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ВЪВЕДЕНИЕ
Европа преминава от линеен към кръгов модел на управление на 
ресурсите, като приложението на тази промяна се осъществява на 
местно ниво. Днес съществува амбициозно законодателство на 
Европейския съюз по отношение на отпадъците и рециклирането, 
докато въвеждането на плана за действие на ЕС за зелена сделка 
и кръговата икономика 2.0 ще осигури допълнителни изисквания 
и стимули за държавите-членки да преминат към кръгова 
икономика.

Тези разработки ще изискват местните власти да се задействат и 
да въведат промени през следващите години, така че политиките 
за предотвратяване и повторна употреба да бъдат проектирани и 
приложени ефективно, разделното събиране на висококачествени 
материали за рециклиране е нормата, докато намаляването на 
нивата на генериране на отпадъци улеснява постепенното 
премахване на изхвърлянето отпадъци в депата за отпадъци и 
изгаряния, като се набляга на положителното въздействие, което 
това ще има върху постигането на целта на ЕС да се неутрализира 
нивото на въглерод до 2050 г.

С преразглеждането на ключовото законодателство на ЕС за 
отпадъците през 2018 г., като Директивата за отпадъците 
(2008/98/ЕО) и Директивата относно опаковките и отпадъците от 
опаковки (1994/62/ЕО), нараства броят на местните общини, които 
искат да започнат своя път към нулевите отпадъци като средство 
за постигане на изискванията на ЕС. Тъй като те често са тези, 
които имат компетенции и правомощия да контролират 
управлението на отпадъците, европейските градове играят 
ключова роля във воденето на прехода към бъдеще с нулеви 
отпадъци.
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Новото и актуализирано законодателство от ЕС, в съчетание с 
нарастващото признаване от страна на гражданите за нуждата от 
промяна, заедно предоставя уникална възможност за градовете 
да използват възможностите, които предоставя кръговата 
икономика, като спомагат за засилване на местната икономика, 
като същевременно опазват нашата околна среда. Градовете и 
общините трябва да бъдат начело на нарастващото движение на 
нулевите отпадъци чрез проучване на нови модели на 
потребление, проектиране на ресурсни системи със затворен 
цикъл, пилотни методи за предотвратяване на отпадъците и чрез 
обединяване на общностите в прилагането на тези политики.

Заедно с Zero Waste Masterplan (Основен план за нулеви 
отпадъци) този документ е създаден от Zero Waste Europe (Европа 
с нулеви отпадъци) като инструмент, който да предостави насоки 
на членовете му да се ангажират и да подкрепят местните 
общини, които искат да стартират програма с нулеви отпадъци.

Ръководството е създадено с цел:

1. Да осигури общо разбиране на концепцията, дефиницията и 
йерархията на нулевите отпадъци – помагайки да се 
избегнат „зелените заблуди“ и изкривеното тълкуване на 
идеята за нулевите отпадъци.

2. Да създаде общ подход за общините с нулеви отпадъци в 
цяла Европа да приемат и следват примери за най-добри 
практики.

3. Да постави на преден план значението на ангажираността 
на гражданите и да се увери, че местните общности 
получават смислен достъп и възможност за участие в 
процеса на вземане на решения по цялата програма.
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ПО-ГОЛЯМА ОСВЕДОМЕНОСТ

В някои случаи ще откриете, че общините идват първо при Вас, за 
да сигнализират за интереса им да започнат пътя си към нулевите 
отпадъци. Въпреки това, в повечето случаи често ще трябва да се 
свържете първо с общините и местните служители, за да въведете 
концепцията за нулевите отпадъци и ползите, които биха донесли 
на общността от прилагането на такива политики.

Някои от основните неща, които трябва да подчертаете по време 
на първото събеседване с дадена община, включват:

➔ Работата и експертните познания, които съществуват във 
Вашата организация, влиянието, което сте имали на местно 
или национално ниво и защо се свързвате с тази конкретна 
община;

➔ Водещи примери за общини в цяла Европа, които са поели 
ангажимент да осъществят целите си за нулеви отпадъци, 
както и примери за най-добри практики в специфични 
области за предотвратяване на отпадъците (всички те могат 
да бъдат намерени на уебсайта на Zero Waste Europe Cities).

