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СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
От

НИКОЛАЙ СТОЙНЕВ-ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
СТЕФАН МАРКОВ-ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
КАРЛОС КОНТРЕРА-ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
ОТНОСНО: Подаване на проектно предложение от общинското дружество
..Пазари Възраждане" ЕАД по Програма ..LIFE” на Европейския съюз - покана ..Кръгова
икономика и качество на живот - Стандартни проекти", публикувана на 17 май 2022 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На 17 май 2022 г. Програма ..LIFE” на ЕС публикува покана за кандидатстване за
финансиране на проекти в областта на кръговата икономика и качеството на живот.
Специфичните цели на подпрограма ..Кръгова икономика и качество на живот'1 са
следните:
да разработва, демонстрира и популяризира иновативни техники, методи и
подходи за постигане на целите на законодателството и политиката на ЕС по околна
среда и да допринесе за базата от знания и. където е уместно, за прилагането на найдобрите практики;
да подпомага разработването, прилагането, наблюдението и налагането на
законодателството и политиката на ЕС в областта на околната среда, включително чрез
подобряване управление на всички нива, по-специално чрез повишаване на капацитета
на обществеността и частни участници и участието на гражданското общество;
да катализира широкомащабното внедряване на успешни технически и свързани
с политиката решения за прилагане на законодателството и политиката на ЕС за среда,
чрез възпроизвеждане на резултати, интегриране на свързани цели в други политики и в
практиките на публичния и частния сектор, мобилизиране на инвестиции и подобряване
на достъпа до финансиране.
Съгласно публикуваната покана за подаване на проектни предложения, Програма ..LIFE”
ще финансира 60% от одобрения бюджет на проекта. Предвижда се авансово плащане в
размер на 30% от максималната стойност на безвъзмездната помощ след подписване на
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договора за финансиране с Програма „LIFE”. С предвидените междинни плащания ще се
възстановяват 60% от отчетените изразходвани средства, колкото е допустимото
безвъзмездно финансиране по програмата. Бюджетът на целия проект и на всеки от
бенефициентите е част от предложението за проект и от Споразумението за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ от Програма LIFE. Средствата ще се получават по
сметка на Координиращия бенефициент, който превежда предвидените за другите
партньори по проекта суми в съответствие с изготвено и подписано предварително
Споразумение между партньорите.
Основната цел на проекта е да позиционира ..Пазари Възраждане" ЕАД като
устойчиво, иновативно, с грижа за околната среда дружество и да се повиши
атрактивността на Женски пазар, пазар „Димитър Петков", цветния пазар и обект
..Амфитеатър с полифункционална сцена пред ПДК" чрез въвеждане на устойчиви добри
практики, отговарящи на принципите на кръговата икономика и въглеродна неутралност,
както и информиране, привличане и овластяване на гражданите в екологичния преход.
Продължителността на проекта ще е 48 месеца с прогнозен бюджет около 2,8
млн. евро.
Координираш бенефициент на проекта ще бъде общинското дружество „Пазари
Възраждане" ЕАД. Негов партньор ще бъде Сдружение „Фабрика за екологични
инициативи".
Сдружение ..Фабрика за екологични инициативи" (ФЕИ) е НПО. Членовете на
ФЕИ разполагат с опит в изпълнението и управлението на проекти по Програма LIFE и
други програми.
Партньорството между „Пазари Възраждане" ЕАД и ФЕИ е в резултат от
участието им в инициативата „Звезден алианс за кръгова икономика", създадена по
проект „Кръгова икономика за устойчиво бъдеще - гражданското общество в България
за Европейския зелен пакт", финансиран по Програма LIFE на ЕС. Инициативата
обединява представители на бизнеса, на общини, браншови, стопански и
неправителствени организации, на гражданското общество, на образователни и научни
организации като партньорите в нея поемат доброволен ангажимент да спазват
принципите на кръговата икономика. ФЕИ ще подпомогне изготвянето на формуляра за
кандидатстване по настоящата концепция за проект и необходимите към него документи,
както и всички документи по време на всички етапи до сключване на грантово
споразумение за финансиране (в случай на одобрение на проектното предложение).
Съгласно изискванията на Програма ..LIFE” дейностите . които ще се осъществяват по
проектите се групират в работни пакети. Проектното предложение ще включва 5 работни
пакета, обхващащи следните дейности:
Работен пакет 1. Управление на проекта
За изпълнението на работния пакет ще отговаря координиращия бенефициент
„Пазари Възраждане" ЕАД. Включва следните дейности:
• Създаване на екип за управление на проекта. Ще участват експерти на
координиращия бенефициент („Пазари Възраждане” ЕАД)- ръководител на
проекта, координатор на проекта, счетоводител, технически сътрудници, и един
експерт от партньора ФЕИ.
•

