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Използвани съкращения:
ИАОС - Изпълнителна агенция по околна среда
ИУЕЕО - излязло от употреба електронно и електрическо оборудване
ИУМПС – излезли от употреба моторни превозни средства
ЗОВВООС – Закон за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху
околната среда
ЗУО – Закон за управление на отпадъците
ЗИД на ЗУО - Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците
МОСВ – Министерство на околната среда и водите
МЗ - Министерство на здравеопазването
КЗП - Комисия по защита на потребителя
МИЕ - Министерство на икономиката и енергетиката
МРО – Масово разпространени отпадъци
НУБА – негодни за употреба батерии и акумулатори
ООп - организация по оползотворяване
ПУДОOС - Предприятие за управление на дейностите по околна среда
РИОСВ - Регионална инспекция по околна среда и води
ТБО - твърди битови отпадъци
Дефиниции за дейности с отпадъци1
"Третиране на отпадъците" е събирането, съхранението, оползотворяването или
обезвреждането на отпадъците и всички междинни операции, както и повторното им
използване, рециклиране и възстановяване или производство на енергия и материали от
отпадъци.
"Обезвреждане на отпадъците" е депониране в специално проектирани депа, които
са запечатани и изолирани от околната среда и изгаряне (инсинерация);
"Рециклиране на отпадъците" е дейност за възстановяване или възобновяване на
суровинните им свойства.
"Депониране на отпадъци" е метод, при който не се предвижда последващо третиране
на отпадъците по начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и околната
среда.
"Повторно използване" е използването на отпадъците като продукт, който веднъж
вече е бил използван в същата форма за същата цел.
"Оползотворяване на отпадъците" е използването им като гориво или по друг начин
за получаване на енергия, рециклиране или възстановяване на органични вещества,
включително чрез компостиране и други процеси на биологично превръщане, рециклиране
или възстановяване на метали и метални съединения, рециклиране или възстановяване на
други неорганични материали, повторно рафиниране или друга повторна употреба на
масла
"Събиране" е доставянето, натрупването, сортирането и/или смесването на
отпадъците с цел транспортиране.
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Дадените дефинициите са опростен вариант на определенията, записани в ДР на ЗУО, като е избягната
специализиранатa терминология до колкото това е възможно и с оглед представянето на доклада пред
възможно най-широка аудитория
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"Транспортиране" е превозът на отпадъци, включително съпътстващите го дейности
по товарене, претоварване и разтоварване, когато се извършва от оператора като
самостоятелна дейност
"Управление на отпадъците" са операциите по събиране, транспортиране,
обезвреждане и оползотворяване на отпадъците, включително осъществяваният контрол
над тези операции, както и дейностите, извършвани след закриването на площадките,
върху които са разположени съоръженията за третиране на отпадъци.
"Временно съхраняване" е дейност, свързана със складирането на отпадъците на
площадки при мястото на образуването им или със събирането им на площадки.
"Организация по оползотворяване" е юридическо лице, регистрирано по Търговския
закон, което не разпределя печалба и което управлява дейностите по разделно събиране,
рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци.

РЕЗЮМЕ
През 2003г. Народното събрание приема Закон за управление на отпадъците (ЗУО),
който е изменян и допълван 10 пъти до края на 2008 г. Тези промени са
предизвикани от необходимост от актуализиране на нормативната уредба и от
привеждането и в съответствие с развитието на обществените отношения и
хармонизиране на националното законодателство с правото на ЕО.
Основен проблем
Недостатъчно ефективно и екологосъобразно управление на отпадъците, което
застрашава околната среда и здравето на хората
Главна цел:
По-ефективно и екологосъобразно управление на отпадъците за намаляване на
рисковете за околната среда и здравето на хората.
Специфични цели
1) Осигуряване на условия и стимули за ускорено изграждане на необходимата
инфраструктура за депониране, преработване и обезвреждане на отпадъци
2) Увеличаване на относителния дял на предварително третираните отпадъци
3) Увеличаване на количеството отпадъци които са обект на повторно използване,
рециклиране, и/или оползотворяване
4) Изграждане на култура на разделно събиране сред населението чрез
информиране, маркировки, стимули и санкции
5) Намаляване на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци чрез адекватна
система на контрол, санкции, ясни отговорности на местно и областно ниво
6) Оптимизиране на регулирането на бизнеса с отпадъците чрез ограничаване на
ненужната регулаторна тежест
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7) Подобряване на контрола и прилагането на закона, намаляване на дела на
недекларираните количества продукти, които образуват МРО
8) Нормативно уреждане на отговорностите и санкциите за третирането и
обезвреждането на опасните отпадъци от лечебните заведения
9) Преодоляване на недостига на финансови средства в сектора на УО чрез поефективно използване механизмите на ПЧП
За целите на анализа дефинираме набор от три валидни опции (варианта) за
изменение и допълнение на действащия Закон за управление на отпадъците:
 Вариант 1 – Базов (нулев) сценарий;
 Вариант 2 - Предложените в проекта на ЗИД на ЗУО регулации
 Вариант 3 – Алтернативи на предложените в проекта на ЗИД на ЗУО регулации
Вариант 1 - Базов (нулев) сценарий
Нулевият сценарий предполага да не се предприема регулаторна намеса.
Вариант 2 - Предложените в проекта на ЗИД на ЗУО регулации
Основните характеристики на Вариант 2 могат да бъдат систематизирани така:
- регламентират се стриктни задължения за маркиране на опаковките
- по-подробно се регламентират задълженията на местните власти по
отношение на системите за разделно събиране на масово разпространени
отпадъци, опасни отпадъци, образувани в домакинствата,
- определят се задължения на областния управител по отношение на
управлението на отпадъците на гари, летища, КПП-та;
- въвежда се регистрация на лицата, пускащи на пазара продукти, от които се
образуват масово разпространени отпадъци;
- въвежда се ред за съгласуване и утвърждаване или отказване на
утвърждаването на програми по управление на отпадъците от РИОСВ;
- въвеждат се изисквания за допълнителни документи при получаване на
разрешение за дейности с отпадъци, лиценз за търговия с черни и цветни
метали, разрешение за оранизации по оползотворяване;
- въвежда се разходване на средствата в ПУДООС по видове МРО;
- въвежда се блокиране на месечни отчисления в полза на МОСВ за
операторите на депа, с цел закриване и следексплоатационен мониторинг на
депото и ред за определяне и превеждане на тези отчисления;
- въвежда се такса депониране, която се плаща в ПУДООС;
- размерът на глобите се увеличава двойно в сравнение с ЗУО;
- предвиждат се нови санкции по отношение на състава на нарушенията,
увеличава се обхвата на лицата, които подлежат на санкции
Вариант 3 – Алтернативи на предложените в проекта на ЗИД на ЗУО регулации
1. Приходите от такса депониране едва ли могат да бъдат достатъчни за изграждане
на инфраструктурата по депониране. Националният бюджет и европейските
структурни фондове ще продължават да играят водеща роля. Вместо да прибира
част от такса депониране във специален фонд за рекултивиране на депата,
държавата трябва да осигурява развитието на инфраструктурата за депониране,
4