➔ Ползите, които общината и местната област могат да 
получат от стартирането на програма за нулеви отпадъци. 
Можете да подчертаете общите ползи, които нулевите 
отпадъци носят на общините, като спазването на 
законодателството на ЕС, по-ниските разходи за управление 
на отпадъците и увеличаването на броя на местните и 
устойчиви работни места. Въпреки това, ще постигнете най-
голямо въздействие, когато комбинирате това с познания 
за местната област, за да дадете конкретни примери за 
възможните ползи. E.G „Знам, че текущата такса за изгаряне 
е в размер на XX. Чрез намаляване на обема на изпратените 
за изгаряне отпадъци чрез приемане на нулева стратегия за 
отпадъци, можете да спестите XX всяка година..“

1

Поставяне на основите
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 НАЙ-ДОБРИ СЪВЕТИ

★ Изградете отношения със служители в общината: тези хора ще 
станат Ваши сътрудници и партньори, така че ще трябва да 
изградите положителни отношения, ако ще можете да работите 
ефективно с общината. Приветствайте ги по време на събития, 
организирайте срещи, споделяйте полезни документи – малки неща, 
които ще помогнат за създаването на положителни отношения, 
които ще бъдат от решаващо значение за успешната програма.

★ Говорете на техния език: някои определения и подходи, отнасящи се 
до нулевите отпадъци ще се различават в зависимост от местния 
контекст. Ето защо е добре да се уверите, че сте проучили различни 
документи и решения, взети от общината, за да сте сигурни, че 
разбирате езика, който използват, и който след това можете сами да 
използвате, когато се срещате с местните служители.

★ Разберете нуждите на общината: поставете се в позицията на 
местен общински служител, за да се опитате да разберете каква е 
мотивацията зад решенията, които взимат. По този начин ще бъдете 
в по-добра позиция, за да можете да персонализирате своя стил и 
подход, за да гарантирате ефективността на Вашата работа
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ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОГРАМАТА ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ОБЩИНА

След първоначалната среща е от съществено значение на този 
етап да се опитате да създадете възможност за представяне на 
рамката на местна програма за община с нулеви отпадъци на 
служители лично чрез организиране на среща, събитие или 
семинар.

За да оптимизирате работата си и да спестите разходи, съветваме 
Ви да поканите колкото се може повече местни общини, за да си 
спестите организирането на няколко различни събития. В 
идеалния случай се препоръчва да съберете общини, които 
споделят някои важни характеристики, като например географско 
положение, икономическо развитие (среден доход на жителите) и 
местни фактори на околната среда, като например организиране 
на събитие специално за общини, които имат високи нива на 
туризъм в пиковите периоди през годината и поради това са 
изправени пред уникални предизвикателства, засягащи 
предотвратяването на отпадъците.

Това събитие или семинар трябва да бъде насочено към 
представителите на местната община и дружеството или 
изпълнители за управление на отпадъците. Целта е да се въведе и 
предложи програма за нулеви отпадъци на местните служители, 
като се гарантира, че те разбират какво е община с нулеви 
отпадъци и изискванията за ангажиране с тази цел. Най-важното 
е, това включва изтъкване на факта, че прехода към община, 
поела по път с нулевите отпадъци е само първа стъпка от самия 
процес, че напредъкът трябва да бъде постоянно наблюдаван, 
адаптиран и евентуално променен чрез постоянна ангажираност с 
общността.

2

Първи стъпки
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 НАЙ-ДОБРИ СЪВЕТИ

★ Покажете успешни най-добри практики от други общини в Европа, 
особено тези със сходни характеристики и история с избраната от 
Вас община, помагайки да се създаде рамка за това как те могат 
да започнат своя процес по прехода към нулеви отпадъци. 
Множество казуси и технически публикации могат да бъдат 
намерени на уебсайта на Zero Waste Europe.

★ Поддържайте информирането в положителна насока и се 
концентрирайте върху ползите, които това ще донесе на местната 
общност. Предложете две или три промени в политиката, които 
биха могли лесно да се приложат, за да помогнат за рамкирането 
на дискусиите по практически, ориентиран към действията начин.

★ Определете предстоящи обществени или медийни моменти, които 
бихте могли да използвате, за да подкрепите доводите си пред 
общината, както направи Zero Waste Lviv, когато стартира 
кампанията си за осведомяване „Без пластмасови торбички“ с 
местния съвет, която завърши на 3 юли – Международен ден без 
пластмасови торбички.