Извършване на мониторинг на проекта и осигуряване контрол на качеството на
изпълнение. Ще се осъществява от експерти по мониторинг на партньорите през
целия период на изпълнение на проекта.

•

Изпълнение на дейности за информация и публичност. За популяризиране на
проекта и финансовия принос на Програма LIFE ще се осъществят различни
дейности като:
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•

подготовка на проектна визуализация (лого на проекта, лого на „LIFE” и
ЕС и относим текст за финансирането),
регистриране на проектни профили във Facebook и Youtube и регулярно
публикуване на информация относно напредъка на проекта, планирани и
проведени събития, постигнати резултати и др.,
производство и разпространение на промоционални проектни материали
(еко бележници и химикалки, текстилни чанти, др.),
разпространение на информация за напредъка по проекта на официалните
интернет страници на партньорите по проекта през цялата
продължителност на изпълнение на проекта.

Сформиране на експертно звено за изпълнение на проекта. Звеното ще се състои
от експерти на партньорите по проекта. Те ще участват в изпълнението на
проектните дейности съобразно притежавания от тях опит. При необходимост от
специализирана експертиза ще бъдат привлечени външни експерти, напр.
електроинженери, специалисти по градски дизайн и др.

Работен пакет 2. Изготвяне на анализи, проучвания и стратегически документи
за устойчиво управление на пазарите съгласно принципите на кръговата
икономика
За изпълнението на работния пакет ще отговаря Фабрика за екологични инициативи.
Работният пакет включва подготвителни дейности необходими за изпълнението на
работен пакет 3 и 4. Експертите на сдружението съвместно с експерти на координиращия
бенефициент ще изготвят следните проучвания, анализи и документи:
• Проучване и анализ на добри практики за кръгова икономика при управление на
пазари.
• Анализ на икономическата и екологична добавена стойност на избраните за
прилагане добри практики за кръгова икономика при управлението на пазарите.
• Анализ и стратегия за привличане на заинтересованите страни.
• Анализ на нормативната рамка за управление на обекти общинска собственост и
за кръгова икономика.
• Анализ на институционалния капацитет на ..Пазари Възраждане“ ЕАД.
• Анализ на управлението на отпадъците и др.
• Маркетингово изследване на потребителските нагласи за прилагането на модели
за кръгова икономика на Женския пазар, пазар ..Димитър Петков“, цветния пазар
и обект „Амфитеатър с полифункционална сцена пред НДК'1.
• Актуализация на бизнес плана на „Пазари Възраждане" ЕАД за отразяване и
постигане на съответствие с новите политики за кръгова икономика.
• Анализ на потенциала за въвеждане на мерки за кръгова икономика в обектите
управлявани от „Пазари Възраждане“ ЕАД.
• Подготовка на технически решения и сценарии за действие за работни пакети 3 и
4 съгласувани с гл. архитект на Столична община.

На базата на горепосочените анализи и проучвания ще се разработи План за
устойчиво управление на пазарите съгласно принципите па кръговата икономика
и преход към въглеродна неутралност. Документът ще бъде разработен, следвайки
основните стъпки за разработване на стратегически документи, а именно:
• Изготвяне на анализ на средата - на база представените по-горе проучвания и
анализи.
• Изготвяне на анализ на силни и слаби страни, възможности и заплахи (SWOТ
анализ).
• Определяне на целите.
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Разработване на алтернативи (последователност от действия и мерки) за
постигане на зададените цели.
Оценка на алтернативите.
Избор на алтернатива - стратегия за развитие.
Изготвяне на План за действие с мерки.
Разработване на система за контрол и мониторинг на изпълнението на Плана.

