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Административен договор № Д-34-138/08.09.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 

проект „Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, 

подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“, 

регистриран в ИСУН 2020 с № BG16М1ОР002-2.009-0018 по процедура за подбор на проекти № 

BG16М1ОР002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на 

отпадъците“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския фонд за регионално развитие 

 
 

„Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, 

повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на 

килими от негоден за повторна употреба текстил“ 

ИСУН 2020 с № BG16М1ОР002-2.009-0018-С01 
 

 

В изпълнение на дейностите по проекта е организирана демонстрационна система за 

разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна 

употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил. Проектът включва 

демонстриране на добри практики с доказани резултати, като включва дейности, които се 

намират високо в йерархията на управлението на отпадъците: 

 предотвратяване на образуването им; 

 подготовка за повторна употреба и 
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 рециклиране. 

 

Разделното събиране на ненужни текстилни изделия се извършва, чрез позиционирани 

контейнери за текстилни отпадъци в градовете Варна и София, както и чрез мобилни 

пунктове в гр. Варна по предварително  обявен график - http://lifefortextilewaste.bg/ .  

 

Вече е осигурено е необходимото оборудване, обучен е наетия персонал и е организирана 

демонстрационната система, представена в проектното предложение „Демонстриране на 

система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за 

повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“. 

 

За целите на проекта е наето и оборудвано допълнително помещение от „Евротекс“ ЕООД – 

партньор по проекта, в което сортираните дрехи и текстил претърпяват допълнителна 

обработка. 

 

Дейностите, които се изпълняват при демонстриране на представените добри практики са:  

 сортиране и подготовка за повторна употреба (чрез последващи операции по 

почистване и поправка);  

 нарязване на парцали и/или ивици на негодните за повторна употреба облекла и 

текстил;  

 сортиране преди тъкане и тъкане на килими.  

 

Сортирането представлява процес на класифициране на текстилните отпадъци доставени в 

цех за обработка и е първа стъпка от процеса по подготовка за повторна употреба. 

Разделянето на текстилните отпадъци се извършва, съгласно предварително установен набор 

от критерии. Дрехите с добро качество и отстраними замърсявания се насочват към 

помещението за пране и сушене. Облеклата с дребни дефекти, които не са в добро състояние 

за директна повторна употреба преминават през допълнителни операции, който включват 

преглед, почистване и ремонт при необходимост. Негодните за повторна употреба текстилни 

материали, които имат добри попивателни свойства се сортират допълнително (по цвят и 

материи), нарязват се и се пакетират, за да могат да се използват като почистващи кърпи в 

индустрията. За целта се използват закупени по проекта специализирани машини за рязане и 

пакетиране/балиране на парцали. Част от негодните за повторна употреба облекла и 

текстилни изделия се нарязват на ивици, необходими за тъкането на килими. 

 

„ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД 

„ЕВРОТЕКС“ ЕООД 
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