
Общината има план / стратегия за нулеви
отпадъци, която определя количествени цели
и политики за постигането им. Тези цели
трябва да включват намаляване на
количеството битови отпадъци, генерирани на
територията на общината в краткосрочен,
средносрочен и дългосрочен план.

ПОСТАВЯНЕ НА ОСНОВИТЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

Общината извършва анализ на положението
относно:
- състава на отпадъците в общината;
- наличните възможности и правомощия на
местно ниво за подпомагане на
предотвратяването на отпадъците.

Общините, които отговарят за сметосъбирането
и рециклирането на отпадъците, си поставят
конкретни цели за увеличаване на количеството
разделно събрани и рециклирани твърди
битови отпадъци (ТБО).

Когато отговорността за рециклирането стои
другаде (напр. на регионално ниво), общините
трябва да настояват и да работят с
организациите, отговорни за рециклирането, за
постоянно подобряване на системата.
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 СЕРТИФИЦИРАНА 

ОБЩИНА С НУЛЕВИ ОТПАДЪЦИ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО



Общината събира данни за текущите нива на

генериране и рециклиране на отпадъци на

нейна територия, които след това се

използват като основа за измерване на

напредъка по плана за нулеви отпадъци.

Общината провежда изследвания и събира
качествени и количествени данни относно
съществуващите политики, мерки и инициативи
за предотвратяване на отпадъците на нейна
територия.

* Допълнителните точки се присъждат в съответствие с нивото на амбиция и

въздействието на всяка политика. Сумата от точките определя нивото на сертификата,

който общината получава (както и последващия брой звезди).

Общината определя едно длъжностно лице
(напр. координатор по нулеви отпадъци), който
да ръководи изпълнението и координацията на
общинския план за нулеви отпадъци.

Общината има по-широк управленски екип и
структура, водени от посоченото по-горе
длъжностно лице.
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Общината има Консултативен съвет за нулеви
отпадъци или подобен процес на въвличане на
различните заинтересовани страни в помощ за
разработването, прилагането, мониторинга и
адаптирането на плана за нулеви отпадъци.

Общината редовно се допитва до своите
жители относно структурата и разработването
на общинския план за нулеви отпадъци (най-
малко веднъж годишно) и редовно съобщава
резултатите от прилагането на плана.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

ДО 3 ТОЧКИ*

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

ДО 2 ТОЧКИ*



Общината предлага допълнителни възможности
за надграждане на капацитета и обучение на
своите служители и местни специалисти по
отпадъците, например чрез участие в учебно
пътуване или посещение на най-добри практики.

Общината организира обучения за своите
служители и местната фирма за управление на
отпадъците, за да осигури съвременно ниво на
знания относно методите на подхода нулеви
отпадъци за ефективно изпълнение на плана.

Общината си партнира с други общини, за  да
предлага допълнителни обучения за изграждане
на капацитет на своите служители.

Общината насърчава боравещите с отпадъци
фирми да подобрят прозрачността и
проследимостта на всички отпадъци, които се
внасят и изнасят, включително съдържанието на
всяка пратка.
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Общината анализира процесите си за
обществени поръчки с цел да определи мерки,
които допълнително оптимизират намаляването
на отпадъците в рамките на веригите за
доставка.

Като част от своите процедури за обществени
поръчки, общината прилага определени
изисквания за предотвратяване и намаляване на
отпадъците, както и за подобрена наличност и
качество на рециклирани и повторно използвани
материали.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

ДО 4 ТОЧКИ*

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

ДО 3 ТОЧКИ*

 1 ТОЧКА*

ДО 3 ТОЧКИ*

* Допълнителните точки се присъждат в съответствие с нивото на амбиция и

въздействието на всяка политика. Сумата от точките определя нивото на сертификата,

който общината получава (както и последващия брой звезди).



ИЗПЪЛНЕНИЕ

Общината въвежда система за разделно събиране,

която:

- обхваща най-малко 5 вида от основните отпадъчни

потоци;

- е в състояние да постигне най-малко националните

цели за рециклиране за всеки конкретен отпадъчен

поток до определен срок, или 75%, в случай че няма

нормативно определени цели;

- е в състояние да постигне нива на нежелани

примеси под 10% до определен срок.

Общината събира разделно отпадъците,

образувани на нейна територия, според

горепосочените изисквания.

Общината прилага програма за управление на

биоразградими отпадъци, която е в състояние да

постигне минималните стандарти, определени от

национални или европейски регулации.
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Общината събира разделно биоразградимите

отпадъци, образувани на нейна територия,

според горепосочените изисквания.

 СЕРТИФИЦИРАНА 

ОБЩИНА С НУЛЕВИ ОТПАДЪЦИ
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

ДО 14 ТОЧКИ*

* Допълнителните точки се присъждат в съответствие с нивото на амбиция и

въздействието на всяка политика. Сумата от точките определя нивото на сертификата,

който общината получава (както и последващия брой звезди).