като на операторите на депата се предоставя възможност за изразходване на
събираните средства от такса депониране за изграждане и експлоатация на машини,
съоръжения и инсталации, целящи удължаване на експлоатационния срок на
депото. Всеки оператор на депо, който не желае да прави отчисления в ПУДООС
разработва програма за мерките, които ще предприеме за удължаване на срока на
експлоатация на депото. Програмата следва да бъде утвърдена от компетентните
органи (МОСВ или РИОСВ). Веднъж годишно тя следва да бъде актуализирана и
проверявана, като отчисления в полза на ПУДООС ще бъдат правени само в
размера, на нейното неизпълнение. Събраните по този начин средства, както и от
операторите на депа, които предпочитат да правят отчисления в ПУДООС, могат да
бъдат предоставяни като безлихвен заем за изграждане на нови депа и клетки на
депа.
Регионалното сдружение на общини може да обсъжда и дава становище по размера
на такса депониране на депата обслужващи неговите членове. За да се избегнат
злоупотреби с монополно положение от собственика на депото, размерът на таксата
би могъл да се одобрява от МОСВ/РИОСВ в съответствие с реалните разходи за
опериране и бизнес плана за развитие/рекултивиране на депото.
2. Въвеждането на изискване за маркиране на всички опаковки (независими дали
могат да се рециклират или не) не е оптимално. Ако потребителят не е запознат и
убеден в ползите от разделното събиране, то наличието на маркировка едва ли ще
има някакъв практически ефект. Практиката на маркиране по света показва, че
маркировката сама по себе си не е гаранция за увеличаване на относителния дял на
разделно събираните опаковки.
Поради това режимът би могъл да се ограничи до опаковките, които могат да се
рециклират и оползотворяват, а за останалите опаковки той да бъде доброволен. Кои
опаковки подлежат на маркиране се определя съвместно от организациите по
оползотворяване и лицата, пускащи на пазара опаковани стоки. Много
производители го правят като част от корпоративната социална отговорност. Ако
това не е достатъчно в нашата специфика, може корпоративната социална
отговорност да се стимулира донякъде с преференциална продуктова такса
(лицензионно възнаграждение) при маркиране на продуктите.
3. ЗУО въвежда под името „разрешение” на практика лицензионен режим, който не е
сред предвидените в ЗОАРАКСД лицензионни дейности. Екипът е на мнение, че
няма основания режимът да бъде лицензионен, извършването на дейности по
управление на отпадъци не е сред дейностите, за които ЗОАРАКСД предвижда
издаване на лиценз2 и може да бъде облекчен в регистрационен.
В съответствие със ЗОАРАКСД в ЗУО следва да ограничат изискуемите документи
по различните процедури, които са удостоверени от друг орган и са вписани в
публичен регистър, като от заявителите се изисква само декларация.
Редът за съгласуване и утвърждаване на програми по управление на отпадъците,
изискуеми от лицата, кандидатстващи за разрешение по чл.12 от ЗУО може да бъде
2

Изключение прави извършването на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, която по ЗУО
е лицензионен режим.
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уреден като част от процедурата при издаването на тези разрешения. Екипът
препоръчва утвърждаването на програмата да бъде отменен като отделна фаза на
административното регулиране, а да бъде въведен като първа необходима фаза за
получаването на разрешение по чл. 12 от ЗУО.
Лицата, пускащи на пазара продукти, които изпълняват задълженията си по чл.11
на ЗУО не следва да бъдат отново регистирани пред МОСВ по смисъла на
предложената във вариант 2 регулация, тъй като за тях данните са вече наличини и
те могат да бъдат регистрирани п служебен път, въз основа на данните от
одиторските доклади на Организациите по оползотоворяване (касае и лицата
изпълняващи задълженията си индивидуално и заплащащите продуктова такса в
ПУДООС). Задължителната регистрация, може да обхване само лицата, които до
момента не са изпълнявали задълженията си за събиране, рециклиране и
оползотворяване на МРО.
В обобщение, очакваните от икономически, социални и екологични въздействия
могат да бъдат систематизирани по следния начин:
Вариант 1
• Отрицателни въздействия (разходи):
- Високи разходи за постигане на съответните цели за рециклиране и
оползотворяване на МРО, за измерване и отчитане на пуснатото на пазара
количество продукти, както и на количеството събрани, рециклирани и
оползотворени МРО.
- Високи разходи за лицата, извършващи дейности с отпадъци по изпълнение
на нормативната уредба, в резултат на ненужната регулаторна тежест за
фирмите в сектора на управление на отпадъците
- Високи обществени разходи за населението по изпълнение на закона, в
следствие на повишени цени на продуктите, след употребата на които се
образуват МРО в резултат на разходите за разделно събиране, рециклиране и
т.н.
- Размерът на такса битови отпадъци не зависи от количествата образувани и
третирани отпадъци и напрактика не включва разходите за обезвреждане на
отпадъка
- Недостатъчна и некачествена информация на потребителите в областта на
управлението на отпадъците
- Високи разходи на държавните и общинските бюджети за регулиране и
контрол по управление на отпадъците.
• Положителни въздействия (ползи):
- Намаляване на рисковете за човешкото здраве, в следствие от създадените със
ЗУО правила за третиране, оползотворяване и обезвреждане.
- Разкриване на нови работни места в следствие въвеждането на изискване за
разделно събиране на отпадъците и свързаната с това нова инфраструктура.
Вариант 2
• Отрицателни въздействия (разходи):
- По-високи разходи по изпълнение на закона за фирми, пускащи на пазара
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-

