
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

ОБЩИНА ВРАЦА 

 

 

ОБЩИНА ВРАЦА СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ЕКОЛОГИЧНИ И 

РЕЦИКЛИРАЩИ АДМИНИСТРАЦИИ”  

На 14.12.2021 г. Община Враца сключи административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ (БФП) с Министерство на околната среда и водите, 

Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, за изпълнение на 

проект „Екологични и рециклиращи администрации” по процедура BG16M1OP002-2.009 

„Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците”, 

приоритетна ос № 2 „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”. 

Общата стойност на проекта е 391 122.42 лв., на която стойност е и БФП. 85 % от 

средствата се осигуряват от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите 15 %  са 

национално съфинансиране. Продължителността на проекта е 18 месеца, като се очаква 

дейностите по него да приключат през месец юни 2023 г.  

Oсновната му цел е oптимизиране на системата на разделно събиране на рециклируеми 

битови отпадъци на територията на град Враца чрез подземни решения за подобряване на 

постигнатия процент на рециклиране.  

Специфичните цели на проектното предложение са:  

 Намаляване на количеството депонирани отпадъци и съответно увеличаване на дела на 

рециклираните отпадъци и рециклиране на отпадъчни материали, включващи хартия и 

картон, метал, пластмаса и стъкло от административните и обществени сгради в Община 

Враца;  

 Осигуряване на по-голямо количество и по-голяма чистота на разделно събраните 

фракции на отпадъците чрез монтаж на подземни бункери за поставяне на контейнерите 

за разделно събиране на рециклируемите битови отпадъци;  

 Осигуряване на защитена от атмосферните условия и вандалски набези система за 

разделно събиране;  

 Повишаване осведомеността и общественото самосъзнание за спазване на йерархията за 

управление на битовите отпадъци с цел увеличаване на участието на гражданите в 

разделно събиране на битовите отпадъци. 

Демонстрационният проект ще се реализира на територията на град Враца, където 

преобладава концентрацията на офиси, търговски центрове и административни сгради. 

Предвижда се да бъдат обособени 10 броя площадки на терени, собственост на общината, 

като на всяка една от тези площадки ще бъде разположен комплект от 3 броя подземни 

контейнери с обем 1,5 м
3
. 

Целева група по проекта е както населението, живеещо на територията на община Враца, 

така и населението на още 5 други областни градове, в които ще се проведат информационни 

кампании. Целта на кампаниите в тези градове е да се разпространят резултатите от 

внедрената добра практика. Информация за срещите във всеки град ще бъде предварително 

обявявана с публикации в медиите. 
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Предвижда се да се създаде Facebook страница на проекта, чиято основна цел ще бъде 

предоставяне на подробна информация за подходите за предотвратяване образуването на 

битови отпадъци, разделно събиране на битовите отпадъци с последващо рециклиране и за 

повишаване на общественото самосъзнание за спазване на високите нива на йерархията за 

управление на битовите отпадъци. Социалните мрежи създават допълнителна възможност 

информацията да достигне до по-широк кръг от хора. Страницата ще информира, както в 

теоретичен аспект, така и с прилагане на илюстрации и снимки от кампаниите. Ще бъдат 

приложени линкове, които да препращат потребителите към допълнителна информация. Ще 

се публикува информация за всяка организирана кампания, среща и свързаните с тях 

допълнителни събития. 

Проектните дейности са свързани с провеждане на обществени поръчки и избор на 

изпълнители, изпълнение на демонстрационния проект и провеждане на кампании за 

популяризиране на резултатите от проекта. 

Реализирането на проекта цели намаляване на количеството депонирани отпадъци и 

съответно увеличаване на дела на рециклирането на отпадъци чрез реализиране на дейности, 

които се намират най-високо в йерархията при управление на отпадъците. Проектът е  

насочен към въвеждане на оптимизирана системата за разделно събиране на рециклируеми 

битови отпадъци на територията на град Враца чрез подземни решения за подобряване на 

постигнатия процент на рециклиране. Системата ще осигури разделното събиране на 

отпадъци в райони/зони от гр. Враца с концентрация на административни сгради, заведения 

за обществено хранене, хотели и др. чрез ползването на специализирана/високотехнологична 

техника за събиране на рециклируеми отпадъци от потока битови отпадъци. Събраните 

рециклируеми фракции ще бъдат предавани за последващо рециклиране на лица, 

притежаващи документ по чл.35 от Закона за управление на отпадъците. 

С въвеждането на оптимизираната системата за разделно събиране на рециклируеми 

битови отпадъци на територията на град Враца се очаква да бъде обхванато не по-малко от 

25% от населението на гр. Враца. Прогнозната стойност на количеството битови отпадъци, 

които ще бъдат предотвратени, разделно събрани и/или рециклирани, или подготвени за 

повторна употреба в резултат от изпълнението на проекта, е 484 т/год. Постигането на 

заложените в проекта индикатори съответства на основната цел на демонстрационния 

проект, насочена към подпомагане постигането на специфичната цел 1 на Приоритетна ос 2 

„Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. за намаляване на количеството депонирани отпадъци и 

съответно увеличаване на дела на рециклирането на отпадъци чрез реализиране на дейности, 

които се намират най-високо в йерархията при управление на отпадъците. 
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