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

ДО 6 ТОЧКИ*



Общината разполага със система за разделно

събиране на отпадъчни предмети и материали,

за които не е възможно събирането от точката

на образуване (напр. поради разходи или риск).

Общината разширява обхвата на отпадъчните

потоци, които се събират разделно, според

горепосочените изисквания.

Общината непрекъснато наблюдава и събира

данни относно количеството на образуваните

отпадъци, рециклирането и въздействието на

общинските мерки за предотвратяване на

отпадъците. Тези данни се използват за оценка

на напредъка по плана за нулеви отпадъци и за

сведение в процеса на вземане на решения.

Общината събира и публикува данни относно

икономическите и социални въздействия на

плана за нулеви отпадъци.

Общината редовно провежда анализи за

проучване на фракцията на остатъчните

отпадъци и оповестява публично резултатите.
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Общината постоянно намалява годишното

количество образувани остатъчни отпадъци

на жител.

* Допълнителните точки се присъждат в съответствие с нивото на амбиция и

въздействието на всяка политика. Сумата от точките определя нивото на сертификата,

който общината получава (както и последващия брой звезди).

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

ДО 9 ТОЧКИ*

ДО 6 ТОЧКИ*



Общината въвежда икономически стимули за

гражданите и бизнеса да намаляват отпадъците си,

така че който изхвърля повече отпадъци, плаща

повече.

Общината насърчава активното участие на местните

жители в програми и предизвикателства за

домакинства с нулеви отпадъци.

Общината създава и изпълнява план за

предотвратяване на отпадъците на улицата.

Общината внедрява мерки, програми и политики за

предотвратяване на отпадъците в рамките на своите

компетенции, които поставят на първо място

избягването, повторната употреба и поправката.

Общината улеснява и подкрепя разнообразни

мерки за предотвратяване на отпадъците, които се

прилагат в местната общност от по-широк кръг

участници.

Общината прилага политики за нулеви отпадъци в

сградите, използвани от общинската

администрация и в общинските компании.

Общината оказва нарочна подкрепа на местните

заинтересовани страни в търсенето на нов дизайн за

проблемните изделия, които не могат да бъдат

използвани повторно, рециклирани или подложени на

компостиране.
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* Допълнителните точки се присъждат в съответствие с нивото на амбиция и

въздействието на всяка политика. Сумата от точките определя нивото на сертификата,

който общината получава (както и последващия брой звезди).

ДО 3 ТОЧКИ*

ДО 4 ТОЧКИ*

ДО 2 ТОЧКИ*

ДО 10 ТОЧКИ*

ДО 3 ТОЧКИ*

ДО 3 ТОЧКИ*

ДО 10 ТОЧКИ*



 

Общината редовно информира своето население за

напредъка, целите и действията по плана за нулеви

отпадъци. На жителите следва да се предоставя

информация относно всички промени в управлението

на отпадъците, които ги засягат.

Общината провежда вътрешен одит, за да гарантира

спазването на критериите на сертификата за нулеви

отпадъци, както и постоянен напредък. Ръководството

на общината и други заинтересовани страни са наясно

с резултатите и плановете за справяне с всякакви

отклонения от плана и идеи за развитие. Общината

разгласява прозрачно, точно и публично напредъка по

плана за нулеви отпадъци. Изисква се най-малко един

годишен публичен доклад.

Ангажиментът на общината да се стреми към нулеви

отпадъци е ясно видим в нейните вътрешни и външни

комуникации.

КОМУНИКАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ
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* Допълнителните точки се присъждат в съответствие с нивото на амбиция и

въздействието на всяка политика. Сумата от точките определя нивото на сертификата,

който общината получава (както и последващия брой звезди).

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

ДО 3 ТОЧКИ*

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

 СЕРТИФИЦИРАНА 

ОБЩИНА С НУЛЕВИ ОТПАДЪЦИ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО



Общината оценява и информира обществеността

относно положителното климатично

въздействие на общинския план за нулеви

отпадъци.

Общината разбира и публично свързва плана за

нулеви отпадъци със 17-те цели и 169

показателя на ООН за устойчиво развитие

(www.globalgoals.org)

Общината изгражда връзки и мрежи с общини от

цяла Европа и света за споделяне знания и най-

добри практики за нулеви отпадъци.

Общината създава официални партньорства с

местни заинтересовани страни, за да улесни

осъществяването на всяко начинание, което помага

да се удължи жизненият цикъл на материалите и

изделията.
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* Допълнителните точки се присъждат в съответствие с нивото на амбиция и

въздействието на всяка политика. Сумата от точките определя нивото на сертификата,

който общината получава (както и последващия брой звезди).

1 ТОЧКА*

ДО 3 ТОЧКИ*

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

ДО 4 ТОЧКИ*

Общината разработва нарочни комуникационни

материали и внедрява дейности за повишаване на

осведомеността относно нулевите отпадъци в

местните училища и детски градини.

ДО 4 ТОЧКИ*

http://www.globalgoals.org/