•
-

продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени
отпадъци
Повишени разходи по изпълнение на закона за фирми, извършващи дейности
с отпадъци
Повишени фискални разходи за изпълнение на закона за областните
управители и кметовете на общини
Некачествена информация за потребителите относно разделното изхвърляне
на МРО и риск от налагане на санкции за неизпълнение на задълженията за
изхвърляне на отпадъци, които към настоящия момент не могат да бъдат
рециклирани.
Положителни въздействия (ползи):
Стимулиране дейността на икономическите оператори, които рециклират и
оползотворяват, в резултат предварително третиране и отделяне на повече
рециклируеми отпадъци;
Стимулиране създаването на нови икономически оператори, които да
извършват дейности с управление на отпадъците, в резултат на нови
задължения към кметове, областните управители
Дългосрочно осигуряване на средства за изграждане на депа
Подобряване на контрола, в следствие нови санкции и повишаване размерите
на съществуващите санкции.
Намаляване на количеството отпадъци за депониране, нараства количеството
отпадъци за рециклиране и оползотворяване
Защита на околната среда и здравето на хората.

Вариант 3
o Отрицателни въздействия (разходи):
- Повишени фискални разходи за изпълнение на закона за областните
управители и кметовете на общини.
• Положителни въздействия (ползи):
- Улесняване и ускоряване практическото въвеждане на предварителното
третиране на отпадъците чрез предлагания механизъм за изразходване на
такса депониране
- Стимулиране дейността на икономическите оператори на депа, които реално
ще могат да влагат средствата от събраната такса депониране в инвестиции за
експлоатационен, следексплоатационен мониторинг на съществуващите депа
и изграждане на нови депа.
- Намалени разходи за фирми, пускащи на пазара продукти, след употребата,
на които се образуват масово разпространени отпадъци в резултат на
доброволната маркировката върху опаковките, съчетана с икономически
стимули
- Намалени разходи за бизнеса и лица, извършващи дейности с отпадъци, в
резултат на намаляване на ненужната регулаторна тежест за фирмите в
сектора на управление на отпадъците и привеждане на ЗУО в съответствие с
ЗОАРАКСД
- Осигурява по-ефективна защита на здравето на гражданите от вредното
въздействие на отпадъците
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-

Подобряване на информираността на населението по въпросите, свързани с
разделното събиране на отпадъци

Въз основа на сравнението на опциите (вариантите) спрямо поставените критерии,
екипът счита, че Вариант № 3 (Алтернативи на предложените в ЗИД на ЗУО) е за
предпочитане.
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Увод
Управлението на дейностите по отпадъците е приоритетна задача в политиката на
Република България и произтича непосредствено от Националната стратегия за опазване
на околната среда.
През 2003г. Народното събрание приема Закон за управление на отпадъците (ЗУО), който
е изменян и допълван 10 пъти до края на 2008 г. Тези промени са предизвикани от
необходимост от актуализиране на нормативната уредба и от привеждането и в
съответствие с развитието на обществените отношения и хармонизиране на националното
законодателство с правото на ЕО.
Част от разпоредбите на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за
управление на отпадъци (ЗИД на ЗУО) са въведени с измененията, направени през
декември 2008г. (ДВ бр. 105 от 9.12.2008 г.)
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Част 1: Процедурни въпроси и консултации със заинтересувани страни
Работните сесии за предварителната оценка на въздействието на Закона за изменение и
допълнение на Закона за управление на отпадъците (ЗИД на ЗУО) започнаха на 14 януари
2009 година и приключиха на 20 февруари 2009 година, като особено интензивно се
работи през периода 10 февруари – 27 февруари във връзка с предаването на
първоначалния работен вариант на доклада на 27 февруари 2009 г. Срещите се провеждаха
по предварително уточнен график3.
Планирани и проведени при спазване на първоначалния график са 8 (осем) работни сесии.
Освен планираните работни срещи, с оглед на нуждите на всеки един етап на работата
бяха проведени и други работни срещи – по уточняване на методологията; за изслушване
на мнения на експерти; по търсене на съдействие за намиране на информация и данни.
Основното институционално участие е осигурено от страна на Министерство на околната
среда и водите в лицето на трима експерти – г-жа Теодора Желева, г-н Стефан Стефанов и
г-жа Надя Александрова. Всички разисквания са отразени в протоколи от работните
срещи4.
В състава на работната група бяха включени експерти в областта на управление на
отпадъците (3-ма от МОСВ и един по проекта), в икономическата (2-ма по проекта),
социалната (1-по проекта) и правните области (2-ма по проекта, в това число и
координаторът). От участниците в работната група бе събирана информация – становища,
мнения, доклади.
Консултирани бяха широк кръг заинтересовани страни по приложен списък в
приложенията (държавни институции на централно и на местно ниво, органи на местното
самоуправление, неправителствени организации, представители на бизнеса и др.). Шест от
тях са изпратили писмени становища (5 РИОСВ и МВР), а с четири са проведени
пространни разговори (НАП, Комисията за защита на потребителите, Екобулпак).
Резултатите от консултациите със заинтересуваните субекти са взети предвид при
окончателното оформяне на доклада от извършената оценка на въздействието.