Основната цел на плана е да позиционира „Пазари Възраждане“ ЕАД като модерно и
иновативно дружество, управляващо общински пазари в гр. София и да очертае
необходимите мерки, за да се превърнат Женският пазар, пазарът „Димитър Петков”,
цветният пазар и обект „Амфитеатър с полифункционална сцена пред НДК“ в
атрактивни градски локации за посетителите им като в същото време станат добри
примери за управление на обществените пространства в унисон с принципите на
кръговата икономика и преход към въглеродна неутралност, привличайки активно
гражданите в процеса и повишавайки съзнанието им по темите на околната среда.
В резултат от дейността ще бъдат изготвени и предложения за промяна на Наредбата за
пазарите на територията на Столична община, за да отговаря на съвременните и актуални
принципи на кръговата икономика, както и за постигане на по-голяма устойчивост на
управлението на общинските пазари.
Работен пакет 3. Въвеждане на кръговп модели и услуги в управлението на
пазарите
Отговорник за изпълнението на работния пакет ще бъде Координиращият
бенефициент.
Работният пакет включва разнообразни дейности свързани с прилагането на добри
практики за кръгова икономика при управлението на пазарите
• Инсталиране на фотоволтаици на покрива на закритите части и на
административните сгради на Женския пазар и пазар „Димитър Петков” за
производство на електроенергия за собствени нужди.

Целта на дейността е да постави началото на осигуряване на енергийна независимост
на двата пазара, с което ще се постигне и намаляване на разходите за осигуряване на
електроенергия от външни доставчици. Допълнително дейността ще има положително
влияние за намаление на общото енергийно потребление, както и за редуциране на
емисиите на парникови газове, допринасяйки за постигане на целите на зеления преход
на Република България и на ЕС.
• Озеленяване и реконструкция на съществуващите места за отдих, детски
площадки, чешми за питейна вода, изграждане на система за събиране на
дъждовна вода за поливане на зелените площи съгласувано с районните
администрации и дирекция „Зелени системи“ към CO.
След съгласуване с районните администрации и дирекция „Зелени системи" към CO
ще бъдат определени местата и видовия състав и ще се засадят дървета и храстовидна
растителност и/или ще се поставят големи саксии с дървета на подходящи площи на
Женски пазар и пазар „Димитър Петков“. По този начин ще се създаде по-зелена
атмосфера за посетителите им и ще се осигури прохлада през летните месеци (ще се
намали ефекта на т.нар. топлинен остров) и естествен филтър за улавяне и пречистване
на фините прахови частици. При наличие на техническа възможност ще се изгради
система за събиране на дъждовната вода, която в последствие ще се използва за поливане
на зелените площи и миене на пазарните площи.
Ще се извърши и реконструкция на детската площадка на Женския пазар с естествени
материали като задължително се изпълнят и мерки за озеленяване, така че да се осигури
сянка за децата на площадка през летните месеци.
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Препоръчително е да се поставят и чептми за питейна вода, където е възможно. Така ще
се изпълни изискването да се гарантира достъп до чешмяна питейна вода на обществени
открити и закрити места съгласно Директивата на Европейския парламент и Съвета
относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека. По този начин ще
се стимулира използването на чешмяна вода, за сметка на бутилирана, което ще
допринесе за намаляване употребата на пластмасови бутилки и образуването на
пластмасови отпадъци.
• Поставяне на електронни информационни табла в стил „Стара София“.
Ще се проведе конкурс за изработване на електронни информационни табла. Дизайнът
им ще бъде разработен на база информационните табла от началото на 20-век използвани
в гр. София. Техен експонат е част от експозициите в Регионалния исторически музей на
София. Съвместно с гл. архитект на гр. София ще се изберат подходящи места около
пазар ..Димитър Петков”, Женския пазар, обект ..Амфитеатър с полифункционална сцена
пред НДК” и други части в центъра на града, където да се поставят 10 електронни
информационни табла. Освен за различни събития организирани по проекта, те ще дават
полезна информация на гражданите за принципите на кръговата икономика и прехода
към въглеродна неутралност.
• Поставяне на съдове и кошчета за разделно събиране на битови отпадъци, вкл. за
хранителни отпадъци.

