
 Спроведување на информативна и промотивна 
кампања за образовните институции на тери-
торијата на прекуграничниот регион во Р. Бугарија и 
Р. Македонија;
 Зголемен интерес помеѓу младите за прашања 
кои се поврзани со намалување на отпад, реци-
клирање и превенција;
 Подобрена свест и знаење на младите 
генерации за теми поврзани со заштита на 
животната средина, намалување на количеството на 
отпад и рециклирање;
 Поттикнување на директна вклученост и 
учество на младите луѓе во кампањи за заштита на 
животната средина;
 Поттикнување на размена на искуства и 
најдобри практики помеѓу различни засегнати 
страни поврзани со образование за животна 
средина во прекуграничниот регион во Р. Бугарија и 
Р. Македонија.

 Implemented wide information and promotional 

campaign among educational institutions on the 

territory of the cross-border region in BG and MK; 
 Increased interest of young people towards the 

issues related to waste reducing, recycling and pre-

vention;
 Improved awareness and knowledge of younger 

generations on the topics concerning environmental 

protection, waste prevention and recycling;
 Fostered  direct involvement and participation of 

young people in environmental protection campaigns;
 Fostered experience and best practices exchange 

between various stakeholders related to environmental 

education of the cross-border area in BG and MK.

Приоритетна област 1: Животна средина
Област за интервенција 1.1: Заштита на животната средина 

и одржливо користење  на заедничките природни 
ресурси во пограничната област 

Вид на  мерки: Меки
Времетраење: 15 месеци

Вкупен буџет: 119 302, 41 евра

Priority axis 1: Environment
Intervention field 1.1: Environmental protection and 

sustainable use of the common natural resources of the 
CBC area

Type of project: Soft
Project duration: 15 months

Total budget of the project: 119 302, 41 EUR

Центар за климатски промени  
ЦКП - Гевгелија
ул. “Гоце Делчев” бр.74
1480 Гевгелия
Република Македонија
Тел.: +389 78 346 248 ; +389 78 344 905 
 email: wasteedu2017@gmail.com
web: www.ckp.org.mk

Сојуз на производители на 
еколошка енергија - BG
СПЕЕ-БГ – Благоевград
ул. „Тодор Александров“ 23
спрат 6, бр. 61
2700, Благоевград, Бугарија
тел./факс: +359(0)73 539 498; 
моб. +359(0)895 89 15 35
email: eco_energy07@abv.bg
web: www.eco-energy-bg.eu

КОНТАКТИ/ CONTACT DETAILS:EXPECTED RESULTS

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПРЕКУГРАНИЧНО ПАРТНЕРСТВО

ПРЕКУГРАНИЧНО ПАРТНЕРСТВО 
ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И 

ПОДОБАР КВАЛИТЕТ НА ЖИВОТ

 CROSS-BORDER PARTNERSHIP 
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION 

AND BETTER QUALITY OF LIFE 

REF.NO. CB006.1.11.022

Project implemented by:
Alliance of the Producers of Ecological Energy – BG

Center for Climate Change-Gevgelija

Проектот се спроведува од:
Сојуз на производители на еколошка енергија - BG 

Центар за климатски промени - Гевгелија

Проектот е кофинансиран од Европската унија преку Interreg - ИПА 
Програмата за прекугранична соработка Бугарија –Македонија 

This project is co-funded by European Union through the Interreg - IPA CBC
Programme Bulgaria - The former Yugoslav Republic of Macedonia

 Овој документ е изработен со финансиска помош на Европската Унија, IPA Cross Border 
Programme CCI Number: 2014TC16I5CB006.Содржината на овој документ  е единствена 
одговорност на Сојузот на производители на еколошка енергија-BG и во никој случај не може да се 
смета дека ги одразува ставовите на Европска Унија или на Управниот Орган на Програмата.
 This document is prepared with the financial support of the European Union, IPA Cross—Border 
Programme CCI Number: 2014TC16I5CB006. The contents of this document are the sole responsibility of 
Alliance of the Producers of Ecological Energy-BG/SPEE-BG and can in no way be taken to reflect the views of 
European Union or the Managing Authority of the Programme.



Да се зголеми нивото на свест и знаење на целните групи 
од проектот и на заинтересираните страни за заштитата 
на животната средина преку промовирање на 
активности поврзани со управување со отпад, 
намалување и негово рециклирање.