3
4

План график на работни срещи на работни групи
Протоколи от работни срещи на екипа на Работна група по проекта
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Част ІІ. Определяне на проблемите, на които ЗИД на ЗУО търси решение
2.1.Основен проблем
Недостатъчно ефективно и екологосъобразно управление на отпадъците, което
застрашава околната среда и здравето на хората
2.2. Източници (корени) на проблема
В хода на нашия анализ идентифицираме следните причини (“корени”) на основния
проблем
1. Липсва необходимата инфраструктура за екологосъобразно УО. Изградени са
половината от необходимите депа (27 от 55); не достигат инсталациите за
предварително третиране и инсинератори за болнични отпадъци
2. Липсва пълно и ясно разпределение на отговорностите в управлението на
отпадъците
a. Между централната и местната власт
b. Между публичния и частния сектор
3. Не се извършва предварително третиране на битови отпадъци преди депониране
поради липса на законови изисквания и адекватни икономически стимули.
a. Не се отделят опасните битови отпадъци от останалите;
b. Не се отделят биоразградимите отпадъци от останалите;
c. Не са постигнати целите за разделно събиране, рециклиране и
оползотворяване на редица видове МРО, а за негодните за употреба
портативни батерии не са предприети и първи стъпки в това отношение;
d. Няма изградена култура и разбиране в населението за разделно събиране на
МРО.
4. Не е уреден нормативно въпроса за третиране и обезвреждане на болничните
отпадъци.
5. Неоптимално финансиране на сектора:
a. Развитието на инфраструктурата се финансира от средства от ЕС и от
националния бюджет, но проблеми в управлението на тези средства води до
забавяне на финансирането. Инсталациите за предварително третиране се
финансират предимно от лицензионните възнаграждения събирани от ООп
b. Дейностите по третиране на отпадъците се финансират от:
i. такса смет, събирана от собствениците на недвижими имоти,
(възможностите на такса смет да осигури модерно третиране на
отпадъците са ограничени)
ii. продуктови такси и лицензионни възнаграждения от производителите
на МРО (не се събират в пълен размер поради укриването на част от
тези задължения)
c. Публично-частните партньорства са ограничени от липсата на адекватни
икономически модели и стимули.
d. Постъпленията от продуктови такси в ПУДООС не се разпределят и отчитат
според видовете отпадъци. Поради тази причина събраните средства от
такси могат да бъдат използвани и за други компоненти на околната среда –
подобряване на въздуха, водите, други.
6. Неефективно прилагането на закона:
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a. Не всички производители на продукти, от които се образуват МРО са
обхванати;
b. Не всички количества отпадъци се декларират;
c. Неадекватни санкции.
7. Неоптимално регулиране на бизнеса с отпадъците: наличие на ненужни
регулаторни тежести, които не допринасят за защитата на околната среда и
здравето на хората.
2.3. Последици / Следствия от проблема
Идентифицираните последствия от проблема са:
- Постъпване на отпадъци за депониране без предварително третиране;
- Нерегламентирано изхвърляне и изгаряне на отпадъци;
- Изхвърляне на отпадъци, които могат да се рециклират или оползотворят на
непредвидени за целта места и изхвърляне на отпадъци, които не могат да се
рециклират и оползотворяват в местата предвидени за рециклируеми и
оползотворими отпадъци;
- Повишени рискове за почвата, въздуха и водите от нерегламентираното изхвърляне,
изгаряне и не добро управление на депата за битови отпадъци.
- Нелоялна конкуренция поради укриване на задължения по ЗУО от някои
производители и вносители на продукти, от които се образуват МРО заради
нееднаквото и неефективно прилагане на закона.

12

Фигура Дърво на проблемите
ЗИД на Закон за управление на отпадъците

Замърсяване на
околната среда и
рискове за човешкото
здраве

Увеличено използване на
невъзобновяеми ресурси
поради недостигане на
целите за рециклиране

Следствия

Нерегламентирано
изхвърляне и изгаряне
на отпадъци

Не във всички региони
на страната има
изградени депа за ТБО

Неефективно и
неекологосъобразно
управление на
отпадъците

Основен
проблем
Липсва предварително
третиране на битови
отпадъци преди
депониране

Източници
(корени на
проблема)

Нелоялна конкуренция
поради неефективното
прилагане на закона

Не е нормативно уреден
въпроса за третирането
на болнични отпадъци

Не се практикува
разделното събиране за
биоразградими отпадъци,
и опасни отпадъци от бита

Не са пълно и ясно
разпределени
отговорностите по УО

Липса на адекватни
икономически стимули

Заобикаляне на закона
от лица, които пускат на
пазара МРО

Слабости по контрола и
прилагането на закона

Недостиг на средства в
сектора на УО

Неефективни санкции
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Част ІІІ. Цели
На основата на анализа на пробемите дефинираме следните цели на Закона за изменение и
допълнение на Закона за управление на отпадъците, които кореспондират с основния проблем,
неговите “корени” (причини) и последици (следствия):
З.1. Главна цел:
По-ефективно и екологосъобразно управление на отпадъците за намаляване на рисковете
за околната среда и здравето на хората.
3.2. Специфични цели и мерки за постигането им
3.2. Специфични цели
10) Осигуряване на условия и стимули за
ускорено изграждане на необходимата
инфраструктура за депониране,
преработване и обезвреждане на
отпадъци
11) Увеличаване на относителния дял на
предварително третираните отпадъци
12) Увеличаване на количеството отпадъци
които са обект на повторно използване,
рециклиране, и/или оползотворяване
13) Изграждане на култура на разделно
събиране сред населението чрез
информиране, маркировки, стимули и
санкции
14) Намаляване на нерегламентирано
изхвърляне на отпадъци чрез адекватна
система на контрол, санкции, ясни
отговорности на местно и областно ниво

3.3. Мерки в ЗИД на ЗУО за постигането
им
 Въвеждане на такса депониране и
изискването част от постъпленията да се
депозират в ПУДООС за развитие на
инфраструктурата










Въвеждане на изисквания за
предварително третиране на отпадъци
преди депониране
Въвеждане на изисквания за отделяне на
опасните битови отпадъци, както и на
биоразградимите отпадъци
Въвеждане на задължение за маркиране
на опаковките с маркировка за разделно
събиране
Регламентира задълженията на местните
власти по отношение на системите за
разделно събиране на масово
разпространени отпадъци и опасни
отпадъци, образувани в домакинствата
Въвежда задължения на областните
управители по отношение на
управлението на отпадъците на гари,
летища, КПП-та, както и
координирането на дейностите по УО на
областно ниво
Въвежда санкции за непредоставяне на
информация на потребители, за
неизпълнение на задълженията на
организациите по оползотворяване,
както и за неизпълнение на утвърдената
от контролния орган програма