За всички обекти на „Пазари Възраждане“ ЕАД ще се закупят и поставят съдове и
кошчета за разделно събиране на отпадъци от метал, хартия и картон, пластмаса, стъкло
и хранителни отпадъци в близост до сергиите. Където е технически възможно може да
се поставят контейнери за текстил и за излезли от употреба малки електроуреди и
техника (като сешоари, тостери и др. подобни).
• Поставяне на станции за зареждане на електрически велосипеди, тротинетки и
скутери и на стойки за велосипеди.
За да се стимулира използването на чист и екологичен транспорт, на подходящи
места около пазарите и в района на обект ..Амфитеатър с полифункционална сцена пред
НДК“ ще се поставят станции за зареждане на електрически велосипеди, тротинетки и
скутери. Ще се поставят и стойки за паркиране на велосипеди със заключващ механизъм.
Може да се използват Стойките Streebl. Те имат вграден соларен панел, чрез който се
осигурява необходимата енергия за заключващите механизми на паркираните
велосипеди. Също така Стойките са свързани с интернет и чрез мобилно приложение
велосипедите могат да се заключват и отключват. В реално време потребителите могат
да видят къде има свободни стойки. където да оставят велосипедите си. Поставянето на
зарядни станции ще се осъществи след съгласуване с гл. архитект на CO.
• Инсталиране на система за мъгла на общинските пазари за запазване свежестта на
продуктите и за осигуряване на прохлада през лятото.

Системата представлява иновативна технология за мъгла /небула/ за храни (плодове,
зеленчуци, риба, сирене, месо). Произвеждат се микрокапки вода, които поддържат
влажността, за да удължат живота на стоките и тяхната свежест, намалявайки
необходимостта от опаковане. Допълнителен положителен ефект от използването на
такава система е, че се осигурява охлаждане на мястото на самите пазари през топлите
месеци.
За търговците на плодове и зеленчуци ще се създадат по-добри условия на сергиите за
запазване на качеството на предлаганите от тях стоки, което реално води и до запазване
на цената им за по-дълго време, както и за намаляване на хранителните отпадъци.
• Предоставяне на незаети помещения за ремонт на обувки, шивашки услуги,
ремонт на електрическо и електронно оборудване, ремонт на велосипеди и др.
Докладът се издава в 2 (два) екземпляра- I (един) екземпляр за класиране в УАСО и 1 (един) екземпляр на
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Един от основните принципи на кръговата икономика е повторната употреба на
ремонтирани стоки и продукти. Свободните търговски помещения на Женски пазар и
пазар ..Димитър Петков“ могат да се предоставят безвъзмездно за периода на изпълнение
на проекта на желаещи да предоставят услуги за ремонт на обувки, шивашки услуги,
ремонт на електрическо и електронно оборудване, ремонт на велосипеди и др..
Анализите в работен пакет 2 ще покажат формата на продължаване на дейността след
края на проекта (отдаване под наем, предоставяне на хора с увреждания и т.н.).
Специалистите, които ше използват помещенията за ремонт на стоки и продукти, ще са
добре дошли да се включат и като доброволци в Repair cafe при Женски пазар. Така
помагайки на посетителите му, ще имат възможност да покажат своите умения и да се
рекламират пред тях.
• Отделяне на годни за консумация и с изтекъл срок ..най-добър до" плодове и
зеленчуци на отделна сергия/сергии.
За да се намали генерирането на хранителни отпадъци, ще се въведе организирано
събиране на годни за консумация и с изтекъл срок ..най-добър до” хранителни продукти.
Първоначално ще се обхванат плодове и зеленчуци. Те ще бъдат отделяни на специално
оборудвани за целта сергии на пазарите, откъдето желаещите ще могат да ги получават.
Сергиите ще разполагат със системата за мъгла за удължаване на годността на
продуктите. С течение на времето инициативата ще се развие, като се обхванат и други
хранителни продукти, в т.ч. месни, млечни и др.. които ще се предлагат на пазарите. За
тях ще бъде закупена допълнителна хладилна техника за съхранението им.
• При наличие на подходящо помещение и техническа възможност ще се открие
кулинарна школа към общинските пазари като по проекта ще се закупи
необходимото кухненско оборудване и ше се направи реконструкция на
помещението.

