responsible for the assessment and treatment of
household waste (about 950,000 tons per year) generated from 19 municipalities
of Lisbon and Western Portugal, applying an advanced system for integrated
management of urban waste. Its mission is to implement environmentally friendly
and economically sustainable treatment and recovery of waste.
The company is one of the leaders in waste management in Portugal. It has also
conducted numerous successful campaigns in the field of recycling. Thus, through
projects and various promotional channels, the company increases day-by-day
people’s willingness to recycle and their concern about the environment.
The campaign “Think of the yellow” includes incentives for separate disposal of
plastic bottles in order to increase the number of recycled plastic products and
achieve the target values for the country set out by the EU.
For this purpose, ValorSul donates EUR 2.5 for various social causes for every 20
bottles discarded in the yellow containers. In such a way, they not only aim at raising
the awareness and community mobilization for separate disposal of plastic bottles,
but also encourage solidarity by supporting people in difficult social situation.
• Promotional channels: Advertisements on TV news and in shopping centres
• Campaign slogan: “Think Yellow. Help the environment. Help many people.”
• Funding: Private funding
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Награда „Европейски син флаг”

Award "European Blue Flag"

2

ABAE (Асоциация „Европейски син флаг”) е неправителствена организация за
устойчиво развитие, реализираща дейности в португалоезичните държави.
Също така, тя провежда разнообразни кампании, насочени към информиране
на португалските граждани относно значението на чистата и здравословната
околна среда, в това число на местата за развлечение и отдих, като плажовете.
ABAE провежда ежегодна кампания за връчване на наградата „Европейски син
флаг” на плажове и яхтклубове, които отговарят на набор от критерии за екологична безопасност и удобство на
потребителите, както и за предоставяне на информация и осведоменост по различни екологични въпроси.

ABAE (Association “European Blue Flag”) is a non-government organization for sustainable development that is
implementing activities in the Portuguese speaking countries. It also conducts various campaigns aimed at informing
the Portuguese citizens on the importance of clean and healthy environment, including the places for entertainment
and relaxation, such as beaches.

Резултатът от кампанията е насърчаване на екологосъобразното управление на плажовете в Португалия.
Лауреатите на тази престижна награда получават национална известност и се популяризират като едни от найдобрите в Европа, по този начин привличайки допълнителни туристи.

The result of the campaign is the promotion of environmental management of beaches in Portugal. The winners of this
prestige award receive national prominence and are promoted as belonging to the best in Europe, thus attracting more
tourists.

• Промоционални канали: Изложби (с плакати, разясняващи екологичната чувствителност на района и
неговия кодекс за поведение) на публични места, в туристически обекти, в някои чувствителни райони и в
туристическите офиси, както и отпечатване на брошури, флаери и туристически вестници
• Слоган на кампанията: „Ние допринасяме за опазването на природните ресурси, които подпомагат бъдещето
на туризма”
• Финансиране: Фондацията за екологично образование в Европа (FEEE), включваща няколко международни
организации, които насърчават дейностите за повишаване на осведомеността и образованието за устойчиво
развитие в повече от 60 страни

• Promotional channels: Trade shows (with posters explaining the environmental sensitivity of the area and its code
of conduct) in public places, in tourist sites, in sensitive areas and tourist offices; and printing brochures, flyers and
tourist newspapers
• Campaign slogan: “We contribute to the preservation of the natural resources that support the future of tourism”
• Funding: The Foundation for Environmental Education in Europe (FEEE), including several international organizations
that promote activities to raise awareness and education for sustainable development in more than 60 countries
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ABAE conducts an annual campaign for giving the award “European Blue Flag” to beaches and marinas that meet a
set of criteria for environmental safety and convenience of users, and provides information and awareness on various
environmental issues.

7

3

„Малки пелени" (“Fraldinhas")

“Fraldinhas" (“Little diapers")

3

Кампанията „Малки пелени“ има за цел да насърчи промяната на навиците в семействата, като популяризира
използването на пелени за многократна употреба, допринасяйки за намаляване на обема на генерираните
отпадъци, в съответствие с Плана за превенция на градските отпадъци в Португалия. Покривайки територията
на цялата страна, кампанията включва предоставянето на комплекти от пелени за многократна употреба в
родилните домове, както и на семейства, очакващи дете. Също така, кампанията е подкрепена от доставчици на
такива пелени, предоставящи отстъпка от цената им.
Инициативата има особено значение, тъй като това е малко позната тема сред семействата с деца. Чрез
реализацията й родителите осъзнават, че пелените могат да се рециклират, а това има голям принос за
екологосъобразното развитие на обществото. Кампанията изиграва забележителна роля и постига явни резултати.
• Промоционални канали: Интернет, телевизия, рекламни кампании
• Слоган на кампанията: „Насърчавайте използването на пелени за многократна употреба и допринасяйте за
намаляването на производствените отпадъци.”
• Финансиране: ValorSul (компания, която отговаря за третирането и оценката на битовите отпадъци, генерирани
в 19 общини на Лисабон и Западна Португалия) и Министерството на околната среда на Португалия

The campaign “Little diapers” aims to promote a change of habits in families by promoting the use of cloth diapers,
helping to reduce the volume of waste generated in accordance with the Plan for the prevention of urban waste in
Portugal. Covering the territory of the entire country, the campaign includes the provision of sets of cloth diapers in
maternity homes and in families expecting a child. Also, the campaign is supported by the providers of such diapers by
offering a discounted price.
The initiative is particularly important because this is a little known topic among families with children. By its
implementation parents realize that diapers can be recycled, and this can greatly contribute to the development of an
environmentally sound society. The campaign has played a prominent role and has achieved tangible results.
• Promotional channels: Internet, TV, advertising campaigns
• Campaign slogan: “Encourage the use of cloth diapers and help reducing manufacturing waste”
• Funding: ValorSul (company responsible for the assessment and treatment of municipal waste generated in 19
municipalities of Lisbon and Western Portugal) and the Ministry of Environment of Portugal
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Програма „Еко училища“

Международната програма за образование в областта на екологията и устойчивото
развитие „Еко училища“ се прилага изключително успешно в Португалия, като
целта й е да повиши осведомеността на учениците по отношение на проблемите
на устойчивото развитие чрез обучение в класната стая и дейности в общността.
Учениците могат да избират онова, което искат да направят, както и начините да
научат повече за околната среда и за това как да я опазват. Освен това, те участват в процеса на вземане на
решения кои точно дейности да се изпълняват в техните училища.
От своя страна, управата на училищата насърчава изпълнението на дейностите по програмата.
Програмата признава и възнаграждава работата на учениците за подобряване на представянето на училището
в областта на екологичното управление. Също така, стимулира създаването на навици за активно участие чрез
включване на децата и младежите във вземането на решения. Мотивира се необходимостта от промяна на
отношението и възприемане на устойчиво поведение в ежедневието.
Добрите практики се представят активно, като по този начин се укрепва работата в мрежа на национално и
международно равнище. Това, от своя страна допринася за създаването на местни партньорства и синергии.
В рамките на програмата „Еко училища“ се реализират разнообразни инициативи, като:
• „Valorfito” предизвикателство: то има за цел да мотивира децата и младите хора да изследват съществуващите
земеделски практики в региона, в който живеят, както и да привлече вниманието им към значението на
правилното управление на опаковките на някои от продуктите, използвани в селското стопанство, поспециално на химическите вещества от растителен произход
• Кампания „Замърсявай по-малко”: тя предизвиква младите хора да наблюдават, тълкуват, докладват и
намират по-устойчиви решения на проблема с отпадъците
• Сливи за смет: инициативата има за цел да насърчи рециклирането на използваното олио за готвене
• Събиране на тонер касети: инициативата цели да насърчи учениците да събират и ценят тонер касетите за
благото на тяхното училище
• Промоционални канали: Интернет и дейности в училищата
• Слоган на кампанията: „Научете повече за околната среда и как да я опазвате.”
• Финансиране: Фондове на Европейския съюз
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Programme “Eco Schools”

4

The international educational programme in the field of
environment and sustainable development “Eco Schools”
has achieved great success in Portugal as its aim is to raise
the awareness of students on sustainable development
issues through classroom and community activities.
Students can choose what they want to do, how to learn
about the environment, and how to protect it. Furthermore,
they are involved in the decision-making process on which
activities to implement in their schools. In turn, the schools’
administrations promote the implementation of programme
activities.
The programme recognizes and rewards students’ work to improve the school’s performance in the field of environmental
management. Also, it stimulates the creation of habits for active participation by the inclusion of children and young
people in decision-making. The need to change attitudes and to promote sustainable behaviour in everyday life is
motivated.
Good practices are presented actively, thus strengthening networking at national and international level. This, in turn,
contributes to the creation of local partnerships and synergies.
The “Eco Schools” programme develops a diverse set of initiatives, such as:
• Valorfito challenge: it aims to motivate children and young people to research on existing agricultural practices in the
region as well as to draw attention to the importance of proper handling of packages of some of the products used
in agriculture, more particularly phytochemicals
• Litter less campaign: it challenges young people to observe, interpret, report and find more sustainable solutions to
the problem of waste
• Sailing for oil: it aims to encourage the habit of valuing used cooking oil
• Cartridge collection: it aims to encourage students to collect and value ink cartridges and toners for the benefit of
their school
• Promotional channels: Internet and activities in schools
• Campaign slogan: “Learn more about the environment and how to protect it”
• Funding: European Union funding
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5

Образователна програма „Ecovalor“

Educational programme “Ecovalor”

5

“Ecovalor” is a programme for environmental education and awareness, designed exclusively for the school community.
Launched in 2002, it is currently having its eleventh edition.