15) Оптимизиране на регулирането на
бизнеса с отпадъците чрез ограничаване
на ненужната регулаторна тежест
16) Подобряване на контрола и прилагането
на закона, намаляване на дела на
недекларираните количества продукти,
които образуват МРО


















17) Нормативно уреждане на
отговорностите и санкциите за



Увеличаване двойно на глобите
Въвежда се по-лек регистрационен
режим за временно съхраняване на
опасни отпадъци, както и за търговия с
отпадъци от черни и цветни метали
Въвежда се регистрация на лицата,
пускащи на пазара продукти, от които се
образуват масово разпространени
отпадъци
Предвиждат се глоби за непредоставяне
на информация от лицата, пускащи на
пазара продукти, след употребата на
които се образува МРО, ООп и
едноличен търговец или юридическо
лице, което не осигурява информация на
потребителите в съответствие с
изискванията на закона;
Увеличаване двойно на глобите
Подобряване на предварителния контрол
чрез система за одобрение на програми
за управление на отпадъците
Всички разрешения в ЗИД на ЗУО могат
да бъдат издавани само на лица
удостоверили липсата на парични
задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
липсата на парични задължения към
държавата или към общината по смисъла
на чл. 162, ал. 3 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
както и към ПУДООС.
Въвежда се екологична оценка за
програмите по управление на отпадъци,
изготвени за всяка община, като те
стават и задължителни за изпълнение,
Въвежда се ред за съгласуване и
утвърждаване или отказване на
утвърждаването на програми по
управление на отпадъците от РИОСВ.
Изискване на допълнителни документи
за издаване на разрешение за дейности с
отпадъци, за лиценз за търговия с
метали, за разрешение за организации по
оползотворяване
Въвеждат се с наредба условия и
изисквания към дейностите по третиране
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третирането и обезвреждането на
опасните отпадъци от лечебните
заведения
18) Преодоляване на недостига на
финансови средства в сектора на УО
чрез по-ефективно използване
механизмите на ПЧП






на отпадъците на територията на
лечебните и здравни заведения, както и
механизъм за контрол,
Въвеждане на такса депониране
Въвежда се блокиране на месечни
отчисления в полза на МОСВ за
операторите на депа, с цел закриване и
след експлоатационен мониторинг на
депата и изграждане на нови такива,
както и на и ред за определяне и
превеждане на тези отчисления
въвежда се разходване на средствата в
ПУДООС по видове МРО
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Част ІV. Засегнати / заинтересувани страни
Измененията и допълненията в Закона за управление на отпадъците касаят следните основни
групи в обществото:
• Лица, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово
разпространени отпадъци;
• Лица, извършващи дейности с отпадъци
• Население и домакинства
• Публична власт;
• Неправителствени организации, чиято дейност е свързана с опазване на околната среда;
Таблица Пряко и косвено засегнати страни от от ЗИД на ЗУО
Дейност
Пряко засегнати страни
Косвено засегнати страни
Увеличаване на относителния дял на предварително третираните отпадъци, увеличаване на
количеството отпадъци, които са обект на повторно използване, рециклиране, и/или
оползотворяване, израждане на култура на разделно събиране сред населението чрез информиране,
маркировки, стимули и санкции
оператори, Кметове на общини
• Въвеждане на законово Икономически
задължение
за получили разрешение по Лицата, пускащи на пазара
предварително третиране чл.12 от ЗУО за дейности продукти, след употребата на
на
отпадъци
преди събиране, транспортиране, които се образуват масово
временно
съхраняване, разпространени отпадъци
депониране
предварително
третиране, Неправителствени организации
рециклиране,
оползотворяване
и
обезвреждане
• Въвеждане
на МОСВ, МЗ, Национални Неправителствени организации
изисквания
към центрове по проблемите на
здраве,
третирането на отпадъци общественото
на
териториите
на лечебни и здравни заведения
лечебни
и
здравни
заведения
•

Въвеждане
на
задължение
за
маркиране на опаковките
с маркировка за разделно
събиране
Намаляване на нерегламентирано
областно ниво
• Въвеждане
на
отговорност
за
управление
на
отпадъците на областно
ниво

Всички
потребители
на
продукти, след употребата, на
които се образуват отпадъци от
опаковки
Неправителствени организации
изхвърляне на отпадъци чрез ясни отговорности на местно и

Лицата, пускащи на пазара
продукти, след употребата на
които се образуват отпадъци
от опаковки

Областни управители

Икономически
оператори,
получили разрешение по чл.12
от ЗУО за дейности събиране,
транспортиране,
временно
съхраняване,
предварително
третиране,
рециклиране,
оползотворяване
и
обезвреждане,
Агенция Митници, НАПИ,
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НВМС,
МДААР,
РИОСВ,
МОСВ
Неправителствени организации
Кмет
на
община
Икономически
оператори,
• Въвеждане
на
получили разрешение по чл.12
задължение на местно
от ЗУО за дейности събиране,
ниво по организиране на
транспортиране,
временно
дейности за разделно
съхраняване,
предварително
събиране
на
опасни
третиране,
рециклиране,
отпадъци
в
оползотворяване
и
домакинствата
и
обезвреждане
оползотворяване
на
Притежателите
на
битови
биоразградими отпадъци
биоразградими отпадъци
Неправителствени организации
Ускорено изграждане на необходимата инфраструктура за депониране, преработване и
обезвреждане на отпадъци
Икономически
оператори,
• Финансиране
на Оператори на депа,
получили разрешение по чл.12
дейността по депониране МОСВ,
Кметове на общини
от ЗУО за дейности събиране,
на отпадъците
транспортиране,
временно
съхраняване,
предварително
третиране,
рециклиране,
оползотворяване
и
обезвреждане
Лицата, пускащи на пазара
продукти, след употребата на
които се образуват масово
разпространени отпадъци
Притежатели
на
производствени отпадъци
Граждани,
плащащи
такса
битови отпадъци
Неправителствени организации
оператори,
• Доизграждане
на МОСВ, РИОСВ, оператори Икономически
инфраструктура
за на депа, кметове на общини, получили разрешение по чл.12
Регионални сдружения на от ЗУО за дейности събиране,
депониране
временно
общини за управление на транспортиране,
съхраняване,
предварително
отпадъците
третиране,
рециклиране,
оползотворяване
и
обезвреждане
Лицата, пускащи на пазара
продукти, след употребата на
които се образуват масово
разпространени отпадъци
Оптимизиране на регулирането на бизнеса с отпадъците
• Изискване
на Лица, кандидатстващи за МОСВ, РИОСВ
допълнителни документи разрешение по чл 37 от ЗУО;
за издаване на актовете Лица, кандидатстващи за
лиценз, издаден по реда на
по режимите по закона
глава пета, раздел III от ЗУО
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•

