Проект „Стимулиране на гражданското участие в процеса
на рециклиране“ (Stimulating citizens participation to recycle
processes through the implementation of benefit systems –
Benefit As you Save – BAS)
Проект „Benefit As you Save – BAS“, предвижда
идентифициране на минимум 300 домакинства, които да
участват в пилотна инициатива за цялостна организация на
разделно събиране на отпадъци от опаковки – пластмаса, хартия,
метал и стъкло и хранителни отпадъци. В рамките на проекта,
Столична община ще предостави на домакинствата, заявили
желание за участие, индивидуални контейнери за разделно
събиране. За пълноценно обезпечаване на инициативата,
предстои и реорганизация на уличните контейнери за смет – вкл.
брой, вид и честота на извозване.
Какво се иска от участниците в проекта?
На всяко домакинство – участник в проекта, предстои да бъде
даден пълен комплект контейнери за разделно събиране на
отпадъци. Общата площ за разполагане на контейнерите в
домакинствата няма да надвишава 0,5 кв. м. Това, което се
изисква от домакинствата, е да разделят ежедневните си битови
отпадъци разделно, използвайки правилно контейнерите, за
рамките на проекта.

Каква е продължителността на проекта?
Продължителността на проекта е 1 година, след получаване на
контейнерите от Столична община.

Кога домакинствата ще получат контейнерите си?
Контейнерите предстои да бъдат раздадени на домакинствата
през месец септември 2018 г.

Как домакинствата ще бъдат стимулирани да
участват в проекта?
Данните, събрани в резултат на проведения пилотен проект, ще
послужат при анализа на бъдещ механизъм за формиране на
такса смет, необходим след въвеждане на промени в Закона за
местните данъци и такси през 2017 г., които влизат в сила
от 01.01.2020 г.
Наред с всички екологични и социални ползи, в знак на
благодарност за участието в инициативата, в междублоковото
пространство между блокове 151, 152 и 160 ще бъде построена
нова детска площадка, съобразена изцяло със стандартите за
безопасност на подобен тип съоръжения.

Кой може да се включи в проекта?
За участие в проекта са поканени всички домакинства от
блоковете 151, 152 и 160 в жк. Надежда 1. Реално участие в
проекта може да бъде взето след решение на етажната
собственост. При положително решение, моля свържете се с
отговорника по проекта в район „Надежда“ – Цветелинa
Стефанова – info@so-nadejda.com в срок до 30 април 2018 г.

Този документ е изготвен в изпълнение на проект „Стимулиране на гражданското участие в процеса на рециклиране“ (Stimulating citizens participation to recycle processes through the
implementation of benefit systems – Benefit As you Save - BAS), съфинансиран от Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ (2014 – 2020) по
приоритетна ос 2 „Околна среда“, мярка „Насърчаване употребата на иновативни технологии за подобряване на опазването на околната среда и ефективното използване на
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