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Арт инсталации приканват бургазлии да събират разделно
пластмаса
сряда, 15 май 2019
Публикувано от: Мариета Ханджиева

*Атрактивните контейнери са част от кампанията "Моят зелен град"

Пет арт инсталации за събиране на пластмасови отпадъци ще бъдат поставени това лято на
крайморската алея в Бургас. По този нестандартен начин кампанията "Моят зелен град" ще призове
жителите и гостите на града да бъдат по-отговорни към разделното изхвърляне на своите отпадъци от
пластмасови опаковки и така да се погрижат за по-чистата околна среда.
Дизайнът на нестандартните контейнери ще е на Жанина Дубарова- Костадинова, която спечели
конкурса на "Моят зелен град" за оригинални идеи за изработка на съоръжения за събиране на
пластмаса, организиран съвместно с филиала на Националната художествена академия в Бургас.
Проектът беше оценен от жури от представители на организаторите на инициативата - Кока-Кола в
България, дългогодишните й партньори от ЕКОПАК България, както най-новите съмишленици на
каузата "Моят зелен град" - Община Бургас и Националната художествена академия в града.
Поставянето на атрактивните съоръжения ще бъде през месец юни, като те ще останат за постоянно
ползване от бургаските жители.
Арт инсталациите са продължение на тазгодишното дванадесето издание на "Моят зелен град", в
рамките на което бяха трансформирани 10 спирки на градския транспорт в София в контейнери за
събиране на пластмаса. Кампанията е в подкрепа на глобалния ангажимент на системата на Кока-Кола
до 2030 г. да постигне еквивалента на 100% събиране и рециклиране на всяка бутилка или кен.
Като част от предишните единадесет издания на инициативата "Моят зелен град", служителите от
системата на Кока-Кола в България и на ЕКОПАК успяваха да озеленят, почистят и облагородят
местности, горски пространства и паркове в 18 региона в цялата страна. От стартирането си през 2008
г., в рамките на доброволческата инициатива са събрани хиляди чували с отпадъци, реновирани са
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десетки места из страната, засадени са три гори и осиновени още две, за които доброволците
продължават да полагат грижи.
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