РИОСВ, МОСВ
Кмет на общината
Областен управител
Лицата,
извършващи
дейности с отпадъци, за
които се изисква издаване на
разрешение по чл. 37 то ЗУО
Лица, при чиято дейност се
образуват
строителни,
производствени,
опасни
отпадъци
Лицата, пускащи на пазара
продукти, след употребата на
които се образуват масово
разпространени отпадъци
Подобряване на контрола и прилагането на закона, намаляване на дела на недекларираните
количества продукти, които образуват МРО
• Регистрация на лицата, Лицата, пускащи на пазара РИОСВ
пускащи
на
пазара продукти, след употребата на
продукти от които се които се образуват масово
разпространени отпадъци
образуват МРО
Изпълнителна агенция по
околната среда
• Въвеждане
на Лицата, пускащи на пазара
допълнителни санкции за продукти, след употребата на
лица,
които
не които се образуват масово
изпълняват задължения разпространени отпадъци;
Организации
по
си по закона
оползотворяване
Лицата, които изпълняват
задълженията
си
индивидуално
• Актуализиране
на МОСВ, РИОСВ
размерите на налаганите
санкции
Уреждане на реда за
съгласуване,
утвърждаване
или
отказване
на
утвърждаването
на
програми по управление
на отпадъците

Част V. Алтернативни възможности (варианти) за решаване на проблема. Избиране на
възможности за действие.
За целите на анализа дефинираме набор от три валидни опции (варианта) за изменение и
допълнение на действащия Закон за управление на отпадъците:
 Вариант 1 – Базов (нулев) сценарий;
 Вариант 2 - Предложените в проекта на ЗИД на ЗУО регулации
 Вариант 3 – Алтернативи на предложените в проекта на ЗИД на ЗУО регулации
5.1. Вариант 1 - Базов (нулев) сценарий
Нулевият сценарий предполага да не се предприема регулаторна намеса. В много случаи
проблемът може да не е в закона, а в неефективното му прилагане поради институционални,
организационни и функционални проблеми. От гледна точка на оптимизиране на регулаторната
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среда е задължително да се убедим, че не можем да постигнем идентифицираните цели в
рамките на действащия закон чрез усъвършенстване на работните процеси, или чрез
алтернативни нерегулаторни инструменти (например информационни кампании за разделно
събиране) преди да пристъпим към промени в Закона.
Извършената от екипа последваща оценка на ефекта на ЗУО 2003-2008 г. от една страна и
идентифицираните в част 2 проблеми показват обаче, че в случая те не могат да бъдат решени
без регулаторна намеса поради следните причини:
1.

Съществена част от неуспехите в сектора на УО се дължи на липса на законови
изисквания за предварително третиране или на липса на икономически стимули.

2.

Там където има изисквания за разделно събиране на МРО не са разписани ясно
отговорностите за тяхното спазване.

3.

В голяма степен неефективното прилагане на закона се дължи на неадекватна система от
санкции, както и липса на регистрационни и информационни изисквания (както и
санкции за неизпълнението им), които да позволяват контрол върху количествата
образувани МРО

4.

Отклоненията от изискванията на Закона в бизнеса с отпадъци се дължи отчасти на
ненужни тежести, които го правят непривлекателен за частния бизнес особено по време
на рецесия, когато цените на суровините бележат спад.

Нито една от тези слабости би могла да бъде преодоляна без регулаторна намеса. В
заключение: без съществена промяна в правната уредба на УО не могат да бъдат
постигнати общата и специфичните цели идентифицирани в част трета.







Ефектът от нулевата опция би бил:
Повишаване на количеството отпадъци за депониране без да бъдат предварително
третирани;
Не се предотвратява и ограничава нерегламентирано изхвърляне и изгаряне на отпадъци,
вкл. изхвърляне на отпадъци, които могат да се рециклират или оползотворят на
непредвидени за целта места и изхвърляне на отпадъци, които не могат да се рециклират
и оползотворяват в местата предвидени за рециклируеми и оползотворими отпадъци;
Не се решава проблема с нуждата от ускоряване на изграждането на инфраструктурата
за депониране на отпадъците във всички региони на страната;
Наличието на тежести при административното регулиране за получаване на разрешение
за извършване на дейности по управление на отпадъците;
Слаб и недостатъчен контрол върху дейностите по управление на отпадъците.