•

Създаване на Repair cafe на Женския пазар.

Repair cafe е европейска социална иновация с над 2000 обекта по света. Става въпрос
за места, където всеки безплатно може да намери инструменти и материали, с които да
извърши ремонт и поправки на дрехи, мебели, електрически уреди, велосипеди, съдове,
уреди, играчки и т.н. Посетителите носят счупените си вещи от вкъщи, а доброволци с
нужните знания и умения, ги насочват към ремонтните дейности.
Кафетата спомагат за прилагане на принципите на кръговата икономика като стимулират
удължаване на живота на стоките и тяхната повторна употреба, с което се намалява
обема на суровините и енергията, необходими за производството на нови продукти и
съответно се намаляват емисиите на СО2. Същевременно позволяват предаването на
безценни практически технически умения на хора с опит нататък. Също така създават
подходяща среда за увеличаване на социалните контакти в свят на все по-голяма
изолация.
От ключово значение за успешното осъществяване на подобна инициатива е добрата
локация. Подходящо място за реализирането й може да е Женския пазар. Мястото е
много комуникативно от гледна точка на транспортната осигуреност - в непосредствена
близост са трамвайни и автобусни спирки на градския гранспорт и станция на метрото,
което означава и лесен достъп за бъдещите посетители на Repair cafe.
В помещението на Repair cafe ще се разположат 5-6 работни маси, които ще се използват
съвместно от посетителите и доброволците, които ще им оказват съдействие за ремонта
на повредените вещи. Препоръчително е помещението да разполага с достатъчно място
за настаняване на 10-50 посетители наведнъж, каквато е практиката сред повечето обекти
на инициативата по света. Ще се извърши ремонт на помещението и ще се закупят
различни инструменти, ремонтни комплекти, шевни машини и др. Практиката от други
страни е първоначално Repair cafe да започне работа 1 път месечно за няколко часа (4-5
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часа) през почивните дни, като е течение на времето и засилване на интереса от
посетителите работното му време се актуализира. По подобие на кафетата по света, ще
има възможност да се консумират напитки като чай. кафе, безалкохолни, ще има място
за четене - с книги за ремонти и „Направи си сам“.
Местоположението на новосъздаденото Repair cafe ще бъде посочено в картата на
официалната интернет страница на инициативата. Също така ще се осигури достъп до
собствена безплатна страница на официалния сайт на https://www.repaircafe.ora/ . където
може да се публикува всякаква информация свързана с Repair cafe на Женския пазар.
• Създаване на работилници за деца през уикенда (почасова занималия).
Помещението на Repair cafe ще се използва в свободните уикенди за организиране на
обучения за деца на екологични теми - познаване на растения и животни, опазване на
околната среда, разделно събиране на отпадъци и последващото им използване и др. Ще
се провеждат занимания от типа „направи си сам“ с отпадни материали, донесени от
вкъщи (стара хартия и картон, пластмасови бутилки, използвани дрехи и др.).
Работен пакет 4. Провеждане на инициативи за повишаване на осведомеността
и промяна в потребителското поведение
Работен пакет 4 включва организирането на различни мероприятия, чрез които да се
привлекат повече посетители на Женския пазар, пазар „Димитър Петков", цветния пазар
и обект ..Амфитеатър с полифункционална сцена пред НДК“. Събитията ще се използват
като инструмент за повишаване на осведомеността на посетителите и за промяна на
потребителското им поведение съгласно добрите практики за кръгова икономика.
Предвиждат се следните дейности:
• Оптимизиране на интернет сайта на ..Пазари Възраждане“ ЕАД

•

Популяризиране на организираните събития и инициативи чрез медиите, facebook
страница.

•

Създаване на онлайн бюлетини за пазарите с предлаганите продукти собствено
производство.

•

Разработване на образователни видео клипове за кръговата икономика за деца и
възрастни, които ще се излъчват по време на организираните събития, на интернет
страницата на дружеството и на facebook страницата на проекта.