Важно е да не забравяте да приспособите и адаптирате Вашия 
формат и стил на събитие, за да отговарят на нуждите на 
участниците/аудиторията. Целта на този етап е да се привлече 
интерес към нулевите отпадъци от общината и да се гарантира, че 
те имат добро разбиране за това какво ще означава за общността 
по отношение на действията, които се ръководят от общината, и 
възможностите, които ще се открият в резултат от това.
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ОФИЦИАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ

След като дадена община реши да започне прехода към нулеви 
отпадъци, те ще трябва да регистрират своите данни в местната 
група за нулеви отпадъци или националния алианс за нулеви 
отпадъци, подкрепен от програмата Zero Waste Europe Cities. 
Регистрацията трябва да включва получаването на данни за 
контакт на отговорните лица, както и въвеждането на ключови 
данни относно целите за намаляване на отпадъците и 
подписване на официално писмо с Zero Waste Europe, които 
предоставят и съответните образци.

СЪВЕТА ЗА НУЛЕВИ ОТПАДЪЦИ

На този етап от процеса е задължително да се създаде официален 
механизъм за ангажиране на заинтересованите страни, който ние 
наричаме консултативен съвет за нулеви отпадъци. Той трябва да 
подкрепя координацията на плана за нулеви отпадъци. Бордът 
трябва да включва съответните служители от общината, 
дружеството за управление на отпадъците, както и от широката 
общност чрез местната група за нулеви отпадъци, други НПО, 
местни фирми и др.

 НАЙ-ДОБРИ СЪВЕТИ

★ Опитайте се да получите данните за контакт на две или три 
лица във всяка организация, за да гарантирате, че доставката 
на програмата няма да бъде нарушена, ако обстоятелствата с 
едно от лицата се променят.
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ОЦЕНКА НА ТЕКУЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ

По време на фазата на проектиране на местен план за нулеви 
отпадъци е наложително общините да изготвят подробна 
оценка и измерване на текущите нива на няколко политики за 
генериране и предотвратяване на отпадъци. Оценката на 
ситуацията от самото начало дава на общините и местната 
група за нулеви отпадъци основна идея за ефективността на 
управлението на ресурсите в общината.

Наличието на тези данни е абсолютно решаващо за 
легитимността и валидността на програмата, осигурявайки 
необходимата основа за изграждане на бъдещи цели, които ще 
бъдат в основата на прехода на общината към нулеви 
отпадъци.

За да се гарантира, че тази базова оценка включва 
необходимите критерии за измерване на напредъка към 
нулевите отпадъци, силно се препоръчва общините да 
използват инструментариума за нулеви отпадъци и Masterplan 
(Основния план), създаден от Zero Waste Europe, който 
предоставя полезен инструмент за оценка на общините. 

★ Създайте ясно дефинирани цели, роли и отговорности за 
членовете на съвета/комитета за нулеви отпадъци, така че 
всеки представител да е наясно какво се очаква от тях в тази 
роля.

★ В Свиленград, България, беше създаден местен 
Консултативен съвет за нулеви отпадъци, в чийто състав 
беше включена разнообразна група от активни местни 
граждани, включително собственици на ресторанти и хотели, 
неправителствени организации, младеж от ромски произход, 
членове на местния парламент, служители на общината, 
възрастни граждани, учители, лекари и др.
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 НАЙ-ДОБРИ СЪВЕТИ

★ Използвайте широк кръг заинтересовани страни от 
общността в този процес, за да подпомогнете местната 
община и дружества за управление на отпадъците. Това не 
само ще помогне за осигуряване на по-добро качество на 
данните, но и ще постави положителен прецедент за 
смислена ангажираност на общността.

★ Опитайте се да съберете данни за възможно най-много 
мерки за предотвратяване на отпадъците, като например 
броя на центровете за повторна употреба и магазините без 
пластмаса в общността. Това ще помогне за внедряване 
на мисленето и действията за предотвратяване на 
отпадъците от самото начало и следователно се превръща 
в инструмент, който Вие и общината можете да използвате 
повторно, за да се застъпвате за политики и стратегии, 
които не позволяват генерирането на отпадъци.

★ Само за 3 месеца град Салацеа в Румъния отбеляза 
огромни подобрения в намаляването и предотвратяването 
на отпадъците, като прие ефективна система за разделно 
събиране, след първоначална оценка на ситуацията 
заедно с нашия член Zero Waste Romania, който 
идентифицира спешната нужда от такава система.