„Ecovalor“ („Екоценност”) е програма за екологично
образование и осведоменост, насочена изключително към
училищната общност. Стартирала през 2002 г., в момента
тече нейното единадесето издание.
Подпомаганите дейности наблягат на състезанието между
училищата за разделно събиране на пластмасови и метални
отпадъци от участващите в инициативата образователни
заведения. В рамките на тази дейност се възнаграждават
онези училища, които са събрали разделно най-голямо количество отпадъци в абсолютни цифри и на глава от
населението.
Чрез насърчаване на конкуренцията между училищата, учениците имат възможност да създават повече
връзки помежду си и да започнат да полагат повече усилия, за да постигнат поставените си цели. Това води
до разширяване на дейностите по разделно събиране на отпадъци и до разпространение на концепцията за
полезността от рециклирането сред значителен брой училища в Португалия, като програмата обхваща дори наймалките ученици.

Supported activities focus on the competition between schools for separate disposal of plastic and metal waste from
the educational establishments participating in the initiative. As part of this activity rewards are given to those schools
which have accumulated the greatest amounts of waste that is disposed of separately, both in absolute numbers and
per capita.
By encouraging competition between schools, students have the opportunity to create more connections with each
other and start making more efforts to achieve their goals. This leads to the expansion of the activities of separate waste
collection and dissemination of the concept of utility of recycling among a significant number of schools in Portugal, as
it covers even the youngest pupils.
• Promotional channels: Posters and conferences in schools
• Campaign slogan: Ecovalor is based on the concept of the three R: Reduce, Reuse, Recycle
• Financing: European Union, national and municipal funds

• Промоционални канали: Плакати и конференции в училищата
• Слоган на кампанията: Ecovalor се основава на концепцията на трите R: Reduce, Reuse, Recycle (намали,
използвай повторно, рециклирай).
• Финансиране: От Европейския съюз, национални и общински фондове

?
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Програма за екологично образование,
насочено към твърдите битови отпадъци

Environmental education programme
focusing on solid waste

6

Тази програма е инициирана в община Лурес, имаща население от около 200 000 души и намираща се в близост
до столицата Лисабон, като се изпълнява с участието на компанията ValorSul. Нейната цел e да информира
младите хора относно важността на процеса на рециклиране, за да се постигне промяна в отношението им към
природата и да им се предостави първоначална информация относно разделното събиране на отпадъци.
Кампанията е насочена към разделното събиране на възможно най-голям брой опаковки в жълтия контейнер.
За да усвоят значението на рециклирането, класовете в училищата се насърчават да се състезават за различни
ваучери, които се печелят от класа с най-много килограми събрани отпадъци в жълтия контейнер.
Ефективността на програмата се дължи на факта, че се изпълнява на местно ниво, като по този начин се достига
максимално близко до хората, по-специално до учениците в училищата и чрез тях – до техните родители. Този
проект показва висока ефективност, тъй като се изпълнява от и за местната общност и привлича вниманието на
всички, по този начин насърчавайки отговорното поведение по отношение на околната среда.
В рамките на провежданите по програмата състезания екипи от участващите училища подават проекти, свързани
с преработката на твърди битови отпадъци и отразяващи важността на разделното събиране на опаковките от
изполваните продукти. По този начин се постига промяна в поведението по отношение на отпадъците както в
училищата, така и в семействата на учениците.
• Промоционални канали: Плакати и различни мероприятия
в училищата
• Слоган на кампанията: “No Amarelo é Limpinho”
(„Не е жълто, а е чистичко”)
• Финансиране: Бюджета на община Лурес

This programme, implemented with the participation of the company ValorSul, has been initiated in Lures municipality,
located near the capital Lisbon with a population of about 200,000 people. Its purpose has been to inform young people
about the importance of the recycling process in order to achieve change in their attitude toward nature and to provide
initial information on the separate waste collection.
The campaign focuses on the separate collection of the greatest possible number of packages in the yellow container. To
learn about the importance of recycling, classes in schools are encouraged to compete for various vouchers, which are
won by the class with the most kilograms collected waste in the yellow container.
The efficiency of the programme is due to the fact that it is executed at local level, thereby close to the people, and in
particular, to school children and through them - to their parents. This project shows high efficiency, as is performed
by and for the local community and attracts everyone’s attention by encouraging responsible behaviour towards the
environment
Within the contests, part of the programme, teams from the participating schools submit projects related to solid waste
treatment and reflecting the importance of separate collection of the packages of the used products. Thus, behavior
change regarding wastes is achieved both in the schools and in the families of the pupils.
• Promotional channels: Posters and other events in schools
• Campaign slogan: “It is not yellow, but it’s cleaner”
• Financing: Budget of the municipality Lures
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Национален конкурс за младежки репортажи
за околната среда

Конкурсът е насочен към насърчаването на интереса към научните изследвания в областта на устойчивото
развитие и решаването на проблемите на околната среда. Той има за цел да стимулира журналистическите
заложби сред учениците в Португалия и да подпомогне създаването на качествени работи в различни формати:
на хартиен носител, снимки и видео.
Националният конкурс насърчава създаването на материали от млади репортери. Това се постига, като се
предизвикват учениците от средните училища да изследват проблемите на околната среда докато развиват
своите журналистически способности.
Тази уникална кампания довежда до формиране на по-устойчиви отношения между учениците, свързани с
намирането на решения, засягащи проблемите на опазването на околната среда. Съчетаването на различни
области като журналистика и фотография дава възможност на учениците да открият своята връзка с природата
и да се приучат да извършват проучвания, за да постигнат позадълбочено разбиране на темата, като по този начин повишават
осведомеността си относно предизвикателствата и възможните
решения.
Конкурсът се е доказал като добре замислена и успешно
реализирана извънкласна дейност, позволяваща на учениците
да видят през нова перспектива някои основни и добре познати
проблеми.
• Промоционални канали: Вестници, интернет и дейности в
училищата
• Слоган на кампанията: „Млади репортери за околната среда”
• Финансиране: Публични средства
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National contest for youth
environmental reports

7

The contest is aimed at promoting the interest
in research on sustainable development and
addressing environmental issues. It aims to
encourage journalistic talent among pupils in
Portugal and to support the creation of quality
materials in various formats: paper, photos and video.
The national contest encourages the creation of materials from young
reporters. This is achieved by challenging secondary school students to
explore environmental issues while developing their journalistic skills.
This unique campaign has led to the formation of more stable relations
between students involved in finding solutions to problems affecting the environment. The combination of different
arts, such as journalism and photography has allowed students to discover their connection to nature and to get used to
conducting studies to gain a deeper understanding of the subject, thereby increasing their awareness of the challenges
and possible solutions.
The contest has proven to be a well designed and successfully implemented extracurricular activity, allowing students to
find a fresh perspective on some basic and well known problems.
• Promotional channels: Newspapers, Internet and school activities
• Campaign slogan: “Young reporters for the environment”
• Funding: Public funds
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Кампания за повишаване на осведомеността
„Биосфера“

„Биосфера“ е седмично телевизионно предаване, което се излъчва по RTP2, един от
обществените телевизионни канали в Португалия, което е достъпно и онлайн. Целта
на предаването е да повиши осведомеността на широката общественост в Португалия
относно глобалните екологични проблеми, както и да даде съвети и идеи как да се
полагат грижи за планетата Земя.
Предаването се излъчва от 2008 г. и е едно от най-гледаните по RTP2.
В него се засягат множество теми от интерес за широката публика, свързани с опазването
на водите, екологичните подходи в развитието на селското стопанство, възобновяемата
енергия, рециклирането на отпадъците и опазването на биоразнообразието. Също така,
се излъчват репортажи и по специфични теми, като напр. начините за неутрализиране на
утайките, които се откриват в почвите в резултат на незаконното изхвърляне на токсични
вещества, използването на екологичен дизайн за устойчиво интегриране на сградите
в околната среда, начините за улавяне на замърсяващите частици в градовете чрез
засаждането на нови растителни видове и т.н.
Успехът на този проект се дължи най-вече на използването на телевизията като канал
за популяризиране на идеи, както и на създаването на онлайн формат за онези, които
проявяват по-голям интерес и искат да научат повече за това, което могат да направят за
природата.

“Biosphere” campaign
to raise awareness

8

“Biosphere” is a weekly television show aired on RTP2, a public television channel in Portugal, which is also available
online. The aim of the programme is to raise the public awareness in Portugal on global environmental problems and to
give advice and ideas on how to care for the Earth.
The TV magazine is broadcasted since 2008 and is one of the most watched in RTP2. It covers many topics of interest
to the general audience related to water conservation, environmental approaches in the development of agriculture,
renewable energy, recycling of wastes and biodiversity conservation. Also, reports are broadcasted on specific topics,
such as ways to neutralize the sludge found in the soil as a result of illegal dumping of toxic substances, the use of
eco-design for sustainable integration of buildings in the surrounding environment, ways to capture emissions of dust
particles in urban areas by growing new plant varieties, etc.
The success of this project is mainly based on the use of television as a channel for the promotion of ideas, and is a result
of the creation of an online format for those who are more interested and want to learn more about what we can do
for our nature.
• Promotional channels: Broadcast on national television networks,
internet
• Campaign slogan: “To preserve the surrounding nature”
• Financing: RTP2, a Portuguese public TV channel

• Промоционални канали: Излъчване по
национален телевизионен канал, интернет
• Слоган на кампанията: “Да запазим
обкръжаващата ни природа”
• Финансиране: От RTP2, португалски
обществен телевизионен канал
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Minuto Verde („Зелена минута”)

