
Бюджет: 280 915.79 лв / 143 629.96 euro, от която
максималният размер на БФП е: 263 467.64 лв /
134 708.87 euro

Финансиране: ДБФП № Д-33-12/10.03.2021г.
(BGENVIRONMENT-2.003-0001–C01) по Програма
„Опазване на околната среда и климатични промени
(ООСКП)“ на Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство (ФМ на

ЕИП) 2014-2021 г.

Начало на изпълнението: от 10.03.2021 г.;
Продължителност: 24 месеца



КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:

За решаването на проблемите, свързани с натрупването на пластмасови отпадъци в морска
среда, Община Белослав, в партньорство с Екоинвест асетс АД, фондация Зелена
индустрия, иновации и технологичен трансфер и норвежката консултантска компания
Интернешънъл девелопмент Норвегия АС, (International Development Norway AS), ще
съдейства за прилагане на добри практики от Норвегия и въвеждане пилотен модел за
намаляване на количеството пластмасови отпадъци от бита в морската среда.

Целевите групи, към които е насочен проектът, са местната общественост и бизнес,
местните и регионални власти, медиите и неправителствени организации, работещи в
областта на опазването на околната среда.

ПРОГРАМА „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ“
РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПО-ЗЕЛЕНА, ПО-КОНКУРЕНТНА И ПО-ПРИОБЩАВАЩА ЕВРОПА



ПАРТНЬОРИ:

 ФОНДАЦИЯ ЗЕЛЕНА ИНДУСТРИЯ,
ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

ЕКОИНВЕСТ АСЕТС АД

ПРОГРАМА „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ“
РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПО-ЗЕЛЕНА, ПО-КОНКУРЕНТНА И ПО-ПРИОБЩАВАЩА ЕВРОПА

Контакти:

https://www.facebook.com/gittfoundation

email: i.georgieva@giitt.org

Web: www.ekozavod.com
Email: office@ekozavod.com



ДЕЙНОСТИ:

 Управление на проекта;

 Разработване и въвеждане на иновативна местна
система за рециклиране на пластмаса в община
Белослав, част от глобалната система “Precious
plastic“;

 Кампании за повишаване на осведомеността и
популяризиране на резултатите;

 Академия кръгова икономика;

 Осигуряване на публичност.



Дейност 1: Управление на проекта (Изпълнява се от Община Белослав):

 Дейност има за цел да осигури ефективно и ефикасно управление, организация и координация на 
дейностите по проекта. В съответствие с нормативните изисквания e назначен екип за управление на 
проекта, състоящ се от ръководител на проекта, финансов експерт и координатор на проекта. 

 Екипът извършва всички необходими дейности за финансовото, техническото, административното
управление на проекта и ще координира и комуникира с програмния оператор и партньорските 
организации;

 участва в подготовка и провеждане на тръжни процедури и изготвя отчети за Програмния оператор. 



Дейност 2: Разработване и въвеждане на иновативна местна система за рециклиране на пластмаса в
община Белослав като част от глобалната система „Precious plastic“
(Изпълнява се от Община Белослав и от партньора - Ендинвест Асетс АД):
 В изпълнение на дейността, е създаден Общински център, в който ще се осъществява комуникация и

сътрудничество между заинтересованите лица и глобалната система Precious plastic, и ще служи за
платформа за разпространение на информация, чрез организиране на обучения, дискусии и кръгли маси.
Община Белослав е пряко отговорна за създаването, поддържането и организацията на работата на
центъра.



Кампания по събиране на пластмасови опаковки
Жителите от Община Белослав активно се включват в кампанията за събиране на пластмасови отпадъци от 
бита и предаването им на служители от Общинска администрация, с цел предаването на отпадъците в завод за 
рециклиране на пластмаса. 









Дейност 3 Кампании за повишаване на осведомеността и популяризиране на резултатите
Дейността се изпълнява от Фондация ЗИИТТ, и ЕКОИНВЕСТ АСЕТС АД, с подкрепата на водещия партньор 
Община Белосалв, към момента са изпълнени следните поддейности:
 Стартираща кампания и дни на отворените врати в Екоинвест Асетс и Община Белослав

С откриваща пресконференция стартира работата
по проект „Въвеждане на иновативен модел за
намаляване на количеството пластмасови
отпадъци в морската среда от наземни източници“.
В рамките на събитието бяха представени целите
на проекта, основните дейности, етапите за
изпълнението и очакваните резултати. В
конференцията взеха участие представители на
партньорите, изпълняващи проекта, представители
на Общински съвет Белослав, Областен
информационен център – Варна и представители
на медиите.