Тази оценка трябва да предоставя задълбочен преглед на 
текущите нива на битови отпадъци, които се генерират, 
рециклират, компостират или отстраняват, независимо дали чрез 
депониране, изгаряне или механично биологично третиране 
(MBT). Основният източник на данни трябва да бъде предимно 
битови отпадъци, но общините също трябва да бъдат 
насърчавани да събират данни за други отпадъци, генерирани в 
района.
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СЕМИНАР НА ОБЩНОСТТА ЗА ПЛАНА ЗА НУЛЕВИ 
ОТПАДЪЦИ

След като разполагате с изходните данни за местната област, 
силно се препоръчва общината или съветът за нулеви отпадъци 
да организира семинар или събитие за общността, за да сподели 
тези открития. Въпреки че този семинар не е задължителен, на 
този етап има много ползи от обединяването на членове на 
общността и съответните заинтересовани страни, за да се проучат 
данните и да се обсъдят потенциални действия за намаляване на 
остатъчните отпадъци.

По време на събитието/семинара общината или съответната 
местна власт трябва да представи актуалните данни за 
генерирането на отпадъци и процента на рециклиране, преди да 
създаде възможност за заинтересованите страни да дадат 
обратна връзка и да обсъдят различни методи и политики, които 
биха могли да бъдат въведени за подобряване на ситуацията. 
Заинтересованите страни, които трябва да присъстват, включват 
служители от общината и дружествата за управление на 
отпадъците, както и НПО, разширени групи на гражданското 
общество, местния бизнес и публичните институции, както и 
жителите.

3

Създаване на план за нулеви 
отпадъци
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 НАЙ-ДОБРИ СЪВЕТИ

★ Създайте отворено събитие, в което всички заинтересовани 
страни могат да участват смислено, като гарантират, че има 
достатъчно време в дневния ред и структурата на 
събитието/семинара за обратна връзка от общността. Силата 
на плановете и действията, които ще очертаят пътя на 
общината към нулевите отпадъци, ще се увеличи само ако 
широк кръг от групи е имал възможност да споделят своите 
идеи и опит в този процес.

★ Поддържайте високи амбиции за това какви цели общината 
иска да си постави, но също така гарантирайте, че те остават 
постижими, като адресират най-големите проблеми, които 
пречат на общността да намали отпадъците си.

★ До 2003 г. Сардиния имаше едно от най-ниските нива на 
управление на отпадъците в Европа със степен на разделно 
събиране от едва 3,8%. Днес Сардиния е начело на Италия и 
Европа, като процентът на разделно събиране е 60% през 2016 
г. и се стреми да достигне 80% до 2022 г. Случаят на Сардиния 
изобразява значението на определянето на правилните 
политики, които се прилагат от самото начало, включително 
широко разпространено разделно събиране на битови 
отпадъци и събиране от врата на врата, увеличаване на данъка 
върху обезвреждането и система от икономически стимули за 
общините.
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ФИНАЛИЗИРАНЕ НА МЕРКИ И ЦЕЛИ

Въз основа на изходните данни, събрани при оценка на текущата 
ситуация, заедно с проведеното преди това събитие / семинар в 
общността, сега е моментът общината да избере кои цели и мерки 
ще се стреми да постигне.

В диапазона от отделни проценти на събиране на кербсайд до 
въвеждането на схема за изплащане на такси (PAYT) до 
икономически стимули за повторно използване на политики, като 
схеми за връщане на депозити, има голямо разнообразие от 
действия, които общината може да въведе, които могат да бъдат 
включени в плана си за превръщането в нулеви отпадъци. 
Задължително е обаче общината да отговаря на изискванията, 
посочени в ангажимента за нулеви отпадъци.

 НАЙ-ДОБРИ СЪВЕТИ

★ Свържете се с по-широката картина - макар че е от съществено 
значение да адаптирате плана за нулеви отпадъци спрямо 
местния контекст и нужди, важно е да напомните на вашата 
община за конкретни цели за предотвратяване на отпадъци и 
рециклиране, които са определени от вашето национално 
правителство или от Европейския съюз , ако е член. Както в 
случая с региона на Барселона, това често може да вдъхнови 
действия.

