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Бургас се пречиства от пластмаса в дните на „Рециклирай с
фантазия“
четвъртък, 23 май 2019
Публикувано от: Стефан Минчев

"Дни без пластмасови бутилки" е предизвикателството, което отправя Община Бургас към всички
желаещи да намалят своя въглероден отпечатък върху природата в седмицата от 27 до 31 май 2019 г.
Целта е всяка организация - училище, детска градина, администрация или фирма в Бургас, да събере
използваните през тези дни пластмасови бутилки, да ги занесе в четвъртък (30 май) в най-близкия
мобилен пункт, а при по-голямо количество да се обади на телефони 0896809038 или 0888009366, за да
заяви тяхното извозване.
Преди да предадете събраното количество, направете снимка и я изпратете на е-мейл адрес:
g.stoyanova@burgas.bg или публикувайте в социалните мрежи с хаштаг #PlasticFreeBurgas. Първите
трима, събрали най-големи количества, ще получат награди на 1 юни.
Кампанията "Дни без пластмасови бутилки" е част от фестивала "Рециклирай с фантазия", организиран
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от Община Бургас по повод Европейския ден на морето и "Зелени дни в Бургас".
Кулминацията е на 31 май и 1 юни 2019 г., когато събитията ще обхванат различни места в Бургас остров Св. Анастасия, експоцентър "Флора", Културен център "Морско казино", Морската градина и
други. В програмата на фестивала са включени множество информационни кампании, демонстрации,
арт работилници и игри за деца, елитна изложба на автори с творби от рециклирани материали,
поставяне на арт инсталации, насърчаващи разделното събиране, ревю с дизайнерски рокли от
рециклирани материали и хаус парти.

Списък с местоположението на мобилните центрове за разделно събиране на територията на община
Бургас ще намерите тук:
http://chistotaeco.com/mestopolovenie-na-mobilni-centrove-za-razdelno-sybirane

Програма на фестивал "Рециклирай с фантазия":
31 май
10:30 - 12:00 ч. - Откриване на конструкции за събиране на отпадъци - почистване, представяне на
фигурите, които ще се пълнят с пластмасови отпадъци. Място: Морска градина;
17.30 ч. - Представяне на голяма конструкция с 4000 пластмасови бутилки във формата на риба от
пластмасови бутилки. Място: Морска градина, до сърф базата;
19.30-20.30 ч. - Изложба на бургаски автори с произведения от рециклирани материали. Място: Къща
"Георги Баев";
1 юни
10:30-16:30 ч. - Детски работилници и инфо лектории - изработване на различни предмети от пластмаса,
цветя, пана от капачки и други, презентации за рециклирането - експоцентър "Флора";
10:00-18:00 ч. - Кампания "Да ограничим пластмасата" - детски работилнички, еко ден с дегустации и
музика - остров Света Анастасия, още за програмата: https://www.burgas.bg/bg/news/details/1/38551
18:30-21:00 ч. - Парти+Ревю - хаус парти с DJ Saffo и ревю на дизайнерски модели от рециклирани
материали, декориране на дрехи - пред Културен център "Морско казино".
Очаквайте подробности!

Във фейсбук: https://www.facebook.com/events/656653878096382/.
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