To increase both the level of awareness and knowledge of 
the project target groups and stakeholders for environ-ment 
protection by promoting actions related to waste 
management, reducing and recycling waste. 

�Да се воспостави интегриран пристап како поддршка 
на едукацијата за животната средина и превземање на 
заедничките јавни активности за отстранување на 
нелегалните депонии и спречување на загадувањето;

 Да се идентификуваат заедничките проблеми и 
недостатоци  поврзани со едукацијата за управувањето со 
отпад и подигнување на свеста за селектирање и рецикли-
рање на отпад во образовните институции во прекугра-
ничниот регион на  Р. Бугарија и  Р.Македонија;

   Да се подобри свеста и да се зголеми интересот за пра-
шањата поврзани со заштитата на животната средина, 
намалување на количеството на отпад и негово 
рециклирање;

    Да се поттикне активното учество на младите за пра-
шањата поврзани со заштитата на животната средина;

 To establish an integrated approach in support of 
environmental education and community driven ac-
tions for removal of illegal dump sites and pollution 
prevention;

 To address common issues and deficiencies related 
to waste management education and awareness about 
waste selection and recycling in educational institutions 
in the cross-border region of BG and MK;

 To improve the awareness and raise the interest on 
topics such as environmental protection, waste preven-
tion and recycling;

 To foster the active participation of young people on 
issues related to environmental protection;

ЦЕЛНИ ГРУПИ
 Ученици од основните училишта на возраст од 6  
до 15 години (од 1-во до 8-мо одделение во Р. 
 Бугарија и  од 1-во до 9-то одделение во Р. 
 Македонија);
 Основните училишта во прекуграничниот 

регион;
 Граѓански организации, здруженија и други  

организации кои се поврзани со активности 
 поврзани за животна средина и активности за 
 младите;
 Мали и средни претпријатија кои работат во 
 областа на управувањето со отпад 
 (селектирање на отпад, рециклирање и т.н.);
 Регионални и локални власти.

TARGET GROUPS
 School students from primary schools aged 6 – 15   
years (1st to 8th grade in BG and 1st to 9th grade in MK);

 Primary schools in the CBC region;
 NGOs, branch associations and other organiza-tions 

supporting environmental and youth activities;
 SMEs working in the field of waste management 

(separate waste collection, recycling etc.);
 Regional and local authorities.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

SPECIFIC OBJECTIVES

AIM OF THE PROJECT

АКТИВНОСТИ

ACTIVITIES

Don't throw away, recycle for another day!
Не го фрлај отпадот, рециклирај за поубава иднина!

Имплементација на едукативна и промотивна 
кампања за образовните институции во преку-
граничниот регион во Р. Бугарија и Р. Македонија; 

 Изработка и дизјан на опрема за собирање и 
селектирање на отпад во основните училишта во Р. 
Бугарија и Р. Македонија;

 Изработка на тренинг програма за неформална 
едукација „WasteEdu"; 

 Организирање на заеднички зелени школи и 
кампови „WasteEdu” во Р. Бугарија и Р. Македонија;

 Изработка на интернет страна за проектот 
WasteEdu;

 Развој на софтвер за мапирање на дивите 
депонии и други загадени подрачја;

 Изработка на едукативна книга  „Животниот 
циклус на отпадот" наменета за деца и ученици до 16 
години;

 Организирање на форум за застапеноста на 
едукативни програми за управување со отпад во 
образовните институции;

 Организирање на завршна конференција во Р. 
Бугарија „ Прекугранична размена на искуства во 
областа на управувањето со отпад“ 

 Implementation of an educational and promo-
tional campaign among educational institutions in the 
CB area of Bulgaria and Macedonia;

 Elaboration of equipment for separate waste 
disposal and collection in educational institutions of the 
CB area in Bulgaria and Macedonia;

 Development of joint training programme for 
informal learning “WasteEDU”

 Organization of Joint Green School and Camps 
"WasteEDU” in Bulgaria and Macedonia;

 Development of WASTE@EDU web-portal;
 Development of a software for mapping of illegal 

landfills and other polluted areas;
 Development of an EduBook “Lifecycle of waste” – 

specially designed for students“
 Organization of Discussion Forum on “Waste 

management in the CB area-deficiencies in the 
education of the young generations” in Macedonia;

 Organization of Final Conference in Bulgaria 
“Cross-border exchange of experience in the field of 
waste management”.
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