•

Провеждане на демонстрационни класове за готвене без отпадъци (zero waste
cooking classes). За участие ще бъдат поканени известни готвачи, които да
направят демонстрации как да се готви здравословно със свежи и пресни
продукти, с минимално генериране на отпадъци от готвенето. Ще се представят
добри практики за пазаруване на хранителни продукти и за правилното им
съхранение, така че да се запазят максимално дълго време свежи и годни за
консумация.

•

Провеждане на периодични кампании за раздаване на пазарски торби за
многократна употреба на клиентите на входовете на пазарите, които да използват
вместо еднократните найлонови пликове.

•

Провеждане на демонстрационни обучения за посетителите на двата пазара за
производство на домашен компост от генерираните хранителни и растителни
отпадъци от домакинствата.

•

Организиране на периодични тематични пазари за: (за Женски пазар и пазар
..Димитър Петков“).
о

стоки втора употреба (спортни стоки, детски дрехи, играчки и ученически
пособия, книги и др.).
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о
о

изкуство и занаяти.
фермерски стоки от местно производство.

•

За провеждането на тематичните пазари ще се осигури специализирано
оборудване (мобилни сергии/маси, шатри и др.).
Провеждане на ежегоден фестивал на международната кухня (при Женски пазар).

•

Провеждане на коледен базар (при Женски пазар и пазар ..Димитър Петков'*).

•

Провеждане на пролетен фестивал на цветята (на цветния пазар).

•

Организиране на тематични културни събития, включително закупуване на
необходимото аудио и визуално оборудване: (при обект ..Амфитеатър с
полифункционатна сцена пред НДК").
о
о
о
о

вечер на откритото кино.
вечер на музиката с участието на местни музиканти,
танци на открито - вечер на народните танци, суинг вечер, вечер на тангото
и др.
куклен театър за деца на открито през уикендите.

По време на провеждане на събитията ще се излъчват образователните видео клипове
за кръгова икономика, ще се раздават рекламните материали, изготвени по проекта и т.н.,
като този тип мероприятия ще затвърдят позицията на „Пазари Възраждане" ЕАД като
екопазарите на гр. София.
• Организиране на игри със загадки на открито за деца през уикендите при обект
..Амфитеатър с полифункционална сцена пред НДК" на различна тематика като
опазване на околната среда, традиционни народни обичаи и др.
Работен пакет 5. Устойчивост, репликация и използване на проектните
резултати
• Осигуряване на устойчивост на проекта.

Целта на дейността е да се осигури устойчивост и разширяване на проекта, така че
въведените кръгови модели за управление на обектите на ..Пазари Възраждане" ЕАД да
продължат да се прилагат успешно и след приключването на настоящия проект.
Реализираните икономии от закупуване на електрическа енергия в резултат от
въвеждането в експлоатация на фотоволтаична система за производство на
електроенергия за собствени нужди могат да се използват за финансиране на част от
нововъведените услуги по проекта.
Осигуряването на финансиране за кръговите модели и услуги ще се финансира и чрез
приходи, генерирани от:
о Въвеждане на наем за безвъзмездно предоставените помещения за ремонт на
обувки, шивашки услуги, ремонт на електрическо и електронно оборудване,
ремонт на велосипеди и др. след края на проекта.
о Такса за курсовете на кулинарната школа.
о Почасова такса за използване на работилниците за деца през уикендите

Допълнително в резултат от изпълнението на проекта ще се повиши атрактивността
на двата общински пазара, което от една страна ще привлече повече посетители и
клиенти на търговски обекти там, а от друга ще подобри значително условията в
търговските обекти, което ще даде основание за увеличаване на наемните им такси.
• Репликация и използване на резултатите от проекта.