Minuto Verde е ежедневна рубрика, която е включена в BomDia Portugal (Добро утро,
Португалия) - информационната програма на основния обществен телевизионен канал RTP1.
Автор и спонсор на Minuto Verde е Quercus - португалска неправителствена организация, чиято
основна цел е да работи за опазването на природата, природните ресурси и околната среда
като цяло, с цел постигането на устойчиво развитие.
В Minuto Verde се дават съвети за водене на по-екологосъобразен начин на живот. Рубриката
използва телевизията, включително телевизионно шоу с голяма аудитория. Поради това тя е много ефективна в
образоването на хората.
Излъчвана от 2006 г. насам, в рубриката са били представяни множество актуални теми, като:
• Устойчивия риболов, прилагащ методи, позволяващи подновяването на рибните запаси
• Начините за опазване качеството на въздуха, който дишаме
• Спестяването на електроенергия в дома с помощта на таймер
• Използването на технологичните иновации в защита на околната среда
• Създаването на дишащи покриви за пречистване
на въздуха посредством хидропонно отглеждане на
растения върху тях
• Създаването на енергийно устойчиви градове
• Практически примери за представяне на значението на
един киловатчас и т.н.
• Промоционални канали: Излъчване по национален
телевизионен канал (RTP1), интернет
• Слоган на кампанията: „Една минута може да спаси
природата”
• Финансиране: НПО Quercus, национално и европейско
финансиране
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Minuto Verde (“Green minute”)

9

Minuto Verde is a daily programme that is included in BomDia
Portugal (Good morning, Portugal) – an information programme
broadcasted by the main public TV channel RTP1. Author
and sponsor of Minuto Verde is Quercus – a Portuguese nongovernment organization whose main purpose is to work for the
conservation of nature, natural resources and the environment as
a whole in order to achieve sustainable development.
Minuto Verde gives tips for keeping a greener lifestyle. It uses
television, including the television show with the largest audience,
which has huge effect on the education of the people.
Broadcasted since 2006, many hot topics have been presented in
the programme, such as:
• Sustainable fishing methods, ensuring the renewal of fish
stocks
• Ways to preserve the quality of air we breathe
• Saving electricity at home using a timer
• Use of technological innovations in environmental protection
• Creation of breathable roofs ensuring the purification of air
through hydroponic plant growing on them
• Creation of energy sustainable cities
• Practical examples for illustrating the importance of one
kilowatthour, etc.
• Promotional channels: Broadcast on a national television
channel (RTP1), Internet
• Campaign slogan: “One minute can save nature”
• Funding: NGO Quercus, national and European funding
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Amigos do Ambiente
(„Приятели на природата”)

Заимствайки идеята от ежедневната рубрика Minuto Verde, предаването „Приятели на природата“ също е
създадено от Quercus и е реализирано в партньорство с RTP и CaixaGeral de Depositos (една от най-големите
португалски банки). Това е анимационна поредица за деца, чиято цел е да ги учи как да бъдат приятели на
околната среда, като им дава съвети как да се грижат за заобикалящата ги природа в своето ежедневие.
„Приятели на природата“ е с продължителност от една минута и се излъчва в средата на анимационния блок по
RTP2 всеки ден, а през уикенда - по RTP1 под лозунга „Бъди приятел с околната среда“.
Излъчвайки поредица от анимационни филми по един от най-гледаните телевизионни канали, програмата
достига до най-младата част от населението. Начинът на предаване на посланието е внимателно таргетиран и
именно на това се дължи големия успех на програмата. Също така, положени са сериозни усилия от различни
експерти, които са участвали в “адаптирането на посланието” към детската аудитория, за да се постигне “смел и
иновативен” формат. Епизодите се отличават с простота и интелигентен подход, поради което тяхного съдържание
се възприема много лесно. В резултат, децата са по-дружелюбни към заобикалящата ги среда, защото нейното
опазване вече е популярна дейност сред тях.
• Промоционални канали: Национални телевизионни канали (RTP1 и RTP2)
• Слоган на кампанията: „Бъди приятел с околната среда“
• Финансиране: Частно финансиране и от НПО Quercus

Amigos do Ambiente
(“Friends of Nature”)

10

Borrowing the idea from the daily programme Minuto Verde,
the show “Friends of Nature” is also created by Quercus and is
implemented in partnership with RTP and CaixaGeral de Depositos
(one of the largest Portuguese banks). This is an animation series
for children, aiming to teach them how to be friends of the
environment by giving them advices on how to take care of the
surrounding nature in their daily lives.
“Friends of Nature” has duration of one minute and is broadcasted
in the middle of the animation block on RTP2 every day and over
the weekend - in RTP1 under the slogan “Be a friend with the
environment”.
Emitting series of cartoons in one of the most watched TV programmes reaches the youngest part of the population.
The mode of transmission of the message is carefully targeted and due to this the programme has great success. Also,
great effort has been made by various professionals that have been involved to make an “adaptation of the message”
to children in order to achieve a real “bold and innovative” format. The episodes are distinguished by simplicity and
intelligent approach, and therefore their content is viewed very easily. As a result, children are more friendly to the
environment, because its protection is now a popular activity among them.
• Promotional channels: National TV channels (RTP1 and RTP2)
• Campaign slogan: “Be a friend with the environment’
• Funding: Private funding of NGO Quercus
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Desafio Verde („Зелено предизвикателство”)

„Зелено предизвикателство“ е иновативна образователна програма, чрез която
се демонстрира как можем да щадим околната среда без да бъдем екстремисти.
Провеждана под формата на седмично състезание, излъчвано по RTP2, тя насърчава
реални хора да променят живота си, за да намалят своя екологичен отпечатък.
Състезанието има подход на риалити шоу - участват семейства, контролират се техните
навици и им се търси отговорност за лошото им поведение. В рамките на този процес,
най-голямото предизвикателство е да се образоват семействата и зрителите, както и да бъдат научени какво
трябва да променят и как да се придържат към новия си начин на живот.
Програмата „Зелено предизвикателство“ е базирана на международен телевизионен формат, който е постигнал
голям успех в няколко държави. Чрез анализирането на ежедневните навици на определени семейства,
програмата показва как да се пестят пари, едновременно с това подобрявайки условията на живот в съответните
региони, като по този начин се допринася за
устойчивото съществуване на планетата.
Непринуденият, директен подход към зрителите,
както и участието на някои от най-известните
актриси в Португалия като домакини, води до голям
интерес към „Зелено предизвикателство“ сред
зрителите на програмата.

Desafio Verde (“Green Challenge”)

11

“Green Challenge” is an innovative educational programme that demonstrates how you can be environmentally friendly
without being an extremist. As a weekly event, broadcasted on RTP2, it encourages real people to change their lives in
order to reduce their environmental footprint. The contest has the format of a reality show – families, whose habits are
controlled and they are held responsible for their bad behaviour participate in it. Throughout this process, the greatest
challenge of all is to educate families and spectators and learn them what to change and how to stick to their new
lifestyle.
The “Green Challenge” programme is based on an international TV format that has achieved great success in several
countries. By analysing the daily habits of specific families, the programme shows how to save money, at the same time
improving the living conditions in the respective regions, thus contributing to the sustainability of the planet.
The simple and direct approach to the audience, as well as the participation of some of the most famous actresses in
Portugal as hosts, has led to great interest in “Green Challenge” among the viewers of the programme.
• Promotional channels: National television channel (RTP2)
• Campaign slogan: “Reduce your environmental footprint”
• Funding: Private funding through sponsors of the show

• Промоционални канали: Национален
телевизионен канал (RTP2)
• Слоган на кампанията: „Намалете екологичния си
отпечатък“
• Финансиране: Частно финансиране чрез
спонсори на шоуто
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Terra Alerta („Сигнал за тревога за Земята”)

„Сигнал за тревога за Земята“ е информационна програма по SIC Notícias (кабелен
новинарски канал на португалската телевизионна мрежа SIC) насочена към основните
екологични проблеми на нашето време. Предаването предлага седмични репортажи
за устойчивото развитие и опазването на природата, както и представя профили на
вдъхновяващи личности, описващи тяхната професионална или доброволческа работа в защита на околната
среда и за подобряване на качеството на живота.
Програмата апелира: „Планетата, която обитаваме, има значение. Природата, към която принадлежим, е
застрашена... Но има проекти, идеи и хора, отдадени на нейното опазване, които защитават качеството на живота
и бъдещето на следващите поколения“.
Този проект е много успешен, най-вече благодарение на използването на телевизионните новини, които
привличат всякакви групи хора. По този начин апелът на програмата успява да привлече вниманието на широката
общественост и да стимулира поведение,
съдействащо за опазването на околната среда.
• Промоционални канали: Национален
телевизионен канал (SIC Notícias)
• Слоган на кампанията: „Природата, към
която принадлежим, е застрашена“
• Финансиране: Частно финансиране и
спонсори
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Terra Alerta (“Earth Alert”)

12

“Earth Alert” is an informative programme on SIC Notícias (a cable news channel of the Portuguese
television network SIC) which addresses the major environmental problems of our times. The
programme includes weekly reports on sustainable development and nature conservation, and
presents profiles of inspiring people to describe their professional or volunteer work in protecting
the environment and improving the quality of life. The programme appeals: “The planet we
inhabit matters. Nature, to which we belong, is under pressure ... But there are projects, ideas and
people committed to protecting the environment, the quality of life and the future of the coming
generations”.
This project is very successful, mainly due to the use of television news, which attract all groups of
people. Thus, the appeal of the programme is engaging the attention of the general public and is
encouraging behaviour that contributes to the preservation of environment.
• Promotional channels: National TV channel (SIC Notícias)
• Campaign slogan: “Nature to which we belong, is under pressure”
• Funding: Private funding and sponsors
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Кампания за рециклиране на отпадъци от
опаковки на Sociedade Ponto Verde
(Асоциация „Зелена точка”)