Пред местната общественост в
община Белослав, се проведе
кампания за популяризиране на
алтернативите на пластмасата
за еднократна употреба, като
бяха раздадени торби и съдове
за многократна употреба,
изработени от екологични
материали.На презентацията се
предсавиха целите на проекта и
беше разяснен принципа на
действие на модела Precious
plastic.



Ден на отворени врати в Община Белослав

 Граждани на местната общност имаха
възможност да се запознаят с дейността
на община Белослав в областта на
управлението на отпадъците и да
получат отговори на актуални въпроси в
областта на опазване на околната
среда.



Ден на отворените врати в 
„Екоинвест Асетс“ АД

На 07.07.2021г. "Екоинвест
Асетст" АД проведоха ден на
отворените врати, като беше
направена панорамна обиколка
на съоръженията на екозавода и
се демонстрира пътят на
отпадъци, след тяхното
изхвърляне в контейнерите .





 Кампания за почистване на Варненско-Белославското езеро като част от световния ден на
почистването „World cleanup day" се проведе на 16 септември 2021 г.

Кампанията протече под надслов „С общи усилия да
подобрим заобикалящата ни среда и възпитаме
децата в грижа за природата“. Участниците обединиха
усилия за постигане на следните цели:
• Почистване на крайбрежието езерния комплекс и

територията около ЗЗ «Ятата» от пластмасови
отпадъци за да се ограничи попадането им в
морските води;

• Намаляване броя на пострадалите морски
обитатели и защитени видове птици в следствие от
заплитане в рибарските корди или от поглъщане на
пластмасови отпадъци;



Над 100 граждани на община Белослав, включително любознателните ученици от НУ „Отец Паисий “, гр. Белослав, се събраха в 
различни точки по крайбрежието на езерото, за да се включат в каузата. По време на кампанията бяха събрани голям брой 
биоразградими чували с отпадъци, като преобладаваше пластмасата. 
Традиционно кампанията за почистване се проведе едновременно във всички населени места на територията на общината: 
• Крайбрежието на с. Езерово непосредствено до рибарско селище 
• С. Разделна, до моста 
• Крайбрежието на Варненско – Белославското езеро в с. Страшимирово 
• ЗЗ „Ятата“в южната част на гр. Белослав 
• Северен пристан на МК „Белла“ 

Това е второто събитие по проект „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци 
в морската среда от наземни източници“









Дейност 4: Академия за кръгова икономика (ще се изпълнява от Община Белослав, Фондация ЗИИТТ,
Интернешънъл девелъпмънт Норвегия и Екоинвест асетс АД) :
Дейност 4 има за цел създаването на Разработване и провеждане на образователни кампании по отношение
източниците на замърсяванена морските води и инициативи за намаляването им. Дейността е насочена към
представителите на целевите групи на проекта - местна общественост и местни власти и НПО, работещи в сферата на
опазването на околната среда.

В рамките на дейността е планирано следното:
 Еднодневно обучение "Основи на пластасите";
 Работилница за млади дизайнери - двудневен уъркшоп;
 Двудневно обучение за Разделно събиране на отпадъци и посещение на завода за третиране на ТБО на Екоинвест

асетс АД;
 Еднодневно обучение Основи на маркетинга и продажбите;
 Еднодневно обучение Основи на кръговата икономика.

Обученията ще се провеждат в оборудвания в рамките на Дейност 2 Общински център.



Дейност 5: Осигуряване на публичност (ще се изпълнява от Община Белослав и фондация
ЗИИТТ).





БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!

https://preciousplastic-beloslav-ea.bg 

https://www.facebook.com/PreciousPlasticsBeloslav

ДЕНИЦА ТОДОРОВА – ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ И РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ,
EMAIL: beloslav.eu@gmail.com

ЙОАННА ЙОВЕВА – ГЛ. ЕКСПЕРТ „ЕКОЛОГ“ ПРИ ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ И КООРДИНАТОР ПО ПРОЕКТА,
EMAIL: ecology.bls@gmail.com
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