
Намаляване на пластмасата от източника до морето: 

Интегриран план за действие на Тиса-Дунав за премахване на 

замърсяването на реките с пластмаса Tid (y) Up 

 

 
Website 

 

Начало на проекта 1 юли 2020 г. 

Очакван край на проекта: 31 декември 2022 г. 

Общ бюджет на проекта: 1.618.193,54 EUR (предоставена сума от 

програмата: 1.375.464,51 EUR) 

 

Кратко резюме на проекта: 

 

Tid (y) Up се фокусира върху подобряване на качеството на водата и 

намаляване на замърсяването с пластмаса на река Тиса от нейния източник до 

Черно море. Новостта на този проект - подкрепен от Международната програма 

INTERREG  Дунав - е, че той предоставя инструменти, данни и оценка на 

различна използвана методология за разбиране на източниците, същността и 

рисковете от потоците от замърсяване; и предоставя практически примери за 

възможни действия и законодателни решения както на местно, така и на 

транснационално ниво. 

 

Tid (y) Up се изпълнява от 10 партньори от 7 държави от водосборния басейн 

на река Тиса. 11 стратегически партньора подобряват целите на 

международната инициатива: 

 

 постигане на промяна в отношението на регионалното замърсяване с 

пластмаса към местните общества, 

 насърчаване на промените в законодателството на местно, национално и 

регионално ниво, 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/tid-y-up


 засилване на сътрудничеството на междусекторните заинтересовани 

страни с иновативни действия за подобряване на качеството на водата 

на река Тиса от нейния източник до Черно море, 

 изграждане на знания и база данни, целта е да се подпомогнат лицата, 

вземащи решения, властите и местните хора за това как да се 

предотврати и управлява замърсяването с пластмаса, 

 подобрено качество на водата чрез създаване на база за хармонизирани 

протоколи за измерване на микро- и макропластмасите. 

 

Дейности на Tid (y) up: 

 

„Save Our Rivers” - стартираща онлайн конференция на проекта Tid (y) Up 

- фокус върху морските и речните отпадъци 

 (Save Our Rivers – kick-off online conference of the Tid(y)Up Project - 

focusing on marine and riverine waste) 

- Интегративен семинар за създаване на база за хармонизирани 

протоколи за измерване на замърсяване с микропластмаси на реките; 

 

- Обучителен курс за прилагане на съвременните методологии за оценка 

на макропластмасите; 

 

- Онлайн карта за замърсяване в басейна на река Тиса; 

 

- Илюстрована електронна книга и съвместен протокол за мониторинг на 

отпадъците; 

 

- Транснационална методология за прилагане на мерки за повишаване 

на осведомеността, почистване на реките; 

 

- Пилотни действия за почистване на 4 места (река Тур, река Бодрог, 

река Бега, река Дунав); 

 

- Плаваща изложба за повишаване на осведомеността; 

 

- Учебно посещение в унгарската „Plastic Cup” през август 2021 г; 

 

- Местни семинари за намаляване на отпадъците и държавен форум; 

 

- Инструментариум за намаляване на отпадъците във водата с изготвяне 

на образователни материали; 

 

- Филм за повишаване на осведомеността; 

 

https://okoindustria.hu/en/programs2020/save-our-rivers
https://okoindustria.hu/en/programs2020/save-our-rivers


- Препоръка за политика относно защитата на трансграничното качество 

на водата. 

 

 

 

Партньорите по проекта успяха да се срещнат лично преди COVID-19 

пандемията, във фазата на писане на заявлението. Снимката е направена на 

срещата през 2019 г. в Будапеща в офиса на партньора на TidyUp, Асоциацията 

на екологичните предприятия 

 

Ние сме членове на: 

http://www.ewa-online.eu/ 

https://www.iswa.org/ 

http://www.nicole.org/ 

We are members of 

http://www.nicole.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kszgysz.hu/en/interreg-danube-transnational-programme 
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