Разбира се регулаторната намеса не гарантира автоматично постигането на
формулираните цели. Дали и доколко ще бъдат постигнати и на каква цена зависи от
конкретните промени в закона.
5.2. Вариант 2 - Предложените в проекта на ЗИД на ЗУО регулации
Основните характеристики на Вариант 2 могат да бъдат систематизирани така:
- регламентират се стриктни задължения за маркиране на опаковките
- по-подробно се регламентират задълженията на местните власти по отношение на
системите за разделно събиране на масово разпространени отпадъци, опасни отпадъци,
образувани в домакинствата,
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-













определят се задължения на областния управител по отношение на управлението на
отпадъците на гари, летища, КПП-та; съгласуване на програми за управлението на
отпадъците на тези обекти, както и координиране на действията по управление на
отпадъците на областно ниво;
въвежда се регистрация на лицата, пускащи на пазара продукти, от които се образуват
масово разпространени отпадъци;
въвежда се ред за съгласуване и утвърждаване или отказване на утвърждаването на
програми по управление на отпадъците от РИОСВ;
въвеждат се изисквания за допълнителни документи при получаване на разрешение за
дейности с отпадъци, лиценз за търговия с черни и цветни метали, разрешение за
организации по оползотворяване;
въвежда се разходване на средствата в ПУДООС по видове МРО;
въвежда се блокиране на месечни отчисления в полза на МОСВ за операторите на депа, с
цел закриване и следексплоатационен мониторинг на депото и ред за определяне и
превеждане на тези отчисления;
въвежда се такса депониране, която се плаща в ПУДООС;
размерът на глобите се увеличава двойно в сравнение с ЗУО;
предвиждат се нови санкции по отношение на състава на нарушенията, увеличава се
обхвата на лицата, които подлежат на санкции (непредоставяне на информация от
лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата, на които се образуват масово
разпространени отпадъци, организации по оползотворяване, лицата, които изпълняват
задълженията си индивидуално, едноличен търговец или юридическо лице, които не
осигуряват информация на потребителите, др.).
Ползите от приемането на посочените регулации са свързани с:
Намаляване на количеството отпадъци за депониране, в следствие на предварителното
им третиране.
Нарастване на дела на отпадъци за рециклиране и оползотворяване.
Осигуряват се финансови средства за устойчиво развитие на инфраструктурата и
възстановяване на околната среда след затваряне на депата.
Чрез въвеждането на задължително изискване за маркиране на опаковките, които
подлежат на разделно събиране, гражданите се насочват към разделно събиране. Ползите
за разделното събиране не са толкова еднозначни. Ако потребителят не е запознат и
убеден в ползите от разделното събиране, то наличието на маркировка едва ли ще има
някакъв практически ефект.
Увеличава се санкционната дейност по закона по отношение на обхвата на лицата и
състава на нарушенията.
Недостатъците от приемането на посочените регулации са свързани с:
Неправилно е разпределена отговорността за финансово осигуряване на
инфраструктурата за депониране на отпадъците върху централната власт, въпреки че
най-заинтересовано от това е местното население, на чиято територия се намира тя.
Както практиката показва, неизбежни са разминаванията между обществения и местния
интерес. За да бъде УО политически възможно, принципа на субсидиарността изисква да
се държи сметка за интересите на непосредствено засегнатите.
Нарастват административните тежести върху бизнеса от допълнително въведените
режими и изисквания.
Високи разходи за бизнеса по изпълнение на новите разпоредби.
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Високи обществени разходи за населението по изпълнението на новите разпоредби.
Неясна ефективност на дейността по управление на отпадъците.