★ Zero Waste Masterplan като ръководство за вашата община. 
Случаят с Парма дава ключов пример за това как Masterplan 
може да поеме град от традиционен план за управление на 
отпадъците до нулеви отпадъци. През 2011 г. италианският 
град изглеждаше в застой със степен на разделно събиране от 
48%, но до 2015 г. достигна 72% без допълнителни разходи за 
общината, като същевременно създаде нови работни места.
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ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЛАНА ПРЕД МЕСТНИ 
РЕЗИДЕНТИ И МЕДИИ

След като планът е договорен и целите са определени, 
следващата ключова стъпка, която трябва да предприеме една 
община, е да представи чисто новия план за нулевите отпадъци на 
местната общност. Това трябва да стане чрез събитие или 
поредица от събития в местната зона, които да се провеждат в 
партньорство с кампания за повишаване на осведомеността 
онлайн, за да се гарантира, че местните жители разбират 
промените, които ще бъдат наложени. Например по отношение на 
промените в събирането на материали и въвеждането на нови 
центрове за повторна употреба.

Публичното представяне на плана за нулевите отпадъци е от 
решаващо значение за гарантиране на включването на местните 
жители в решенията, които ще повлияят на живота им от началото 
на програмата. Освен информирането на жителите за 
управлението на отпадъците и предстоящите промени в 
системата, публичното представяне и образователни дейности 
също трябва да предоставят възможност на отделните членове 
на обществеността да дадат обратна връзка с техните мисли. 
Местната община трябва да предостави на жителите ясни насоки 
за това как те могат да участват и как техните идеи и 
предложения ще бъдат върнати в прегледа на плана за нулеви 
отпадъци.

Достъпът както до информацията, така и до възможността за 
консултиране също трябва да бъде предоставен онлайн, за да се 
гарантира, че има възможност за участие за онези, които не могат 
да присъстват или да имат достъп до публичната среща. От 
решаващо значение за успеха на програмата на общината за 
нулеви отпадъци е местните жители да се чувстват част от 
решението, гласовете им да бъдат чути и да се вземат решения, 
които отразяват най-добрите интереси на общността.

4

Ангажиране на местни 
заинтересовани страни
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 НАЙ-ДОБРИ СЪВЕТИ

★ Нулевите отпадъци не само намаляват остатъчните отпадъци 
и гарантират, че ценностите на материалите и ресурсите се 
запазват в обществото, но също така осигурява система, 
която спомага за създаването на социално сближаване и 
интеграция. Местната община и Zero Waste Board / 
Управляваща група трябва да гарантират, че тази визия се 
комуникира с местните жители и се обхваща в целия план за 
нулевите отпадъци. Това може да бъде направено например 
чрез увеличаване на възможностите за значимо участие на 
обществеността или чрез създаване на нови работни места за 
управление на отпадъците и рециклирането, които ще бъдат 
отворени за членове на общността. Това впоследствие води 
до по-големи нива на инвестиции, които остават в общността.

★ Помислете как жителите получават информация и 
адаптирайте плановете си към това, като ви помага да 
разберете кои комуникационни платформи са най-популярни 
в местната общност. В някои случаи това може да е Facebook 
или други социални медийни платформи, докато в други може 
да е чрез срещите на местното радио или кметството. 
Успешният план за взаимодействие с местната общност ще 
гарантира, че информацията се разпространява в различни 
комуникационни платформи, достигайки до възможно най-
много местни жители.

★ Случаят с Брюж и създаването на Лаборатория по храните в 
Брюж, където беше събран принос на съответните 
заинтересовани страни, показва че колективният подход 
често е ключ към ефективен план за един град.
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ПЛАН ЗА НУЛЕВИ ОТПАДЪЦИ, ПРИЕТ ОТ МЕСТНИЯ 
ЮРИСДИЧЕСКИ ОРГАН

След обществената консултация, след като местните жители имат 
възможност да се запознаят и да дадат обратна информация 
относно плана за нулеви отпадъци, следващите стъпки за общината 
трябва да бъдат да изпрати този план на местния съвет или най-
висшия орган за официално одобрение. Най-малкото планът трябва 
да съдържа точките, споменати в „ангажимента за нулеви отпадъци“, 
но ако всички стъпки са следвани, както е посочено по-горе, се 
надяваме местната община да създаде амбициозен план, който да 
надхвърля националните или цели на Европейския съюз.

След като бъде приет в местния съвет, планът за нулеви отпадъци 
трябва да бъде потвърден и от местната група / алианс Zero Waste и 
от екипа на градовете в Zero Waste Europe. Това е, за да се гарантира, 
че планът отговаря на ангажиментите и целите, които се очакват от 
„община нулеви отпадъци“. Следователно, само след като община 
получи потвърждение от Zero Waste Europe и нейния местен член, те 
могат да се обявят официално за община по пътя към Zero Waste.