Sociedade Ponto Verde (SPV) е организация с нестопанска цел, създадена през
1996 г., чиято мисия е да насърчава разделното събиране, оползотворяването
и рециклирането на отпадъци от опаковки в Португалия чрез системата за
интегрирано управление с бранда „Зелена точка”. Чрез нея се осигурява затворен
цикъл на преработка на отпадъците и производството на нови опаковки, допринася се за увеличаването на
полезния живот на материалите и се опазва околната среда.
Организацията финансира общините в Португалия, за да поддържат контейнери за разделно събиране на
отпадъци и да събират боклука от тях. Също така, отговаря за рециклирането на сепарирания отпадък (хартия,
картон, стъкло, пластмаса, дърво, желязо и алуминий), следи за разпределението на опаковките и гарантира,
че са насочени за рециклиране или за производство на енергия. SPV насърчава екологичната осведоменост и
образование на потребителите чрез провеждането на кампании в медиите и чрез предоставянето на подкрепа
за общините, като инициира програми, които стимулират развитието на пазара на рециклирани продукти и
материали.
Първата кампания на SPV стартира през 1998 г. и има много ясна цел - да информира опаковъчните фирми,
работещи към този момент в Португалия, за новото решение за управление на опаковките. Година по-късно, SPV
пристъпва към изпълнението на следващия етап от кампанията, а именно стартирането на активна комуникация
с потребителите. Целта е да се повиши осведомеността им относно важността на разделното събиране на
опаковките и да се предостави информация как да се прави това. Много скоро кампанията получава подкрепата
и активното участие на населението, което е условие за постигането на целите, заложени от Европейския съюз в
сферата на опазването на околната среда.
• Промоционални канали: Интернет, телевизионна реклама и репортажи
• Слоган на кампанията: „Зелена точка - точка във ваша полза”
• Финансиране: Публични средства и неправителствени организации

28

Campaign for recycling of packaging waste
of Sociedade Ponto Verde
(Association “Green Dot”)

13

Sociedade Ponto Verde (SPV) is a private nonprofit organization, created in 1996, whose
mission is to promote separate collection,
utilization and recycling of waste from packaging
in Portugal through a system for integrated
management branded as “Green dot”. The system
provides a closed waste utilization cycle resulting
in production of new packaging, contributes to the increase of the useful life of materials and the preservation of
environment.
SPV funds the municipalities in Portugal to maintain bins for separate waste collection. Also, it provides the recycling of
the separately collected waste (paper/cardboard, glass, plastics, wood, steel and aluminium); monitors the distribution
of the packaging and guarantees its destination for recycling or energy recovery. SPV promotes the environmental
awareness and education of consumers through campaigns in the media and provides support to municipalities by
launching programmes to stimulate market development of recycled products and materials.
The first campaign of SPV was launched in 1998 and had a very clear purpose - to inform packaging companies operating
at this time in Portugal, about the new solution for managing of packaging. An year later, SPV proceeded to the next
stage of the campaign, namely the start of active communication with consumers. The aim was to raise awareness on the
importance of selective collection of packaging and to provide information on how to do this. Pretty soon the campaign
gained the support and active participation of the population, which had been the prerequisite for the achievement of
the objectives, set out by the European Union in the field of environmental protection.
• Promotional channels: Internet, television advertising and reports
• Campaign slogan: “Green dot - a point in your benefit”
• Funding: Public funds and NGOs
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”Gervasio”

През 2000 г., Асоциация „Зелена точка” стартира нова информационна кампания за насърчаване на разделното
събиране на отпадъци от опаковки. „Gervasio” е името на шимпанзе, чрез което кампанията внушава, че е много
лесно правилно да се разделят употребените опаковки, за да бъдат насочени за рециклиране. Идеята е, че „щом
дори едно шимпанзе може да се научи, какво остава за Вас?”.
Независимо от донякъде противоречивия си характер, кампанията придобива голяма популярност и постига
безспорни успехи.
Идеята за използването на шимпанзе като основен герой в кампанията е свързана с факта, че тези животинки
са симпатични, приличат на хората (от семейството на човекоподобните са заедно с човека, горилите и
орангутаните) и са много умни. Неслучайно те са използвани като персонажи във филмовата поредица „Планетата
на маймуните”. Шимпанзета са участвали и като тестови
пилоти преди първия орбитален полет на американски
астронавт в космоса.

“Gervasio”

14

In 2000, “Green Dot” Association started a new campaign to promote separate collection of packages. “Gervasio” is the
name of a chimpanzee, used to promote the idea that it is very easy to separate correctly the used packages in order to
be recycled. The idea was “If even a chimpanzee can learn, how can’t you?”.
Despite being somewhat controversial, the campaign became highly popular and achieved undeniable successes.
The idea of using a chimpanzee as the main character in the campaign is related to the fact that these animals are cute,
look like people (they are part of the hominidae family together with humans, gorillas and orangutans) and are very
smart. Not surprisingly, they are used as characters in the movie series "Planet of the Apes". Chimpanzees have also
participated as test pilots before the first orbital flight of a US astronaut in space.
• Promotional channels: Internet and television advertising
• Campaign slogan: “If a chimpanzee can learn to separately collect packaging waste, what about you?”
• Funding: Public funds and NGOs

• Промоционални канали: Интернет и телевизионна
реклама
• Слоган на кампанията: „Щом едно шимпанзе може да
се научи да събира разделно отпадъци от опаковки,
какво остава за Вас?”
• Финансиране: Публични средства и
неправителствени организации
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„Деца за разделно събиране на опаковки”

“Children for separate collection of packaging"

15

Друга от известните кампании на Асоциация „Зелена точка” (SPV) е визуализирана чрез група деца. Нейният
сценарий е прост - деца, обикновени цветове и мелодична музика, които привличат вниманието. Нейните
послания имат за задача да убедят населението да се присъедини към тези деца и да започне да разделя
употребяваните опаковки, първо у дома, а след това, изхвърляйки ги в правилния контейнер на улицата.

Another well known campaign of the “Green Dot” Association was visualised by a group of children. The scenario was
basic – children, simple colours and melodic music that attract attention. Its messages aimed to convince the population
to join those children and to start separating used packages, firstly at home, and then, by putting them in the right waste
bin in the street.

Проучването, извършено на база на преки контакти с потребителите и чрез анализ на електронните писма,
получени в SPV, ясно показват положителната реакция на публиката към посланието на кампанията. За последно,
дейности по нея са били реализирани през 2007 г., но потребителите и до днес помнят въздействието, което
рекламите с деца са имали върху тях.

The survey that has been conducted via direct contacts with consumers and by analysing the emails received by SPV has
clearly shown the positive response of the public. The last campaign with children has been held in 2007 but even today
consumers still remember the impact that these commercials with kids have had.

• Промоционални канали: Интернет и телевизионна реклама
• Слоган на кампанията: „Разделяй опаковките като децата – лесно е!”
• Финансиране: Публични средства и неправителствени организации
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• Promotional channels: Internet and television advertising
• Campaign slogan: “Divide packing like kids do – it’s easy!”
• Funding: Public funds and NGOs
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„Колко можем да рециклираме за един час?”

През 2012 г. Асоциация „Зелена точка” (SPV) стартира кампания, която има за цел да информира португалците
относно впечатляващия брой продукти, рециклирани в Португалия само за един час. За да превърне цифрите в
нещо осезаемо, SPV използва отново обикновена, но ефективна форма на комуникация, показвайки, че за един
час се рециклират материали с тегло, равно на 12 слона или че с рециклираното стъкло може да се направи
бутилка с височината на четириетажна сграда. Предоставената информация е привлекателна, емоционална,
лесна за разбиране и достъпна посредством различни комуникационни канали. По този начин хората успяват
да осъзнаят значението на цифрите, а едновременно с това SPV подчертава, че приносът на всеки човек има
значение.
Кампанията провокира хората в Португалия да си зададат въпроса „Колко можем да рециклираме за един час?”
и постига отлични резултати. През 2003 г. едва 38% от населението на страната извършва разделно събиране на
отпадъците, докато изследване през 2011 г. показва, че 69% от населението вече разделя отпадъците от опаковки.
• Промоционални канали: Интернет, телевизионна реклама и репортажи
• Слоган на кампанията: „Всичко това само за един час”
• Финансиране: Публични средства и неправителствени организации
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“How much can we recycle for one hour?”

16

In 2012, “Green Dot” Association (SPV) has launched a campaign aiming to inform the Portuguese population about
the impressive number of products recycled in Portugal per one hour only. In order to turn the numbers into something
tangible, SPV has once again used a simple but effective form of communication, showing that the glass wastes that can
be recycled in 1 hour are equal to the weight of 12 elephants, or that a four-storey-high bottle can be build with the
recycled glass. The information that has been provided has been attractive, emotional, easy to understand and accessible
through different communication channels. Thus, people have been able to realize the grandeur of the numbers, and at
the same time SPV has underlined that everyone’s contribution makes a difference.
The campaign challenges people in Portugal to ask themselves “How much can we recycle in one hour?” and achieved
excellent results. In 2003, only 38% of the population did separate waste collection, while a survey in 2011 shows that
69% of the population is already separating packages.
• Promotional channels: Internet, television ads and live reports
• Campaign slogan: “All this for one hour only”
• Funding: Public funds and NGOs
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Добри практики от Европейския съюз
при обучението, организацията и провеждането
на информационни кампании за разделно събиране и
третиране на отпадъци

Good Practices from the
European Union
in the training, organisation and
implementation of information
campaigns for separate
waste collection and treatment
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Кампания „Рециклирай сега” –
Великобритания