Разработеният План за устойчиво управление на пазарите съгласно принципите на
кръговата икономика ще бъде предоставен на други дружества, управляващи пазари на
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територията на България. Също така планът ще се публикува на официалната интернет
страница на „Пазари Възраждане" ЕАД като ще е със свободен достъп.
• Разработване на After LIFE Plan

Това е задължителен документ по проекти на програма „LIFE". Той служи като
инструмент за проследяване развитието на резултатите от проекта в годините след
неговия край. After LIFE Plan ще включва описание на резултатите от проекта, оценка на
ситуацията при приключване на проекта, конкретните цели и подходи, целевите групи и
детайлно ще описва действията, които ще бъдат изпълнявани, тяхната повторяемост и
разположение във времето, източниците за финансиране на планираните действия и
организацията, отговорна за съответната дейност.
Предложен бюджет на проекта
На този етап очакванията са. че общият бюджет на проекта ще е в рамките на 2,8 млн.
евро според обхвата на включените дейности, от които 60% от Програма ..LIFE". В
бюджета на „Пазари Възраждане" ЕАД ще трябва да се предвидят средства за
съфинансиране за периода 2023-2026 г.
Предварителното разпределение на бюджета е представено по-долу и е съобразено с
възможностите за собствен принос на НПО „Фабрика за екологични инициативи" (като
се има предвид, че тези организации не могат да реализират печалба от дейността си).
евро
Работен пакет
Общо (за 4 години)
1
276 000.00
Управление на проекта
Изготвяне на анализи, проучвания и стратегически документи за
устойчиво управление на пазарите съгласно принципите на
400 000.00
2
кръговата икономика
3
Въвеждане на кръгови модели и услуги в управлението на пазарите 1 070 000.00
Провеждане на инициативи за повишаване на осведомеността и
820 000.00
4
промяна в потребителското поведение
200 000.00
5
Устойчивост, репликация и използване на проектните резултати
2 766 000.00
ВСИЧКО
1 659 600.00
От Програма LIFE (60%)
1106
400.00
Собствено от партньорите (40%), в т.ч.
980 880.00
"Пазари възраждане" ЕАД
125 520.00
Фабрика за екологични инициативи
Отчитайки авансовото плащане от Програма ..LIFE" в размер на 498 хил. евро (30%
от максималния грант от Програма ..LIFE"), което „Пазари Възраждане“ ЕАД може да
получи през 2023 г. в случай на одобрение на проекта, се очаква собственото
финансиране от общинското дружество да бъде разпределено по следния начин:
• 2023 г. - 245 220 евро
• 2024 г. - 245 220 евро
• 2025 г. - 245 220 евро
• 2026 г. - 245 220 евро
Аргументи за реализиране на проекта и за участие по Програма „LIFE”.
Предложението ще бъде в изпълнение на ключови европейски и национални
стратегически и нормативни документи, с които трябва да се съобразяват и дейностите
на общинските пазари, тъй като те генерират различни видове общински отпадъци.

о
о

Европейския зелен пакт , чиито основни цели са постигане на въглеродна
неутралност и на чиста и кръгова икономика (приет декември 2019 г.).
План на ЕС за кръгова икономика, приет през март 2020 г., чиято основна
философия е, че кръговата икономика е модел на производство и
потребление, насочен към удължаване на жизнения цикъл на ресурсите,
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материалите и продуктите и предотвратяващ и ограничаващ до минимум
отпадъците.
Пакетът от предложения на ЕК от 30 март 2022 г. за превръщане на
устойчивите продукти в норма в ЕС, насърчаване на кръговите бизнес модели
и засилване на ролята на потребителите в екологичния преход, както и
намаляване на ресурсната зависимост на ЕС, и по-конкретно изискванията за
овластяване на потребителите към екологичния преход чрез предоставяне на
постоянна и всеобхватна информация, което е основен инструмент за
преминаване към устойчиво потребление.
Измененията на Рамковата директива за отпадъците (2018 г.). която въведе
нови по-сгроги изисквания за предотвратяване на отпадъците и повторна
употреба на продуктите, с акцент върху хранителните отпадъци; намаляване
на количествата депонирани битови отпадъци и увеличаване на
рециклираните отпадъци.
Директива (ЕС) 2019/904 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни
2019 година относно намаляването на въздействието на определени
пластмасови продукти върху околната среда, която въвежда забрани или
изисквания за рязко намаляване употребата на пластмасови продукти за
еднократна употреба.
Измененията на Директивата за опаковките и отпадъците от опаковки (2018
г.), която поставя по-високи цели за рециклиране на отпадъците от опаковки.
Национален План за управление на отпадъците 2021-2028 г., приет от
Министерски съвет в 2021 г., който поставя изисквания и мерки за
предотвратяване на хранителните и други битови отпадъци и повторна
употреба, увеличаване на разделното събиране и на рециклираните битови
отпадъци.
Законът за управление на отпадъците с измененията от 2021 г., който поставя
нови по-високи цели към общините за разделно събиране и рециклиране на
битовите отпадъци и за предотвратяване и намаляване на депонираните
отпадъци с ежегодни междинни поетапни цели до 2030 г., както и по-високи
изисквания за рециклиране на отпадъците от опаковки.
Наредбата за намаляване на въздействието па определени пластмасови
продукти върху околната среда (2021 г.) , която въвежда забрани, екотакси
или други регулации за пластмасови продукти за еднократна употреба.