След това общината ще бъде добавена към мрежата на Zero Waste 
Europe, включително в уебсайта и базата данни с градове, както и ще 
бъде снабдена с логото на града Zero Waste Europe. Веднъж влезли в 
мрежата, общината може да бъде помолена да сподели поуките, 
които са научили чрез този процес и някои от най-добрите си 
практики с по-широка аудитория, чрез семинарите на Zero Waste 
Europe или случай. Длъжностните лица в общината също ще имат 
достъп до библиотеката с ресурси, създадени от Zero Waste Europe.

5

Формализиране на ангажимента
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 НАЙ-ДОБРИ СЪВЕТИ

Използвайте случаите и ресурсите, предоставени от Zero Waste Europe, 
за да помогнете на адвоката за по-високи нива на действие и 
напредък към нулевите отпадъци с вашата община. Те обхващат широк 
кръг теми от нашите членове в цяла Европа, включително как да 
събират по-ефективно биологичните отпадъци, премахвайки 
пластмасата за еднократна употреба от местната икономика и 
ефективно рециклиране на ОЕЕО.
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МОНИТОРИНГ И ДОКЛАДВАНЕ

В края на всяка година от приемането на плана за нулевите 
отпадъци силно се препоръчва общината да събира съответните 
данни, за да създаде отчет за напредъка, който е постигнал в 
постигането на техните цели и цели, очертани в плана. Това 
трябва да бъде представено официално на местната група с 
нулеви отпадъци и / или на борда за нулеви отпадъци / 
Управителния комитет, предоставяйки възможност за развитие 
чрез разбиране на успехите и неуспехите през последните 12 
месеца. Докладът трябва също да комбинира отчитане на 
миналото с информация за планираните действия за следващата 
година, така че заинтересованите страни да бъдат информирани и 
да могат да дават обратна информация относно планираните 
действия с нулеви отпадъци.

Във връзка с това общината следва също така да провежда 
редовни събития за повишаване на осведомеността и обмен на 
информация за общността, както офлайн, така и онлайн. Тези 
събития могат да се използват или за отчитане на напредъка, 
постигнат след приемането на плана за нулеви отпадъци, или за 
консултиране на заинтересованите страни по конкретна мярка, 
като например проектирането на местна DRS или EPR система.

Задължително е членовете на общността, вариращи от местните 
жители до бизнеса, да продължават да се актуализират и да 
участват в програмата, ако искат да се чувстват част от общите 
усилия за преминаване към нулеви отпадъци. За да се гарантира 
непрекъснатото спазване на плана за нулеви отпадъци, 
Управителният съвет / Консултативният съвет също следва да 
има постоянен достъп до данните, за да създаде цялостна 
система за мониторинг. 

Оценката на спазването понякога може да изглежда 
обезсърчително, но решенията относно напредъка към плана 
могат да бъдат опростени в две специфични области.

6

Продължавайки да работим 
заедно
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1. Дали община постига напредък по отношение на своите 
официални ангажименти, например, ако е определила дата 
за прилагане на програма за управление на органичните 
отпадъци.

2. Дали община постига напредък по отношение на 
конкретни цели и показатели, които са очертани в техния 
план за нулеви отпадъци, като X брой публични събития, 
провеждани през цялата година.

Един пример за система, използвана за ефективно наблюдение 
на напредъка на общината към нейните ангажименти за нулеви 
отпадъци, е чрез използване на три цветни карти, 
сигнализиращи напредъка към целия план за нулеви отпадъци 
или към отделни цели.

● ЗЕЛЕНА КАРТА: Всичко е наред! Зелената карта означава, 
че общината или изцяло спазва договорения план, или 
постига добър напредък по конкретна цел. Там, където 
има зелена карта, местната група с нулеви отпадъци 
трябва да работи с общината, за да разбере причините за 
този успех и да провери дали това може да се 
възпроизведе в други области на плана на общината с 
нулеви отпадъци. 

● ЖЪЛТА КАРТА: Внимание! Жълт картон означава, че 
общината или не следва някои от целите и действията в 
плана, или не постига очаквания напредък, който е 
планирала за конкретна цел. Тази карта се използва като 
предупреждение за общината да направи необходимите 
стъпки за коригиране на ситуацията. Ако община започне 
да спира да изпълнява или изпълнява официалните 
ангажименти, то това автоматично е жълта карта. Срещите 
и дискусиите трябва да се организират, за да се проучат 
какви са бариерите, които пречат на плана или конкретна 
цел за постигане.

