
 

 

 

ПОКАНА  

ДО  УЧИЛИЩА, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА, ОРГАНИЗАЦИИ, 

ИНСТИТУЦИИ И ИНДИВИДУАЛНИ УЧАСТНИЦИ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИДЕИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

В периода 17-25 ноември 2012 г. под патронажа на Комисаря за околна среда Янез 

Поточник в страните от Европейския съюз ще се проведе Европейска седмица за 

намаляване на отпадъците (ECHO). В България инициативата ще се осъществи за първи 

път. Тя  е стартирала преди четири години с подкрепата на Европейската комисия - 

програма LIFE+. Община Враца подписа Харта на Организаторите на Европейската 

седмица за намаляване на отпадъците и отправя покана до училища, представители на 

бизнеса, организации, институции и индивидуални участници да се включат с прояви, 

които  да насърчават устойчиви действия за намаляване на отпадъците и да изтъкват  
влиянието на потреблението върху околната среда и промяната на климата. 

Естество на представените проекти 

Идеята на Европейската седмица за намаляване на отпадъците е да популяризира 

концепцията за предотвратяване на генерирането на отпадъци през цялата една седмица, 

чрез координиране на дейности на територията на цяла Европа и извън нея, осъществени 

от различни участници (публични институции или местни власти, асоциации и НПО и 

европейски мрежи, бизнеса / индустрията/, учебни заведения и др.), насочени към 

различни целеви аудитории ( широката общественост, служители, ученици и др.). 

За да бъде зачетена една инициатива като част от Европейската седмица за намаляване на 

отпадъците, то тя трябва да се завери от Националния организатор на ЕСНО - 

Асоциацията на еколозите от общините в България. Изискванията са дейността да бъде 

иновативна, да насърчава предотвратяването на генерирането на отпадъци и да 

съответства на поне една от следните теми: 

1. Твърде много отпадъци: действия, които имат за цел да се повиши 

осведомеността за спешната необходимост от намаляване на количеството на 

отпадъците, които произвеждаме; поставят акцент върху предотвратяването на 

отпадъците и за съответното въздействието върху околната среда, социалните и 

икономическите условия. 

2. По-добро производство: действия, които повишават информираността за мерките, 

предприети от бизнеса и индустрията, за да се намали количеството на отпадъците, 

генерирани от тяхното производство, а не само чрез намаляване на отпадъците, 

генерирани в офисите. Да се повишава осведомеността сред доставчиците на 

суровини и да се работи за намаляване на производствените отпадъци; да се 

включи предотвратяването на отпадъците като критерий в етапа на проектиране на 

продуктите, както и във всички етапи на производствения процес. 

3. По-добро потребление: действия, които целят да накарат потребителя да се 

замисли, внимателно да прави своя избор и да мисли за околната среда всеки път, 

когато избира какво да купи: да избира продукти за многократна употреба, такива 

които имат малко или нямат опаковки, тези, които носят еко-етикет, да се вземат 

под наем предмети, а не да се купуват, да се използва вода от чешмата, а не от 

пластмасови бутилки, да се купуват продукти в насипно състояние, да се подаряват 

нематериални подаръци. 

 

ОБЩИНА    ВРАЦА 
гр. Враца  3000, ул. “Стефанаки Савов” № 6, тел. 092/624581, факс 092/627085, e-mail: obshtinavr@b-trust.org 

 



 2 

4. По-дълъг живот за продуктите: действия, които имат за цел да напомнят на 

обществото, че продуктите могат да имат втори живот, действия, които насърчават 

отлагане на покупката на нов продукт; да се ремонтират уредите, да се насърчи 

повторната употреба и даряването на вещи, които вече не са ни необходими. 

5. Изхвърляне на по-малко отпадъци: действия, които демонстрират различни 

решения, за да не се налага да се изхвърлят толкова много отпадъци в кофата за 

боклук. Например: гражданите да бъдат внимателни, когато става дума за 

използване на продукти със срок на годност, да се организират дейности по 

прилагане на домашно компостиране, поставяне на стикер върху пощенската кутия 

"Не на нежелана поща" "Не желая да получавам рекламни материали" и др. 

 

ЗА ДА РЕГИСТРИРАТЕ ПРОЕКТ, ВИЕ ТРЯБВА: 

1. От страницата на ECHO: http://www.bamee.org/ewwr/registration.php да се 

запознаете с процедурата за участие, Хартата за участие на Разработчици на 

проекти в ЕСНО и критериите за валидиране на участие; 

2. Да изтеглите електронния регистрационен формуляр; 

3. Да попълните електронния регистрационен формуляр във WORD формат 

съобразно указанията; 

4. Да изпратите попълнения електронен регистрационен формуляр във WORD 

формат на e-mail: ewwr@bamee.org  с копие до obshtinavr@b-trust.org до 12 

ноември 2012 г. 

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Предвидените дейности трябва да се изпълнят по време на Европейската седмица за 

намаляване на отпадъците - между 17 и 25 ноември 2012 г. включително. В този период 

могат да бъдат отразени и събития или резултати от предишни инициативи за 

предотвратяване на образуването на отпадъци, които са се случили преди посочените 

дати. Предвижда се те да се вписват в базата с данни на Европейска седмица за 

намаляване на отпадъците и да бъдат представени за преглед по процедурата за избор на 

Европейските награди за намаляване на отпадъците. 
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