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ЕЖЕГОДЕН НАПРЕДЪК  
Нов ОДИТ НА

ВСЕКИ 3 ГОДИНИ
за потвърждаване
на сертификата и
възможност за

получаване на по-
висока оценка по

5-ЗВЕЗДНА
СКАЛА 

СЕРТИФИКАТ ЗА ОБЩИНИ
С НУЛЕВИ ОТПАДЪЦИ

П ъ р в и я т  в  с в е т а

 
Всяка година

общината трябва да
подобрява

ПОСТИГНАТИТЕ
РЕЗУЛТАТИ

  НЕЗАВИСИМО СЕРТИФИЦИРАНЕ  

С ОЦЕНЯВАНЕ ОТ ТРЕТА СТРАНА 

В 4 СТЪПКИ

 
Солидна и ефективна

система, която
подкрепя решенията
на МЕСТНО НИВО в

цяла Европа

ВЪЗ ОСНОВА НА 

10-ГОДИШЕН ОПИТ
ОТ НАД 400 ЕВРОПЕЙСКИ

ОБЩИНИ

и която насърчава
общините да си

поставят 

 АМБИЦИОЗНИ ЦЕЛИ  

и да прилагат
ЕФЕКТИВНИ
ПОЛИТИКИ

 ПО МЕТОДОЛОГИЯ И С
ЕКСПЕРТИЗА ОТ
ПОДХОДА НУЛЕВИ

ОТПАДЪЦИ 

СЕРТИФИЦИРАНЕ

АНГАЖИМЕНТ ИЗПЪЛНЕНИЕ

НАБЛЮДЕНИЕ  И
ПОДОБРЯВАНЕ



ЕКСПЕРТИЗА ПО
НУЛЕВИ ОТПАДЪЦИ

Достъп до нашите експерти
чрез онлайн ресурси и лични

консултации

ЗАЩИТА НА
ОКОЛНАТА СРЕДА И

ЧОВЕШКОТО
ЗДРАВЕ

чрез пряк принос за намаляване
на замърсяването и емисиите

 РАЗХОДИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ

СЕРТИФИКАТ ЗА ОБЩИНИ
С НУЛЕВИ ОТПАДЪЦИ

П ъ р в и я т  в  с в е т а

MiZA - Mission Zero Academy 

е Академията за нулеви
отпадъци, която ще ви насочва

в процедурата по
сертифициране с помощта на

онлайн платформа и
инструменти, както и чрез
мрежата ни от местни

експерти по нулеви отпадъци

 

 

Сертификатът е част от цял
набор от подкрепящи

инструменти за общините,
които желаят да работят за

нулеви отпадъци, независимо
от отправната им точка

 
Таксата за сертифициране ще
подпомага финансирането на

инициативи за нулеви отпадъци в
Европа

 

ДОВЕРИЕ И
НАДЕЖДНОСТ

Признание като водеща
община в прилагането на

решения за нулеви
отпадъци и кръгова

икономика 

Местонахождение и 

Размер на общината

Критерии за ценообразуване

ГАРАНЦИЯ ЗА
СЪОТВЕТСТВИЕ

Модел, който доказано
постига и преизпълнява

националните и
европейските изисквания

ОТЛИЧНО
СЪОТНОШЕНИЕ
КАЧЕСТВО-ЦЕНА

благодарение на ефективни
решения за управление на
ресурсите и отпадъците

Такса за кандидатстване
Годишна вноска
Такса за одит

ПОХВАЛЕТЕ СЕ С
РАБОТАТА СИ

Получете регионално и
международно признание
като лидер в нулевите

отпадъци

КАКВО ПЕЧЕЛИТЕ?

Запознайте  се с MiZA

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ
В ПРЕХОДА НА

ЕВРОПА
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