•

Проектът ще разработи и въведе модел, който ще е приложим и за другите
общински пазари по смисъла на Наредбата за пазарите на територията на
Столична община и ще бъде добър пример за всички останали общини в страната.

•

Управляваните обекти от ..Пазари Възраждане’4 ЕАД разполагат с незаети
търговски площи, от които не генерират приходи. Те ще се ремонтират и
използват по време на проекта за привличане на повече посетители, които да
носят приходи на дружеството по време и след края на изпълнението на проекта
в съответствие с най-добрите практики за управление на пазари в световен план.

•

Важна част от проекта, която носи допълнителен брой точки при оценката му, е.
че надгражда резултатите на друг проект по Програма LIFE. А именно проекта, в
рамките на който е създадено партньорството между ..Пазари Възраждане” ЕАД
и Сдружение „Фабрика за екологични инициативи44.

•

Друг аргумент е използването на натрупания специфичен опит на експертите на
ФЕИ в разработването и изпълнението на проекти по Програма LIFE, тъй като
тези проекти са с много различни изисквания и сложни за подготовка. Именно
поради това има много малко проекти, които се изпълняват по Програма LIFE в
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страната, особено за секторите извън околна среда и биоразнообразие. Участието
на експерти, които са работили по други проекти по Програма LIFE, носи също
допълнителен брой точки за проекта.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Предвид на гореизложеното и на основание чл. 21. ал. 1, т. 8 т.23 и ал.2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, да вземете решение съгласно
приложения проект.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Писмо с вх. СОА22-ТД26-9313/12.07.2022 г.
Проект на решение
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
_____________ СЪВЕТ____________
1000 София, ул. Московска № 33. Тел. 93 77 591. Факс 98 70 855. e-mail: intbusofiacouncil.bg. http://www.sofiacouncil.bg

РЕШЕНИЕ

№

на Столичния общински съвет

от

20__ година

За подаване на проектно предложение от общинското дружество ..Пазари
Възраждане“ ЕАД по Програма „LIFE” на Европейския съюз - покана „Кръгова
икономика и качество на живот - Стандартни проекти“, публикувана на 17 май 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация
СТОЛИЧНИЯТ

ОБЩИНСКИ
РЕ Ш И :

СЪВЕТ

1.
Дава съгласие общинското търговско дружество „Пазари Възраждане“
ЕАД като координиращ бенефициент, в партньорство с неправителствената организация
..Фабрика за екологични инициативи“, да кандидатства с проект по Програма LIFE 2020
на Европейския съюз, покана „Кръгова икономика и качество на живот - Стандартни
проекти (Circular Economy and Quality of Life - Standard Action Projects (SAP), c
референтен номер LIFE-2022-SAP-ENV. публикувана на 17 май 2022г и с краен срок за
подаване на проектните предложения - 4 октомври 2022 г.
2.
Упълномощава изпълнителния директор на общинското търговско
дружество „Пазари Възраждане“ ЕАД да подпише необходимите документи във връзка
с кандидатстването и с изпълнението на проекта по т.1. в случай, че проектът бъде

одобрен.
3.

В 3-месечен срок от приключване на проекта. „Пазари Възраждане“ ЕАД да

представи отчет за извършените дейности по проекта.
Настоящото решение е прието на
заседание на Столичния общински
съвет, проведено на
2022 г., Протокол № от
2021 г. и е
подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател иа Столичния общински
съвет:
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