● ЧЕРВЕНА КАРТА: Извън пистата! Червен картон означава, 
че общината не е изпълнила собствения си план и е 
отказала възможности да предприеме необходимите 
стъпки, за да постигне напредък и да продължи да 
изпълнява нулевите ангажименти за отпадъци. Това може 
да доведе до официалното премахване на общината от 
списъка на Zero Waste Europe на общините с нулеви 
отпадъци.
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УСПЕШНИ ПРИМЕРИ ЗА МОНИТОРИНГ СИСТЕМИ

● Zero Waste Италия използва високоефективна система за 
мониторинг, за да продължи да валидира и класифицира 
ангажиментите на общините да бъдат Zero Waste.

● В Словения нашият член Ekologi brez meja (Еколози без 
граници) провежда изключително успешна програма за 
мониторинг и спазване на изискванията, използвайки 
цветова система, за да оцени напредъка, постигнат от 
общините.

 НАЙ-ДОБРИ СЪВЕТИ

★ Ако се мъчите да работите с общината, за да следите редовно 
напредъка към плана за нулеви отпадъци, тогава може да 
бъде полезно да започнете с измерване само на конкретни 
секции (просто отделни проценти за събиране) или конкретни 
събития и срещи, организирани от общината. Чрез успешното 
събиране на данните, анализирането на това и представянето 
им в тези по-малки сценарии за всеки отделен случай, вие ще 
започнете да изграждате доверие и признание от общината 
за необходимостта и стойността за по-голямо съответствие в 
целия план.

★ Вземете общността с вас в този процес - всеки трябва да 
играе роля при преминаването към нулеви отпадъци. 
Фирмите, училищата и болниците трябва да участват 
централно в плана на общността за достигане на нулеви 
отпадъци, затова се опитайте да се срещнете, обсъдете и да 
си партнирате с тях, за да помогнете на общината да постигне 
своя план за нулеви отпадъци.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящото ръководство има за цел да служи като подкрепящо 
средство за членовете на Zero Waste Europe, за да подпомогне и 
подкрепи работата им с местните общини за повишаване на 
осведомеността и приемането на политики за нулеви отпадъци, 
като насърчава повече общини да прилагат амбициозни 
стратегии за нулеви отпадъци.

Този документ е създаден, за да осигури рамка, от която 
членовете и общините да могат да следват при проектирането и 
прилагането на нулева стратегия за отпадъци. За членовете 
информацията в това ръководство може да бъде допълнена 
допълнително чрез инструментите и ресурсите, достъпни на уеб 
страницата на Zero Waste Europe Academy Academy.

Визията и целта на програмата за градове Zero Waste Europe е да 
ускори прехода към нулеви отпадъци на ниво град и общност с 
прилагането на най-новото законодателство на ЕС и ефективни 
нулеви стратегии за отпадъци, основани на модели, ориентирани 
към гражданите, водещи до значително намаляване при 
генериране на отпадъци чрез увеличаване на рециклирането, 
повторната употреба и ремонта на материали.

Тъй като над 400 общини са се ангажирали и вече работят за 
нулеви отпадъци, има ясна инерция. Съществуват обаче 
значителни законодателни, социални и културни 
предизвикателства, които забавят прехода на Европа към бъдеще 
на нулеви отпадъци.

Надяваме се, че това ръководство може да бъде полезен, 
информативен и вдъхновяващ инструмент за онези групи и 
общини, които искат да намалят отпадъците, но не са сигурни как 
или за тези, които искат да повишат ефективността и 
въздействието на съществуващите политики за намаляване и 
предотвратяване на отпадъците.

За допълнителна информация или въпроси, не се 
колебайте да се свържете с нас по всяко време на 
cities@zerowasteeurope.eu 

mailto:cities@zerowasteeurope.eu
mailto:cities@zerowasteeurope.eu


Посетете уебсайтовете Zero Waste Europe и Zero Waste Cities, за да 
научите повече информация за нулевите отпадъци и как да 
прилагате успешни политики за предотвратяване и намаляване на 
отпадъците на местно ниво.

Zero Waste Cities 

Брюксел, февруари 2020 г.
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