За да постигне Великобритания своите цели по отношение на разделното събиране и рециклирането на
отпадъците, правителството на страната прилага мащабна кампания с отличителен стил, която по категоричен
начин подтиква потребителите към действие.
Кампанията е формулирана около целта да бъде въведен нов отличителен символ във връзка с рециклирането
на отпадъците в страната, който чрез последователна комуникационна кампания да бъде наложен като
синоним на рециклиране, за да стимулира към извършването на тази дейност „сега и често”.
Посланията на кампанията са внимателно разработени и тествани. Те имат силна и вдъхновяваща образност,
визуализирани са в подходящи тонове за улавяне на въображението на широка част от обществеността, за
повишаване на информираността на потребителите и привличане на интерес към въпросите на разделното
събиране и рециклиране, насърчавайки ги към конкретни действия.
Кампанията се провежда от неправителствената организация The Waste & Resources Action Programme (WRAP,
Програма за действие в областта на отпадъците и ресурсите) в рамките на седмица на рециклирането за 11та поредна година в партньорство с национални и местни администрации, училища, други неправителствени
организации, индустрията и медиите във Великобритания. Също така, WRAP подпомага изпълнението на помащабни информационни и комуникационни кампании, свързани с разделното събиране на отпадъците и
рециклирането им, провеждани в страната от други организации (напр. MetalMatters, On-pack recycling label
и др.).
• Промоционални канали: Телевизионна реклама, реклама в национални печатни издания, интернет,
онлайн ресурсен център с инструменти и съвети
• Слоган на кампанията: “You Can Make it Happen!" („Можеш да го
направиш!”)
• Финансиране: Национални фондове на Великобритания
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Recycle Now Campaign – Great Britain

17

In order for Great Britain to achieve its objectives in terms of separate collection and recycling of waste, the government
has implemented a major campaign with a distinctive style that firmly urges the consumers toward action.
The campaign has been defined with the objective to introduce a new distinctive symbol in relation to recycling of
wastes in Great Britain, which, through a consistent communication campaign is imposed as a synonym for recycling, in
order to encourage recycling “now and often”.
Campaign messages are carefully designed and tested. They have a strong and inspiring imagery, which is displayed in
appropriate tones to capture the imagination of wider public so as to improve the awareness of consumers and attract
their interest on issues of separate collection and recycling, encouraging them to do specific actions.
This campaign is held by the non-governmental organization WRAP (The Waste & Resources Action Programme) for
the 11th consecutive year within the week of recycling in partnership with national and local governments, schools and
other non-governmental organizations, industry and the media in Great Britain. Also, WRAP supports wider information
and communication campaigns related to waste collection and recycling conducted in the country by other organizations
(e.g. MetalMatters, On-pack recycling label, etc.).
• Promotional channels: Television advertising, advertisements in national newspapers, internet, online resource
center with tools and tips
• Campaign slogan: “You Can Make it Happen!”
• Funding: National funds of Great Britain
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”MetalMatters” - Великобритания
(Кампания за разделно събиране на метални
отпадъци)

”MetalMatters” - Great Britain
(Campaign for separate collection of metal waste)

18

MetalMatters е доказана комуникационна програма, създадена с цел да подпомага установените във
Великобритания схеми за рециклиране. Програмата може да бъде приложена на територията на отделна община,
да обхване по-голям регион, да бъде насочена към избрана демографска група и др. Тя образова домакинствата
по въпросите на рециклирането на металните опаковки и се стреми да ги насърчава сами да ги събират разделно
в своите домове.

MetalMatters is a proven communication programme, designed to assist the established recycling
schemes in Great Britain. The programme can be implemented within a single municipality, to
cover a larger area, to be directed towards a selected demographic group, etc. It educates the
households on recycling of metal packaging and seeks to encourage them to recycle on their own
in their homes.

MetalMatters стартира пилотно през 2010 г., когато е реализирана интегрирана комуникационна кампания за
повишаване на осведомеността в две местни административни области. Продължителността й е 4 седмици
и са обхванати 59 000 домакинства. В началото и в края на кампанията е проведено проучване на нагласите
на членовете на семействата чрез преки интервюта, а през целия период на провеждането й е проследявано
количеството и състава на събираните метални отпадъци.

MetalMatters was piloted in 2010, when an integrated communications campaign was
implemented to raise awareness in two local districts. Its duration was four weeks and covered
59,000 households. At the beginning and at the end of the campaign a survey was conducted to
test the attitudes of family members through direct interviews. The quantity and composition of
collected metal wastes was monitored during the whole implementation period.

Постигнатите резултати надхвърлят първоначалните очаквания:
• Спестени са 225 тона еквивалент на въглеродни емисии
• Повишена е събираемостта на други рециклируеми отпадъци
• Отчетен е 20% ръст на обажданията към горещата телефонна линия на програмата
• Получени са 500 искания за допълнителни (нови) кутии за разделно събиране.

The achieved results have surpassed the initial expectations:
• Saved 225 tonnes of carbon equivalents
• Increased collection of other recyclable wastes
• 20% increase in calls to the hotline of the programme
• Received 500 requests for additional (new) boxes for recycling

На база на отличните резултати от програмата, тя е продължена през 2011 и 2012 г., когато значителен брой местни
администрации и сдружения в сферата на отпадъците реализират кампании в нейните рамки. През 2011 г. MetalMatters попада сред номинираните за Националната награда за рециклиране и е обявена за комуникационнна
кампания на годината по време на наградите на Chartered Institution of Wastes Management.

Based on the excellent results of the programme, it was extended in 2011 and 2012, when a significant number of local
authorities and waste associations conducted campaigns within its framework. In 2011, MetalMatters has been among
the nominees for the National Recycling Award and has been awarded for communication campaign of the year at the
awards of the Chartered Institution of Wastes Management.

• Промоционални канали: Директен мейлинг в началото и в края на кампанията, реклама в местните вестници,
реклами по билбордове, разположени на основните пътища, поставяне на информация на автобусни спирки,
интернет, дейности по връзки с обществеността
• Слоган на кампанията: “MetalMatters” („Металът има значение”)
• Финансиране: От производителите на метални опаковки, рециклиращата индустрия, от собствениците на
водещи марки, както и от Програмата за действие в областта на отпадъците и ресурсите

• Promotional channels: Direct mailing at the beginning and the end of the campaign, advertising in local newspapers,
advertisements on billboards located on major roads, putting information at bus stops, internet, public relations
activities
• Campaign slogan: “MetalMatters”
• Funding: Manufacturers of metal packaging, recycling industry, owners of leading brands,
as well as the Waste & Resources Action Programme

40

41

19

On-pack recycling label
(Етикет за рециклиране върху опаковката) Великобритания

Консорциум, формиран от група търговски фирми и подпомогнат от британската
Програма за действие в областта на отпадъците и ресурсите, стартира кампанията
в началото на 2009 г. Нейната цел е въвеждането и популяризирането на единен
етикет, улесняващ рециклирането на опаковките от различни продукти. Той следва
да замени множеството аналогични етикети, използвани до този момент във
Великобритания, предоставяйки на клиентите стандартизирана информация за
факта, че опаковката може да се рециклира. По такъв начин се цели насърчаване на
процесите по разделно събиране от домакинствата в страната, предоставяйки им
допълнителна и полезна информация, която да ги улесни.
Проведена е интензивна комуникационна кампания сред потребителите да събират разделно колкото се може
повече, за да се намали обема на рециклируемите отпадъци, които се депонират. За целта, се промотира
използването на продукти от рециклирани материали, както и се насърчава закупуването на стоки, чиито
опаковки подлежат на рециклиране.
Поставената цел повече от 60 компании да приемат да използват етикета през първата година на кампанията
е надскочена, като към днешна дата единният етикет на кампанията се отпечатва върху повече от 60 000
продуктови линии. Марките и търговците на дребно, които са въвели етикета, реализират над 90% от продажбите
на хранителни стоки във Великобритания, както и на продукти в други търговски сектори.
• Промоционални канали: Телевизионна и радио реклама, публикации в национални вестници и списания,
рекламни пана в търговските вериги (повече от 4 500 обекта) и др.
• Слоган на кампанията: „Рециклирай повече”
• Финансиране: Частни източници и НПО сектор
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On-pack recycling label - Great Britain
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Consortium established by a group of trading companies and supported by the British Waste &
Resources Action Programme launched the campaign in early 2009. Its purpose was to introduce
and promote a single label to facilitate recycling of packaging of different products. This should
replace the great number of similar labels used so far in the Great Britain, providing customers
with standardized information on whether packaging can be recycled. Thus, the campaign has
seeked to promote the processes of separate collection among the households in the country,
providing them with additional and useful information to facilitate them.
Intensive communication campaign has been carried out among consumers to recycle as much as possible in order to
reduce the volume of recyclable waste that is land filled. For this purpose, the use of recycled materials was promoted
as well as the purchase of goods with recyclable packaging was encouraged.
The goal of the campaign to attract more than 60 companies willing to introduces the label in the first year, was
overachieved and currently it is printed on more than 60,000 product lines. Brands and retailers that have introduced
the label realize over 90% of grocery sales in Great Britain, as well as of products in other commercial sectors.
• Promotional channels: Television and radio advertising, publications in national newspapers and magazines, posters
in retail chains (more than 4 500 shops) and etc.
• Campaign slogan: “Recycle more”
• Funding: Private funding and NGO sector
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”COLLECT +” – Франция

“COLLECT +” – France

20

Проектът “COLLECT +” цели да насърчи процесите по рециклиране на отпадъци сред част от населението на
Франция (8 милиона потребители). Финансиран по европейската програма Life+, проектът включва изпълнението
на информационни и комуникационни дейности.

COLLECT+ project aims to promote the processes of recycling among part of France’s population (8
million consumers). Financed by the European Life+ Programme, the project comprises information
and communication activities.

Проектът се изпълнява в 400-те обекта на търговската верига Casino Group, която стартира кампания да насърчи
своите клиенти да сортират и рециклират домашните си отпадъци. Кампанията има 2 етапа – по време на първия
са проведени интервюта с близо 700 клиенти на магазините относно елементите на кампанията (разбираемост,
запомняемост), както и относно местоположението на информационните табели в търговските обекти. Вторият
етап е насочен към предоставянето на допълнителна информация относно значението на успешното управление
на отпадъците както върху природата, така и върху човешкото здраве, заедно с повече детайли относно процеса
на рециклиране и ролята на човека в него. По такъв начин клиентите, представителите на различни социалноикономически и културни групи от населението, са информирани относно наобходимостта от тяхното активно
участие в управлението на отпадъците.

