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Община Горна Оряховица проведе встъпителна пресконференция по
Проект №BG16М1OP002-2.009-0045-C01 „Община Горна Оряховица
работи за общество с „нулеви отпадъци”
На 22.04.2021г. Зала №1 на Общината се проведе встъпителна пресконференция,
организирана от Община Горна Оряховица с цел информиране на обществеността за
стартиране на Проект №BG16М1OP002-2.009-0045-C01 „Община Горна Оряховица
работи за общество с „нулеви отпадъци”. На публичното събитие присъстваха
заинтересовани страни от обществеността, медиите и екип за управление на проекта,
заедно със заместник-кметът Николай Георгиев. На присъстващите бе представена
информация за основната и специфичната цел на проекта, които Община Горна
Оряховица си поставя при осъществяване на дейностите, като и предоставяне на
иформационни брошури. Проектът е финансиран по процедура BG16М1OP002-2.009
„Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управление на
отпадъците“, приоритет на ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна
среда 2014-2020г.“ Съобразено с това, целта на настоящата процедура е чрез
финансирането с приоритет към дейности, които се намират най-високо в йерархията
при управление на отпадъците, да се подпомогне постигането на целите, заложени в чл.
31, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), по отношение на битовите
отпадъци, т.е намаляване количеството на депонирани отпадъци от домакинства и
увеличаване на тяхното рециклиран. Регламентираният приоритетен ред (йерархия) при
управление на отпадъците, съгласно европейското и българското законодателство е:
 предотвратяване на образуването им;
 подготовка за повторна употреба;
 рециклиране;
 друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия;
 обезвреждане.
Административният договор за изпълнение на проекта е сключен на 15.09.2020г.
между Министерство на околната среда и водите и Община Горна Оряховица, в
качеството й на Бенефициент.Общата стойност на проекта е 376 494,88лв. Безвъзмездна
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финансова помощ от които: 320 020,65лв. от Европейски фонд на регионално развитие;
56 474,23лв. Национално съфинансиране от държавния бюджет на Република
България.Срокът за изпълнение на проекта е 23 месеца.
Основната цел на проекта е да се намалят количествата битови отпадъци,
генерирани на територията на община Горна Оряховица чрез управление на отпадъците
в съответствие с най-високите нива в йерархията за управление на отпадъците.
Специфичните цели са: насърчаване и увеличаване количеството разделно
събрани битови отпадъци от хартия на територията на общината (извън отпадъците от
опаковки от хартия и картон) и последващо рециклиране; въвеждане на мерки за
предотвратяване на образуването на отпадъци от пластмасови продукти за еднократна
употреба на територията на община Горна Оряховица; въвеждане на система за
разделно събиране и предаването за подготовка за повторна употреба и рециклиране на
отпадъци от домашен текстил, генерирани в Горна Оряховица; повишаване
общественото самосъзнание и култура и създаване на навици за прилагане на мерки на
индивидуално фирмено ниво за управление на генерираните отпадъци съобразно найвисоките нива в йерархията на управление на отпадъците.
Основните дейности на проекта са: “Изпълнение на демонстрационен проект“;
„Провеждане на кампания за популяризиране на резултатите от демонстрационния
проект; Организация и управление на проекта“; „Изпълнение на мерки за информация
и комуникация“
Изпълнение на демонстрационен проект
В изпълнението на демонстрационния проект са предвидени въвеждане на добри
практики за управление на битовите отпадъци в следните три направления:
1. Дейности за увеличаване на количествата разделно събрани битови
отпадъци от хартия на територията на общината (извън отпадъците от
опаковки от хартия и картон).
Мярката включва провеждане на две кампании за събиране на отпадъци от
хартия в училищата – (три основни училища и две средни училища). Ще бъдат пряко
обхванати, на първо място учениците от училища в Горна Оряховица, а така също и
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техните родители, учителите, а и други граждани, които имат желание да се
включат в двете кампании.
2. Дейности за предотвратяване на образуването на отпадъци от пластмасови
изделия за еднократна употреба.
В тази дейност ще се изпълнят следните поддейности:
 Подмяна на пластмасови бутилки за вода с такива за многократна употреба по
време на годишната лекоатлетическа щафетна обиколка на гр. Горна Оряховица.
Поддейността е насочена към учениците от отбори от населени места в
общината, участници в спортното мероприятие, техните треньори и учители, както
и гражданите, които имат интерес към спортната проява и са дошли на мястото на
събитието.
 Изготвяне на план с мерки за поетапна подмяна на съдове, чаши и прибори и др.
за еднократна употреба в общинските звена.
Поддейността е насочена към персонала на администрацията на община
Горна
Оряховица,
Общинския
съвет
Горна
Оряховица,
общинските
предприятия,общински търговски дружества и др.
 Стимулиране на бизнеса за намаляване количеството битови отпадъци и
прилагане на мерки за предотвратяване на пластмасови отпадъци за еднократна
употреба.
Дейността е насочена към представителите на бизнеса от града и от други
населени места в общината, които управляват обекти като заведения за обществено
хранене, места за настаняване (хотели и др.подобни), бензиностнации, кафе-барове,
магазини и др.подобни, от чиято дейност се генерират битови отпадъци от
пластмасови продукти за еднократна употреба
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3.Дейности за подготовка за повторна употреба на отпадъци от текстилни
облекла, генерирани от домакинствата на територията на община Горна
Оряховица.
Дейността е насочена към гражданите на град Горна Оряховица. В тази дейност ще
се изпълнят следните поддейности:
 Провеждане на широка разяснителна кампания сред населението относно
екологичните ползи и необходимостта от разделно събиране на отпадъци от
текстил и подготовката им за повторна употреба и рециклиране, както и дрехите,
които се поставят в контейнерите.
 Разполагане на 4 (четири) специализирани контейнера за текстилни отпадъци на
подходящи места в гр.Горна Оряховица.
 Сключване на споразумение със специализирана фирма за събиране на
отпадъците от контейнерите и извозването им до центрове за подготовка за
повторна употреба.
В дейността за провеждане на кампания за популяризиране на резултатите
от демонстрационния проект ще бъде изработена интернет страница, на която ще се
представят детайлно всички събития. Кампанията ще включва поредицата от
специфични мероприятия, чиято цел е да увеличи участието на гражданите в
разделното събиране.Във връзка с провеждането на информационните кампании ще
бъдат изготвени специални листовки и брошури.
Очаквани резултати от реализирането на проекта :
 Постигане на целите, заложени в чл. 31, ал.1 от ЗУО.
 Успешно изпълнен демонстрационен проект.
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 Проведени кампании за популяризиране на резултатите от демонстрационния
проект.
 Лицата, до които ще бъдат разпространени резултатите от демонстрационния
проект.
 Повишаване на самосъзнанието за прилагане на мерки на индивидуално ниво за
предотвратяване за образуването на отпадъци и за разделно събиране и
предаване на образуваните битови отпадъци.
 Спазване на основния хоризонтален принцип за прозрачност и публичност;
 Качествено и професионално изпълнение на мерките за информация и
комуникация, в съответствие на изискванията на проекти, финансирани от
ОПОС 2014-2020г.
 Информирана широка общественост във връзка с необходимост и ползите от
проекта и за финансовия принос на ЕС чрез ОП „Околна среда 2014-2020г.
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