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Проект «Oпазване и подобряване на околната среда в трансгра-
ничния регион чрез компостиране на биоразградими отпадъци» 
се изпълнява от Сдружение „България в Европа“ и Община Кладо-
во в периода 23.11.2016 г. – 22.01.2018 г. Проектът е на стойност 
142 913,13 евро и има за цел да стимулира балансираното и устой-
чиво развитие в граничния регион чрез адаптация към промените 
в околната среда и разумно икономическо развитие. 

Специфичните цели на проекта включват: промоция и засилване 
оползотворяването на общите природни ресурси и опазване на 
околната среда чрез осъществяване на съвместни екологични дей-
ности; повишаване на обществената информираност за намалява-
не и повторна употреба на биоразградимите отпадъци; изгражда-
не на капацитет на публичните власти и заинтересовани страни 
относно намаляването и повторното използване на отпадъците; 
опазване и подобряване качеството на почвата, водата и въздуха; 
подобряване на местните екологични политики. 

Планираните основни дейности включват: изследване в двата це-
леви региона на обществената информираност относно компости-
рането на биоразградими отпадъци, управлението на отпадъци 
и разработване на оценка на нуждите; провеждане на информа-
ционна конференция за представяне на резултатите от изследва-
нията; организиране на информационни дни във Видинска област 
и окръг Бор за популяризиране на ползите от компостирането; 
доставка на оборудване за компостиране - компостери и шре-
дери; провеждане на обучение „Политика за нулеви отпадъци и 
разумни решения за управление на отпадъците“; разработване на 
Трансграничен план за управление на биоразградими отпадъци; 
изготвяне на финална трансгранична оценка на ефекта от компо-
стирането; организиране на финална конференция за представяне 
на резултатите от проекта.

„Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-
ИПА за трансгранично сътрудничество България-Сърбия, CCI No 2014TC16I5CB007. 

Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Сдружение „България в Европа“ 
и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския 

съюз или на Управляващия орган на Програмата.“

Пројекат „Очување и унапређење животне средине у  
пограничном региону кроз компостирање биоразградивог 
отпада“ се реализује од стране Удружења „Бугарска у Европи“ 
у партнерству са општином Кладово, Србија у периоду 
23.11.2016 – 22.01.2018. Вредност пројекта је 142 913,13 евра 
и има за циљ да стимулише балансиран и одрживи развој 
кроз адаптацију на промене у животној средини и разуман 
економски развој. 

Специфични циљеви пројекта су: промовисање и побољшање 
коришћења заједничких природних ресурса и стимулисање 
заштите животне средине кроз имплементацију заједничких 
еколошких активности;  подизање јавне свести о смањењу 
и поновном коришћењу биоразградивог отпада; изградња 
капацитета релевантних јавних власти и актера зa проблеме 
смањења отпада и његовог поновног коришћења; очување 
и побољшање квалитета тла, воде и ваздуха; побољшање 
локалне политике за животну средину.

Основне планиране активности укључују: истраживање јавне 
информисаности у оба циљана региона у вези компостирања 
биоразградивог отпада, управљања отпадом и израда 
анализе потреба; одржавање информативне конференције за 
представљање резултата истраживања; организовање дана 
информисања у окрузима Видин и Бор за популаризацију 
користи од компостирања; набавку опреме за компостирање - 
компостера и секача; одржавање обуке „Политика без отпада и 
мудра решења за управљање отпадом“; израду прекограничног 
плана управљања биоразградивим отпадом; израду финалне 
прекограничне процене ефеката компостирања; организацију 
завршне конференције за презентацију резултата пројекта.

„Ова публикација је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз Интеррег-ИПА 
Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија под бројем CCI No 2014TC16I5CB007. 

Јединствено одговорно лице за садржај ове публикације је УДРУЖЕЊЕ “БУГАРСКА У ЕВРОПИ” 
и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или Управљачког тела 

програма“