The project has been implemented in all 400 shops of the retail chain Casino Group, which has launched a campaign
to encourage its customers to sort and recycle their household waste. The campaign has had two stages - during the
first one, interviews with nearly 700 customers in the stores have been conducted on the elements of the campaign
(intelligibility, distinctiveness) and on the location of the information signs of the campaign in the shops. The second
stage has aimed at providing additional information on the importance of successful waste management both on the
environment and on human health, along with more details about the recycling process and the role of man in it. Thus,
customers from different socio-economic and cultural groups have been informed about the necessity of their active
participation in waste management.

С проекта се цели повишаване на дела на разделното събиране на 5 групи отпадъци – батерии, дребни
електронни и електрически уреди, мобилни апарати, тонер касети и електрически крушки. Проучването в края на
кампанията показва, че е формирана висока мотивация за разделно събиране и рециклиране – 86% от клиентите
на търговската верига, които са били въвлечени в кампанията, са склонни да събират разделно повече отпадъци,
отколкото до сега. Нещо повече, 94% от участвалите в анимираните игри, споделят подобно мнение.
• Промоционални канали: Рекламни табла, разположени в търговските
обекти, информационни пакети, анимирани игри, онлайн и радио
реклама
• Слоган на кампанията: „Повече и по-добро рециклиране”
• Финансиране: Общият бюджет на проекта е 955 624 евро, от които
50% са финансирани от Европейския съюз (477 812 евро)
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The project aimed to increase the share of separate collection of five groups of
waste - batteries, small electronic and electrical
appliances, mobile phones, toner cartridges
and light bulbs. The survey at the end of the
campaign has shown that it has succeeded to form
motivation for separate collection and recycling
- 86% of the retailer’s customers who have been
involved in the campaign have tended to recycle
more waste than before. Moreover, 94% of
participants in the animated games have shared
this opinion.
• Promotional channels: Billboards located in retail shops, information packs, animated games, online and radio
advertising
• Campaign slogan: “More and better recycling”
• Funding: The total project budget is EUR 955,624, of which 50% was financed by the
European Union (EUR 477,812)
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”Recycle4chimps” - Белгия
(Кампания за рециклиране на мобилни
апарати)

Кампанията цели насърчаване на разделното събиране и рециклирането на мобилни телефони в Белгия в
момент, в който в страната се ползват близо 12 млн. апарата от население от около 10 млн. души. Реализирана
от Белгийския институт „Джейн Гудол”, кампанията се отличава значително от множеството подобни инициативи,
реализирани в европейски страни, тъй като обвързва целите си с ... постигането на мир и спасяване на
шимпанзетата и горилите в Демократична Република Конго.
Това се постига чрез предоставянето на информация на потребителите на мобилни апарати в Белгия относно
химичните елементи, които те съдържат, както и относно начина, по който някои от тях се добиват. В конкретния
случай, се акцентира върху добива на колтан, значителни залежи от който има именно в Конго. Повечето мини в
страната са под контрола на въоръжени бунтовнически групи, които са в постоянен конфликт, довел до смъртта
на повече от 4 млн. души от 1998 г. до момента. Съответно, колтанът се добива най-често нелегално и по начин,
унищожаващ тропическите гори и застрашаващ популациите на горили и шимпанзета. Нелегалната търговия,
от своя страна, доставя средства за финансиране на бунтовническите групи, задълбочавайки допълнително
проблемите.
Основавайки се на принципа, че търсенето определя предлагането, кампанията призовава за намаляване на
потреблението и за рециклиране на продуктите, съдържащи такива елементи.
• Промоционални канали: Телевизионна и радио реклама, интервюта/статии/информационни карета в
специализирани издания, интернет страници, социални мрежи и др.
• Слоган на кампанията: „Рециклирай заради шимпанзетата”
• Финансиране: Собствено финансиране и от неправителствени организации
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”Recycle4chimps” - Belgium
(Campaign to recycle mobile phones)
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The campaign aims to promote the separate collection and recycling of mobile phones
in Belgium in a time when the country has recorded the possession of nearly 12 million
mobile phones from a population of about 10 million people. Realized by the Belgium
Institute “Jane Goodall”, the campaign differs significantly from many similar initiatives
carried out in European countries by binding its targets with ... peace and rescue of the
chimpanzees and gorillas in the Democratic Republic of Congo.
This is achieved by providing information to users of mobile phones in Belgium on the
chemical elements that are contained in the mobile devices, as well as on the manner
in which some of them are extracted. In this case, focus is put on the mining of coltan
(columbo-tantalite), significant deposits of which are extracted from mines in Congo.
Most of the mines in the country are under the control of armed rebel groups that are in constant conflict, which has
led to the death of more than 4 million people from 1998 to present. Accordingly, coltan yields are mostly illegal and are
achieved in a way destroying rainforests and threatening populations of gorillas and chimpanzees. Illegal trade, in turn,
delivers funding for rebel groups and worsens the problem.
Based on the principle that demand determines supply, this campaign appeals to reduce the consumption and to recycle
the products that contain such elements.
• Promotional channels: TV and radio spots, interviews/articles/information boxes in specialized journals, websites,
social networks, etc.
• Campaign slogan: “Recycle4chimps”
• Funding: Own funding and NGOs

47

22

”Plastic Hero” (Пластмасов герой) – Холандия
(Кампания за разделно събиране на
пластмасови отпадъци)
През 2009 г., в Холандия е стартирана мащабна кампания за насърчаване
населението на страната да разделя пластмасовите отпадъци от останалите
боклуци. Основната идея е найлоновите торбички, опаковките от списания,
всички видове опаковки на зеленчуци и други пластмасови опаковки вече да
се рециклират.
Кампанията е основана около идеята за „Пластмасовия герой”, представляващ
оранжева човешка фигура, която е и логото на кампанията. Инициативата
получава широка обществена подкрепа - редица известни личности и
представители на различни обществени сфери участват в акции и рекламни
клипове. Също така, са формирани редица полезни партньорства. Например,
върху опаковките на месните продукти на определен производител, които се
продават в една от най-големите търговски вериги в страната, се отпечатва
знака на кампанията. Съответно, опаковките с този знак могат да бъдат
събирани от домакинствата в специални торби, поставени пред домовете им,
които впоследствие се отвеждат със специални камиони за отпадъци.
Целите на кампанията са много по-високи от европейските цели за
рециклиране на пластамасови опаковки – Холандия постига рециклиране на
38% от тях до 2009 г. и 42% до края на 2012 г.

”Plastic Hero” – the Netherlands
(Campaign for separate collection of
plastic waste)
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In 2009, the Netherlands has launched a major campaign to encourage the population to separate plastic waste from
other garbage. The basic idea is plastic bags, packaging of magazines, all kinds of packing of vegetables and other plastic
packaging to be recycled from now on.
The campaign is based around the idea of the “plastic hero” representing an orange human figure, which is the logo of
the campaign. The initiative has received wide public support - a number of celebrities and representatives of various
sectors of society have participated in actions and commercials. A number of useful partnerships have been formed,
for example, the logo of the campaign has been printed on the packaging of all meat products of one manufacturer
that have been sold in one of the largest retail chains in the country. Accordingly, the packaging with this symbol can be
collected from households in special bags placed in front of their homes, which are then discharged by special disposal
trucks.
The objectives of the campaign have been much more demanding than the
European recycling targets for plastic recycling - Netherlands has achieved
recycling of 38% of them by 2009 and 42% by the end of 2012.
• Promotional channels: TV, radio, newspapers, magazines, bus stops
(posters), highways (billboards), etc.
• Campaign slogan: “Give NEW LIFE to plastic wastes”
• Funding: National sources and private funding

• Промоционални канали: Телевизия, радио, вестници, списания, автобусни
спирки (плакати), магистрали (билбордове) и др.
• Слоган на кампанията: „Дай НОВ ЖИВОТ на пластмасовите отпадъци”
• Финансиране: Национални източници и частно финансиране
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„Събиране на отпадъци от
домакинствата” - Швеция
(Кампания за разделно събиране на опасни
отпадъци)

Кампанията е изпълнена в рамките на проект „GREECIT - Зелени граждани на Европа”, финансиран по програма
LIFE. Кампанията е имала за цел да подпомогне и насърчи жителите на областта Умеа в Швеция да сортират
опасните отпадъци, които генерират в своето ежедневие (крушки, малки батерии, електронни отпадъци и др.) и
по този начин да подобрят тяхното рециклиране.
В тази връзка, са реализирани множество дейности, свързани с проучване на нагласите и информираността
на населението относно разделното събиране на опасни отпадъци. Извършени са посещения по домовете за
предоставяне на кутии за опасни отпадъци и на торби за други рециклируеми отпадъци, както и за даване на
информация относно нуждата опасните отпадъци да бъдат рециклирани. Също така, са дадени разяснения
относно начина на разделяне на отпадъците и за решаване на конкретно възникнали казуси. Организирано е
събирането на опасните отпадъци 2 до 4 пъти годишно в различните населени места.
В края на проекта е извършено проучване на нагласите и информираността на населението, което е показало
значителни положителни ефекти.
• Промоционални канали: Лични посещения, брошури
• Слоган на кампанията: „Стани зелен гражданин на Европа”
• Финансиране: Общ бюджет на проекта GREECIT - 2 670 112 евро,
от които близо 50% са осигурени по програма LIFE
на Европейския съюз (1,3 млн. евро)

