
ДОГОВОР № BG16M1 ОР002-2.009-0060-С01

ПРОЕКТ  „Прилагане на модел за управление 
на едрогабаритни отпадъци от  бита на 

територията на Община Бургас“

www.eufunds.bg

ДОГОВОР № BG16M1 ОР002-2.009-0060-С01

ПРОЕКТ  „Прилагане на модел за управление на едрогабаритни отпадъци от бита на 

територията на Община Бургас“





Да осигурим нов живот за старите мебели,

като не позволим те да се превърнат в отпадък!

Ако имате стари мебели, които не са Ви необходими,

не ги изхвърляйте, а заявете извозването им към

Центъра за ремонт и подготовка за повторна употреба.



НОВ ЖИВОТ ЗА СТАРИТЕ МЕБЕЛИ

Нов живот на Вашите стари мебели ще бъде даден в Демонстра-

ционния център, създаден по проект „Прилагане на модел за управле-

ние на едрогабаритни отпадъци от бита на територията на община 

Бургас“, финансиран по Оперативна Програма „Околна сре да“ 2014-

2020 г.

В него ще се предлагат различни възможности за ремонт и подго-

товка за повторна употреба на стари мебели.

Центърът ще функционира в Южна промишлена зона, на адрес:

До него можете да стигнете от кръстовището със светофара на 

входа на жк „Меден рудник“, покрай „Белина Еко“ по пътя отляво.



Вместо да оставяте старите си мебели до контейнера, можете 

да заявите извозването им онлайн или на телефони 0888 232056 и 

0888 457020 или да ги предадете сами направо в работилницата.

В Центъра ще се извършват следните дейности:

• анализ на състоянието и възможностите за реновиране и 

ремонт на мебелите;

• изготвяне на проект за укрепване и повишаване на 

устойчивостта на изделието;

• идейно цветово и текстурно оформление за всяко изделие и 

спецификация на вложените материали и технологията на 

изпълнение;

• визуализация на мебелите след ремонта.

Целта е стари мебели, които след малък ремонт са годни за 

употреба, да бъдат предоставяни на социално слаби лица или да се 

продават на ниски цени на всеки заинтересован.  

Готовите реставрирани мебели ще бъдат предлагани в шоурум за 

мебели втора употреба в жк „Изгрев“, между блок 34 и блок 35, където 

можете да разгледате и изберете от ремонтираните мебели



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 
ПО ПРОЕКТА СА:
• проучване на нагласите и 

потребностите на населението за 

разделно събиране на отпадъци;

• изграждане и функциониране на 

Център за ремонт и повторна 

употреба на употребявани мебели;

• разработване на информационна 

платформа и провеждане на 

кампания за популяризиране

 на резултатите от проекта, 

насочени към широката 

общественост.

Демонстрационната дейност по про-

екта е въвеждане на модел за под-

готовка за повторна употреба на 

едрогабаритни отпадъци от бита, 

по-конкретно подготвени за изхвър-

ляне мебели от домакинствата. Тя се 

съ пътства от целенасочена кампа-

ния и разработване на информационна 

платформа „Пътеводител за разделно 

събиране на отпадъци от домакин-

ствата“, с к яо то ще се насърчава и 

мотивира разделното събиране и пре-

дотвратяването на образуването 

на отпадъците в ежедневието. Дей-

ностите оп  проекта се отнасят към 

най-високия приоритетен ред в йерар-

хията на управление на отпадъците - 

предот вратяване на образуването на 

отпадъци и подготовката им за пов-

торна употреба.



ГЛАВНА ЦЕЛ:

Да се надградят 

съществуващи услуги на 

територията на община 

Бургас, чрез въвеждане 

на добри практики от 

други Европейски градове, 

за предотвратяване на 

образуването и подготовката 

за повторна употреба на 

битови отпадъци.

ОБЩАТА СТОЙНОСТ: 

300 143,40 лв., от които

85% европейско финансиране и 

15% национално съфинансиране

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 
18 месеца, 

от 09.09.2020 г. до 09.03.2022 г.

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА:

БЕНЕФИЦИЕНТ: 

Община Бургас
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