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Новата  инициатива  на  Екологично  сдружение  „За  Земята“  е  насочена  към българските  общини,
желаещи да бъдат водещи в доброто управление на отпадъците и да служат за пример в прехода към
кръгова икономика в България.

Партньори
Екологично сдружение „За Земята“ е българският представител на европейската мрежа за нулеви
отпадъци  Zero  Waste  Europe.  Инициативата  е  част  от  международен  проект  в  партньорство  с
експерти по управление на отпадъците от Германия, Гърция, Испания, Италия, Кипър, Португалия,
Румъния, Словения, Украйна и Хърватска.

Какво
Целта на инициативата е да подпомогне местните власти да подобрят резултатите и същевременно
да намалят разходите за управлението на битовите отпадъци на своя територия. Това се постига чрез
преминаване  на  процедура  по  сертифициране  като  община  с  нулеви  отпадъци.  Напредъкът  на
общините  към  нулеви  отпадъци  се  подпомага  от  специализираните  съвети  на  българските  и
международни експерти,  както и от поредица от обучения,  насочени към конкретните нужди на
общината. Екипът на общината, ангажиран с управлението на отпадъците, получава нови знания и
умения, както и достъп до богатата библиотека от документи, видеа и други обучителни материали
на европейската Академия за нулеви отпадъци (Mission Zero Academy).

Защо
Постепенното изпълняване на изискванията за сертификат за община с нулеви отпадъци носи ползи
в няколко важни сфери: 

 Достъп до най-добрата международна експертиза по нулеви отпадъци от Zero Waste Europe
 Спестяване  на  обществени  средства  в  краткосрочен  и  дългосрочен  план  –  например  от

спестени отчисления и такси за депониране или за изгаряне на отпадъци.
 Подобрени  екологични  и  здравни  показатели  на  общината  чрез  директно  намаляване  на

замърсяването и емисиите от управлението на отпадъците.
 Възможности  за  широка  международна  разгласа  на  постиженията  на  общината  пред

европейска и световна публика – чрез поредица от уебинари, учебни пътувания и др.
 Изпълнение на европейските изисквания за управление на отпадъците, включително и по-

високите нови цели.
 Дейно участие в европейския преход към кръгова икономика.
 Положителен имидж на общината като лидер в управлението на отпадъците, подплатен от

процедурата по сертифициране.

Екологично сдружение „За Земята” е независима неправителствена организация, обединяваща усилията на хора, решени да работят за
природосъобразен и равнопоставен живот на нашата планета без експлоатация на хората и природата. „За Земята” е част от "Приятели

на Земята” (Friends of the Earth) и член на международните организации CEE Bankwatch Network (Мрежа за наблюдение на
международните финансови институции за Централна и Източна Европа), ZWE (Нулеви отпадъци – Европа), GAIA (Глобално

обединение за алтернативи на инсинераторите), както и на националните Коалиция „За да остане природа в България“, Българска
антиядрена коалиция, България без цианиди, Коалиция за устойчиво ползване на фондовете на Европейския съюз и Коалиция за

климата - България.

Офис: ж.к. Лозенец, ул. Кръстьо Сарафов 24, ет. 1, София 1164
Адрес за кореспонденция: п.к. 975, София 1000 

тел. / факс: +359 2  943 11 23
ел. поща: zerowaste@zazemiata.org --- www.zazemiata.org     

https://www.missionzeroacademy.eu/
http://www.zazemiata.org/


Как? Процедурата на сертифициране на общини с нулеви отпадъци се състои от следните
стъпки:

1. Заявяване на интерес
Можете да се свържете с българските представители на европейската мрежа за нулеви отпадъци с
искане за първоначална среща и повече информация на адрес: zerowaste@zazemiata.org   

2. Среща с нашите експерти по нулеви отпадъци 
Първоначалният  разговор  за  подробно  изясняване  на  процедурата,  изискванията  и  ползите  от
сертифицирането служи като ориентир за необходимите средства, време и усилия за постигане на
сертификата за нулеви отпадъци.

3. Поемане на официален ангажимент от страна на общината
Освен официално заявяване на ангажимента на общината да върви към нулеви отпадъци, тази стъпка
включва оценка на съществуващото положение и подготовка на план за действие.

4. Статут на Кандидат за сертификата за нулеви отпадъци
Подадената  информация  се  оценява  от  експертите  на  Zero  Waste  Europe  и  общината  придобива
статут на Кандидат за сертификата за нулеви отпадъци.

5. Изпълнение на изискванията на сертификата за община с нулеви отпадъци
Общината разполага  с  24 месеца да изпълни изискванията  за избраното ниво на сертифициране,
както и да предостави данни за доказване на постиженията на одитиращата страна. 

6. Получаване на сертификат и продължаване на напредъка
След като независимият одитор потвърди резултатите на общината, тя получава съответното ниво на
сертификат за община с нулеви отпадъци. Поддържането и подобряването на нивото на управление
на отпадъците се проверява с одит най-малко на всеки 3 години, и всеки напредък се отразява с
повишаване на нивото на сертификата.

Следващи стъпки
На първоначалната среща нашите експерти ще ви запознаят по-подробно с картата за оценяване на
общините-кандидати  за  сертификат  за  нулеви  отпадъци.  Целта  е  да  чуем  вашето  мнение,  да
отговорим на вашите  въпроси и да обсъдим процедурата  по сертифициране,  както и евентуална
нужда от адаптация за обективните обстоятелства в България.

Очакваме Вашите въпроси и предложения!

С уважение,
Евгения Ташева и Данита Заричинова
Екип „Нулеви отпадъци“ към екологично сдружение „За Земята“
мобилен тел.: 0879899426
zerowaste@zazemiata.org 
www.zazemiata.org      
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