50

Collection of household waste - Sweden
(Campaign for separate collection of
hazardous waste)
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The campaign was performed within the “GREECIT - Green citizens of Europe” project, funded by the LIFE Programme. It
was designed to promote and encourage the residents of the area of Umea in Sweden to sort hazardous wastes that are
generated in their everyday lives (bulbs, small batteries, electronic wastes, etc.) and thereby to improve their recycling.
In this regard, numerous activities have been implemented related to the study of attitudes and awareness of the
population on separate collection of hazardous waste. Home visits have been made to provide containers for hazardous
waste and bags for other recyclable waste, as well as to provide information on the need for hazardous waste to be
recycled. Also, during the visits explanations have been provided on how to separate waste and how to solve specific
cases that might arise. Collection of hazardous waste has been organized 2 to 4 times a year in various locations.
At the end of the project, a survey on the attitudes and the level of awareness of the population has been conducted,
which has shown significant positive effects.
• Promotional channels: Personal visits, leaflets
• Campaign slogan: “Become a green citizen of Europe”
• Funding: Total budget of the GREECIT
project - EUR 2,670,112,
of which nearly 50% have been
covered by the EU’s LIFE
Programme (EUR 1.3 million)
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„Не изхвърляй. Твори!” - Великобритания

Кампанията е инициирана и проведена от компанията „Кока Кола” през
летните месеци на 2013 г. с цел насърчаване на повторната употреба и
рециклирането на пластмасови бутилки. Инициативата цели да образова
и информира относно важността на рециклирането, като същевременно
предлага конкретни дейности, чрез които семействата да се доближат
отново до природата, забавлявайки се по време на своята лятна ваканция.
Нещо повече, кампанията предлага измеримо средство, водещо до
намаляване на отпадъците на домакинствата.
Разработено е интерактивно, уеб-базирано съдържание с цел
насърчаване повторната употреба на празните пластмасови бутилки в
дома. Материалите от интернет платформата съдържат разнообразни
идеи за повторната употреба на пластмасовите бутилки – от хранилка за птици до бутилка за напояване с вода на
пръстта в саксия, по този начин насърчавайки креативността на участниците. След като тези предмети вече не са
необходими, потребителите на марката са насърчавани да ги рециклират.
Освен това, Интернет страницата на кампанията задава три лесни въпроса, всеки от които има по няколко
възможни отговора. След отговарянето им, потребителят дава „обещание”, свързано с целите на кампанията,
а в замяна получава талон за отстъпка за продуктите на марката и участва в томбола за екскурзия във Франция.

”Don’t waste. Create!” – Great Britain
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The campaign has been initiated and conducted by the “Coca-Cola” company in the summer of 2013 in order to promote
the reuse and recycling of plastic bottles. The initiative aims to educate and inform about the importance of recycling,
while offering specific activities to enable the families to get closer to nature again by having fun during their summer
vacation. Moreover, the campaign provides a measurable means, resulting in the reduction of waste in households.
Interactive, web-based content has been developed in order to promote the reuse of empty plastic bottles at home.
Materials from the Internet platform contain various ideas for the reuse of plastic bottles - from a bird feeder to a bottle
of water for irrigation of the soil in a pot, thus encouraging the creativity of the participants. After these objects are no
longer needed, the users of the company’s products are encouraged to recycle them.
Furthermore, the official site of the campaign is asking three simple questions, each of them with several possible
answers. After answering them, the user gives a “promise”, associated with the campaign, and in return receives a
voucher for “Coca-Cola” products and participates in a raffle for a trip to France.
• Promotional channels: Internet platform, advertising in supermarkets, TV and radio spots
• Campaign slogan: “Don’t waste. Create!”
• Funding: Private funding

• Промоционални канали: Интернет платформа, реклами в
супермаркети, телевизионна и радио реклама
• Слоган на кампанията: „Не изхвърляй. Твори!”
• Финансиране: Частно финансиране

52

53

25

”WasteBuster” - Великобритания
(Програма за насърчаване на разделното
събиране на отпадъци в училищата)

WasteBuster е екологична кампания, насочена към учениците във всички училища на Великобритания, чрез
която им се разяснява начина, по който могат да помогнат за спасяването на планетата чрез намаляването на
обема на отпадъците, чрез повторното им използване и чрез рециклирането им. Понастоящем кампанията се е
разраснала значително и е част от националната програма за екологично образование. Към нея са формирани
образователни центрове, подпомагащи програмата, както и схеми за предоставяне на награди за постижения в
сферата на разделното събиране и рециклирането на отпадъците.
WasteBuster използва изключително разнообразни видео материали и богат учителски мултимедиен ресурс
за реализация на образователната програма в училищата в страната чрез нагледно демонстриране на това
как промените в начина ни на живот, игра, работа и пътуване могат да ни помогнат да живеем щастливо и
здравословно в рамките на наличните ресурси.
Образователните центрове WasteBuster ангажират центрове към училищата, чрез които дейностите по програмата
се обогатяват и разширяват със занимания извън границите на училището, предоставяйки възможност за
натрупване на практически опит и демонстриране на това как устойчивият начин на живот може да оформи света
сега и в бъдеще. Схемите за предоставяне на награди в рамките на програмата дават на децата възможност да
извършват дейности по отклоняване на отпадъците от депата и да се превърнат в пълноценни и ангажирани към
проблемите на околната среда млади хора. Чрез обмен на нежелани предмети (електронни или текстилни) децата
имат възможност да получат спортно или градинарско оборудване, или да спечелят средства за подпомагане на
дадена благотворителна кампания.
• Промоционални канали: Директно представяне в училищата,
брошури, рекламни листовки, радио
• Слоган на кампанията: „Разбий боклука”
• Финансиране: Национални и общински фондове

54

”WasteBuster” – Great Britain
(Programme to encourage the separate collection
of waste in schools)

25

WasteBuster is an environmental campaign targeting the students
in all schools of Great Britain, by explaining them how they can help
saving the planet by reducing the volume of waste through reuse and
recycling. Currently, the campaign has grown significantly and is part
of the national programme for environmental education. Educational
centers are formed to support the programme as well as schemes that
provide prizes for achievements in the field of sorting and recycling of
waste.
WasteBuster uses extremely diverse video materials and provides rich
multimedia learning resources for the realization of the educational
programme in schools across the country through a visual demonstration on how changes in the way we live, play, work
and travel can help us live happily and healthily with the available resources.
WasteBuster’s educational centers involve a number of centers in schools and thus programme activities are
enriched and expanded with extra curriculum activities, providing opportunities for gaining practical experience and
demonstrating how sustainable lifestyles can shape the world now and in the future. Schemes for granting awards
under the programme give children the opportunity to be engaged in actions for diversion of the wastes from landfills
and to turn into young people who are complete and committed to environmental problems. Through the exchange of
unwanted items (electronic or textile articles) children have the opportunity to receive sports or gardening equipment,
or earn money to support a charity campaign.
• Promotional channels: Direct representation in schools, brochures, flyers, radio
• Campaign slogan: “Bust the waste”
• Funding: National and municipal funds
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Училищен клуб за оползотворяване на
отпадъците (SWAC) – Великобритания

„Училищният клуб” е наложена и доказано успешна програма, стартирала още през 2001 г. и получила признание
както във Великобритания, така и в други страни. SWAC работи интензивно с началните и средните училища, с
училищата за деца със специални потребности, както и с различни обществени групи във Великобритания, за
постигането на следните цели:
• Повишаване на информираността относно отпадъците и тяхното управление сред училищния персонал и
учениците
• Насърчаване и подкрепа на училищата за намаляване, повторна употреба и рециклиране на отпадъците
• Трансфер на знанията, придобити от учениците и преподавателите от работата по управление на отпадъците
в училище, за да се постигне все по-устойчиво управление на отпадъците в домовете
Програмата е базирана на използването на специализирани модули, разработени за отделните целеви училища,
като включва разнообразни упражнения за повишаване на осведомеността и стимули за започване на процеса
на извършване на промяна в поведението. За началните училища те включват: рециклиране на хартия, дизайн
на „обяд без отпадъци”, изследване на света на червеите, конструиране на мини компостери и др. В средните
училища е предвидено изследване на ефекта на опаковките върху околната среда, дизайн на етикети за напитки,
насърчаващи към повторна употреба, разделно събиране и рециклиране, изследване на това как артистите
и различните занаятчии използват отпадъчна хартия, други материали и т.н. Успехите на SWAC се отдават на
интерактивното съдържание на програмата, адекватно разработено за целевите групи от началните и средните
училища, което спомага да се:
• Допълни националния обучителен план с редица часове, насочени към околната среда
• Подобри управлението на околната среда
• Намалят разходите за материали и обема на генерираните отпадъци в училищата
• Насърчи социалната отговорност, идеята да бъдеш гражданин на света и др.
В рамките на SWAC се прилагат различни схеми за насърчаване на рециклирането на отпадъци, в т.ч. на хартия и
картон, на хранителни, пластмасови и стъклени отпадъци.
• Промоционални канали: Директни представяния в училищата, обучителни материали, интерактивни
презентации, интернет
• Слоган на кампанията: „Рециклирай отпадъците”
• Финансиране: Национални и общински фондове
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SWAC (School's Waste Action Club) – Great Britain

26

The “School Club” (SWAC) is a well established and successful programme, launched in 2001, which has
been acknowledged both in Great Britain and in other countries. SWAC works closely with primary and
secondary schools, with schools for children with special needs, as well as with various social groups in
the country to achieve the following objectives:
• To increase the awareness about wastes and their management among the school staff and the pupils
• To encourage and support schools to reduce, reuse and recycle waste
• To transfer the knowledge gained by pupils and staff from working on waste management at schools in order to
achieve increasingly sustainable waste management at home
The programme is based on the use of specialized modules developed for different target schools that includes a variety
of exercises to raise awareness and incentives to start a course of behavior change.
For primary schools, the modules include: making recycled paper, designing a waste free lunch, exploring the world
of worms, making mini composters, etc. In secondary schools, the modules are focused on exploring the effects that
packaging has on environment, design of labels for drinks promoting the reuse of their bottles, separate collection and
recycling, study on how different artists and craftsmen use waste paper, other materials, etc. SWAC’s successes are
attributed to the interactive content of the programme adequately designed for the targeted primary and secondary
schools, which helps to:
• Complete the national curriculum with additional classes focused on
environment
Why Recycle?
• Improve environmental management
• Reduce the cost of materials and the volume of waste generated in schools
protects
• Encourage social responsibility, the idea of being a citizen of the world, etc.
Within SWAC, different schemes to promote the recycling of wastes are applied,
including the recycling of paper and cardboard, food, plastics and glass wastes.
• Promotional channels: Direct presentations in schools, training materials,
interactive presentations, Internet
• Campaign slogan: “Recycle the waste"
• Funding: National and municipal funds

Recycling helps conserve natural resources:
Recycling aluminium cans helps to protect tropical rainforests by reducing
the need to mine bauxite, the raw material used to make aluminium.

help your school help your environment
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Заключение

Добри практики в тази категория: „Малки пелени”, „Колко можем да рециклираме за един час?”, Кампания
„Рециклирай сега”, Кампания за разделно събиране на метални отпадъци, Етикет за рециклиране върху
опаковката, „COLLECT +”, Кампания за рециклиране на мобилни апарати, „Не изхвърляй. Твори!”
• Изпълнение на образователни програми в училищата

Разделното събиране на отпадъците, които всяка човешка дейност неминуемо генерира, е съществен елемент от
решаването на глобалните екологични проблеми, с които обществото ни се сблъсква и чието решаване не търпи
отлагане. Отпадъците от различните производства все повече замърсяват околната среда, докато адаптационните
й механизми не могат да се справят с неутрализирането на нарастващото количество вредни вещества и се стига
до нарушаване на естествените екологични системи.
Затова, представените в настоящия наръчник практики от Португалия и други страни-членки на ЕС, предоставят
приложими и вече изпитани решения за постигането на значими резултати за насърчаване на разделното събиране
и оползотворяването на отпадъците. Нещо повече, тези практики демонстрират как може да бъде формиран поекологичен дух не само сред децата, но и сред цялото население за постигане на подходящата положителна
нагласа и мотивация за редуциране на отпадъците, както и за тяхното по-ефективно оползотворяване чрез
разделното им събиране.
• Реализация на кампании за насърчаване на разделното събиране на различни по вид отпадъци (хартия,
пластмаса, опасни отпадъци и др.) на местно, регионално и национално равнище
Представените практики от успешно реализирани кампании в Португалия и ЕС са напълно приложими в България
и могат да окажат пряк положителен ефект за насърчаване на разделното събиране на различни отпадъци. Това се
отнася в най-голяма степен за онези кампании, чиито успех се дължи на нестандартните и дори провокативните
идеи, на които се залага, които допринасят за промяна в мисленето, а оттам и в поведението на хората.
Добри практики в тази категория: „Мисли за жълтото”, Кампания за рециклиране на отпадъци от опаковки
на Асоциация „Зелена точка”, „Gervasio”, „Деца за разделно събиране на опаковки”, Кампания за разделно
събиране на пластмасови отпадъци, Кампания за разделно събиране на опасни отпадъци
• Реализация на кампании за намаляване на генерираните отпадъци
Подобни на представените кампании могат да бъдат реализирани и у нас чрез активното участие на фирми от
частния сектор, за да се стимулира както повторната употреба, така и рециклирането на различни отпадъчни
материали. Подобни стандартни и иновативни кампании имат потенциал да привлекат вниманието на
специфични групи от населението – например ученици, семейства с малки деца и др.
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Примерите за успешни образователни програми дават насоките, в които може да се реализират аналогични
програми у нас, за да се гарантира постигането на реални резултати и да се възпита чувство на отговорност
към природата чрез използването на адекватни спомагателни материали, чрез въздействащи и разбираеми
послания, чрез въвличане на децата в процесите по избор на конкретни дейности, в които да участват и т.н.
Добри практики в тази категория: Програма „Еко училища“, Образователна програма „Ecovalor“, Програма
за насърчаване на разделното събиране на отпадъци в училищата, Училищен клуб за оползотворяване на
отпадъците
• Изпълнение на различни информационни дейности
Представените практики дават директно приложими идеи за ефективно информиране на населението по въпроси,
свързани с опазването на околната среда, а ключът за техния успех безспорно е изборът на телевизията като
комуникационна среда, както и на канали с национален обхват и време на излъчване, гарантиращо достигането
до различни аудитории, включително децата.
Добри практики в тази категория: Кампания за повишаване на осведомеността „Биосфера”, „Зелена минута”,
„Приятели на природата”, „Зелено предизвикателство”, „Сигнал за тревога за Земята”
• Насърчаване на дейности за опазване на околната среда
По примера на представените конкурси и награди могат да се разработят
аналогични инициативи и в България, които освен да насърчават извършването
на конкретни дейности по опазване на природата, водят и до повишаване на
информираността относно глобалните проблеми и най-вече относно приноса,
който всеки един човек може да има за решаването им.
Добри практики в тази категория: Награда „Европейски син флаг”,
Програма за екологично образование, насочено към твърдите битови отпадъци, Национален конкурс за
младежки репортажи за околната среда
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Conclusion

Good practices in this category: “Little diapers”, “How much can we recycle for one hour?”, Recycle Now Campaign,
MetalMatters, On-pack recycling label, “COLLECT +”, Recycle4chimps, “Don’t waste. Create!”
• Implementation of educational programmes in schools

Separate collection of waste that every human activity inevitably generates, is essential in solving global environmental
problems which are faced by our society and whose solution cannot be postponed. Waste from various industries contaminates more and more our environment, while its adaptation mechanisms cannot cope with the increasing amounts
of hazardous substances and ends up in distortion of natural ecological systems.
Therefore, the practices from Portugal and the EU countries that are presented in this Guidebook provide applicable and
already proven solutions to achieve high performance in terms of separate collection and recycling of waste. Moreover,
these practices demonstrate how “green” spirit can be formed not only among children but also among the entire population to achieve the right positive attitude and motivation to reduce wastes, as well as for their more effective recovery
through separate collection.
• Implementation of campaigns to encourage the separate collection of different types of waste (paper, plastic, hazardous waste, etc.) at local, regional and national level
Good practices in this category: “Think of the yellow”, Campaign for recycling of packaging waste of “Green Dot” Association, “Gervasio”, “Children for separate collection of packaging", Campaign for separate collection of plastic waste,
Campaign for separate collection of hazardous waste
The presented practices of successfully implemented campaigns in Portugal and the EU countries are fully applicable in
Bulgaria and can have direct positive impact for the promotion of separate collection of different wastes. This is especially true for those campaigns whose success is a result of unconventional and even provocative ideas, which result in
changing the way we think, hence change people’s behavior.
• Implementation of campaigns to reduce wastes
Campaigns, similar to the presented ones can be implemented in our country through the active participation of the
private sector companies in order to encourage both the reuse and recycling of different waste materials. Unusual and
innovative, similar campaigns have the potential to attract the attention of specific groups, such as students, families
with young children and others.
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The examples of successful educational programmes demonstrate the directions in which similar programmes can be
developed in our country in order to ensure the achievement of real results and nurture a sense of responsibility towards nature through the use of appropriate support materials, through powerful and understandable messages, by
involving children in the process of selecting the specific activities in which to participate.
Good practices in this category: Programme “Eco Schools”, Educational programme “Ecovalor”, WasteBuster, School's
Waste Action Club
• Implementation of various information activities
Presented practices give ideas which can directly be applied in practice, for informing effectively the public on issues
related to environmental protection, as the key to their success is undoubtedly the choice of television as a communication media, the use of channels with national coverage and time zones that guarantee approaching different audiences,
such as children.
Good practices in this category: “Biosphere” campaign to raise awareness, “Green minute”, “Friends of Nature”, “Green
Challenge”, “Earth Alert”
• Promoting activities for environmental protection
Presented examples for contests and awards can be explored for the development of similar initiatives in Bulgaria, which
not only lead to encouraging particular activities for conservation of nature, but also increase the awareness on global
problems and the contribution that every human could have for solving them.
Good practices in this category: Award "European Blue Flag", Environmental education programme focusing on solid
waste, National contest for youth environmental reports

PROJECT BG051PO001-7.0.07-0192
“Exchange of experiences and best practices in the implementation of information campaigns for separate
collection and treatment of waste - EcoTrain”
The project is implemented with the financial support of operational programme
“Human Resources Development”, co-financed by the European Social Fund of the European Union.

Investing in your future!

Контактна информация на партньорите по проекта:
„ЕКОБУЛПАК” АД
ул. „Дечко Йорданов” 64
гр. София 1680
Тел: (02) 434 16 12
Факс: (02) 920 06 98
E-mail: ecobulpack@ecobulpack.com
Интернет: www.ecobulpack.com

Компания де Идеяс
Руа де Андалуз №7
1050-005 Лисабон
Португалия
Тел.: +351 213 805 160
Факс: +351 213 805 169
E-mail: geral@companhiadeideias.com
Интернет: www.companhiadeideias.com

„ИвентЗоун” ООД
жк „Младост” 3, бл. 329, вх. 5, ап. 154
гр. София 1712
Тел: 0889 787 277
E-mail: marina_h@mail.bg

Contact details of the project partners:
ЕCOBULPACK AD
64, Dechko Yordanov Str.
1680 Sofia, Bulgaria
Tel: +359 2 434 16 12
Fax: +359 2 920 06 98
E-mail: ecobulpack@ecobulpack.com
Internet: www.ecobulpack.com

Companhia de Ideias
Rua de Andaluz, nº7
3º andar, 1050-005 Lisbon Portugal
Tel: +351 213 805 160
Fax: +351 213 805 169
E-mail: geral@companhiadeideias.com
Internet: www.companhiadeideias.com

EventZone OOD
Mladost-3, bl. 329, vh. 5, ap. 154
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Tel.: +359 889 787 277
E-mail: marina_h@mail.bg
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