Въз основа на гореизложеното, екипът счита, че предложеният ЗИД на ЗУО създава повисоки разходи за бизнеса (в резултата на новите задължения), допълнително утежнява
регулаторна рамка, която и към момента е ненужно утежнена. Ето защо идентифицира
алтернативни на предлаганите решения със значително по-ниски разходи от страна на
бизнеса при същите и по-високи равнища на защита на околната среда и здравето на хората.
5.3. Вариант 3 – Алтернативи на предложените в проекта на ЗИД на ЗУО регулации
1.
Решаване на проблема с дългосрочните нужди на развитието на
инфраструктурата за депониране на отпадъците чрез директна отговорност на местното
самоуправление за състоянието на депото на негова територия и възможност за използване на
приходите от такса депониране за неговото прозрачно екологосъобразно управление.
Управлението на депата трябва да бъде обект на пълен граждански контрол, както и на контрол
от страна на централната власт чрез специализираните инспекторати (РИОСВ) и областните
управители: Контролът трябва да е както предварителен (одобряване и мониторинг на програма
за управление на депото) така и последващ контрол.
Разбира се приходите от такса депониране едва ли могат да бъдат достатъчни за изграждане на
инфраструктурата по депониране. Националният бюджет и европейските структурни фондове
ще продължават да играят водеща роля. Вместо да прибира част от такса депониране във
специален фонд за рекултивиране на депата, държавата трябва да осигурява развитието на
инфраструктурата на УО на състезателен проектен принцип със съфинансиране от страна на
съответния собственик/оператор на депото.
Предложената алтернатива може да бъде реализирана по следния начин:
На операторите на депата се предоставя възможност за изразходване на събираните средства от
такса депониране за изграждане и експлоатация на машини, съоръжения и инсталации, целящи
удължаване на експлоатационния срок на депото до момента, в който собственикът на депото –
община или сдружение на общини – вземе решение за планиране и изграждане на следващата
клетка към съществуващото депо или на ново такова. Всеки оператор на депо, който не желае
да прави отчисления в ПУДООС разработва програма за мерките, които ще предприеме за
удължаване на срока на експлоатация на депото. Програмата следва да бъде утвърдена от
компетентните органи (МОСВ или РИОСВ). Веднъж годишно тя следва да бъде актуализирана
и проверявана, като отчисления в полза на ПУДООС ще бъдат правени само в размера, на
нейното неизпълнение. Събраните по този начин средства, както и от операторите на депа,
които предпочитат да правят отчисления в ПУДООС, могат да бъдат предоставяни като
безлихвен заем за изграждане на нови депа и клетки на депа. Периодът на планиране,
изграждане и пускане в експлоатация на ново депо продължава около 5 години (виж
Приложение № 3) „разходи за строежа на 5 регионални депа – Монтана, Русе, Севлиево,
Созопол и Силистра”. Този период е доста дълъг и позволява необходимите средства да бъдат
осигурени от такса депониране най–вече през същия период, така че да се избегне блокирането
на финансови средства. Рекултивирането на старите депа и следексплоатационния мониторинг
също трябва да се финансират и от такса депониране след взимане на решение от собственика
на съответното депо за изграждане на ново такова. Регионалното сдружение на общини може да
обсъжда и дава становище по размера на такса депониране на депата обслужващи неговите
членове (Приложение № 4). За да се избегнат злоупотреби с монополно положение от
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собственика на депото, размерът на таксата би могъл да се одобрява от МОСВ/РИОСВ в
съответствие с реалните разходи за опериране и бизнес плана за развитие/рекултивиране на
депото.
Ефектът от предложената алтернатива може да се обобщи:
Ползи от приемането на предложената алтернатива
 Операторът има стимул за инициативи и извършване на разходи за удължаване на срока на
депото.
 Спестени разходи за икономическите оператори от избягване блокирането на средства в
размер на милиони левове за период от време (често надвишаващ 10 години).
 Постига се реално удължаване на срока на експлоатация на депото, тъй като приходите от
таксата се влагат в съоръжения за управление на отпадъците.
 РИОСВ контролира изпълнението на програмата за управление на депото.
 Ролята на регионалните сдружения на общини за управление на отпадъците на регионален
принцип се осмисля чрез реална функция по консултиране на общинските съвети за размера
на такса депониране (разходите по експлоатация, закриване и строеж на ново депо) и такса
битови отпадъци (разходите по събиране и транспортиране до депото) отделно за всяка
община, съобразно транспортните разстояния до депото и нежеланието на местното
население да има там депо.
Разходи, свързани с предложената алтернатива
 Разходи за разработване на програмите за управление на депото от операторите
 Разходи за контрол от страна на РИОСВ
2.
Задължително изискване за маркиране само опаковките, за които това не
представлява съществен проблем и които могат да се рециклират и оползотворяват.
Както беше посочено по-горе, целта на мярката е да се насочат и стимулират гражданите към
разделно събиране. Въвеждането на изискване за маркиране на всички опаковки (независими
дали могат да се рециклират или не) не е оптимално. Ползите за разделното събиране не са
еднозначни. Ако потребителят не е запознат и убеден в ползите от разделното събиране, то
наличието на маркировка едва ли ще има някакъв практически ефект. Практиката на маркиране
по света показва, че маркировката сама по себе си не е гаранция за увеличаване на
относителния дял на разделно събираните МРО. По-резултатни са образователните и
информационни кампании. Още по резултатно е размера на такса битови отпадъци за всеки
гражданин да зависи и от количествата изхвърлени от него отпадъци, като му се осигури
възможност за безплатно разделно събиране.
Режимът на задължително маркиране на всички опаковки предполага маркиране и на опаковки,
които не могат да се рециклират. Поради това би могъл да се ограничи до опаковките, които
могат да се рециклират и оползотворяват, а за останалите опаковки той да бъде доброволен.
Кои опаковки подлежат на маркиране се определя съвместно от организациите по
оползотворяване и лицата, пускащи на пазара опаковани стоки. Много производители го правят
като част от корпоративната социална отговорност. Ако това не е достатъчно в нашата
специфика, може корпоративната социална отговорност да се стимулира донякъде с
преференциална продуктова такса (лицензионно възнаграждение) при маркиране на
продуктите.
Ефектът от предложената алтернатива може да се обобщи:
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Ползи от приемането на предложената алтернатива
 Решава се проблема с поставянето на маркировка за продукти и опаковки с много малки
размери (часовникарски батерии и др. единични изделия) и внесени продукти, които нямат
такава маркировка
 Маркировката се превръща в разпознаваем сигнал и информира потребителите към всеки
един момент коя опаковка е възможно да бъде рециклирана и коя не.
 Облекчава се разделното събиране на годните за рециклиране отпадъци от опаковки и
последващото им рециклиране.
 Намалени (спестени) разходи на лицата пускащи на пазара опаковани стоки по изпълнение
на закона
Разходи, свързан с предложената алтернатива
Някои подлежащи на рециклиране опаковки и продукти ще бъдат пуснати на пазара без
маркировка и съответно могат да не бъдат събрани разделно.
3.
Възможности за намаляване на ненужната регулаторна тежест за фирмите в
сектора на управление на отпадъците и привеждане на ЗУО в съответствие с ЗОАРАКСД.
ЗУО въвежда под името „разрешение” на практика лицензионен режим, който не е сред
предвидените в ЗОАРАКСД лицензионни дейности. Така той противоречи на ЗОАРАКСД със
всички произтичащи от това рискове за неговото атакуване по съдебен ред. Подобен режим за
узаконяване на дейност с преценка по целесъобразност трябва да бъде или лицензионен или
регистрационен. Екипът е на мнение, че няма основания режимът да бъде лицензионен,
извършването на дейности по управление на отпадъци не е сред дейностите, за които
ЗОАРАКСД предвижда издаване на лиценз5 и може да бъде облекчен в регистрационен.
В съответствие със ЗОАРАКСД в ЗУО следва да ограничат изискуемите документи по
различните процедури, които са удостоверени от друг орган и са вписани в публичен регистър,
като от заявителите се изисква само декларация.
Редът за съгласуване и утвърждаване на програми по управление на отпадъците, изискуеми от
лицата, кандидатстващи за разрешение по чл.12 от ЗУО може да бъде уреден като част от
процедурата при издаването на тези разрешения. Екипът препоръчва утвърждаването на
програмата да бъде отменен като отделна фаза на административното регулиране, а да бъде
въведен като първа необходима фаза за получаването на разрешение по чл. 12 от ЗУО - режим,
който по същността си е регистрационен.
Лицата, пускащи на пазара продукти, които изпълняват задълженията си по чл.11 на ЗУО не
следва да бъдат отново регистрирани пред МОСВ по смисъла на предложената във вариант 2
регулация, тъй като за тях данните са вече налични и те могат да бъдат регистрирани п
служебен път, въз основа на данните от одиторските доклади на Организациите по
оползотворяване (касае и лицата изпълняващи задълженията си индивидуално и заплащащите
продуктова такса в ПУДООС). Задължителната регистрация, може да обхване само лицата,
които до момента не са изпълнявали задълженията си за събиране, рециклиране и
оползотворяване на МРО.
Ефектите от предложената алтернатива са явни
5

Изключение прави извършването на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, която по ЗУО е
лицензионен режим.
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Намалява се административната тежест за фирми в сектора на управление на отпадъците
Оптимизира се регулаторната рамка при управление на отпадъците
Спестяване на разходи за заявителите на режимите
Постига се съответствие с принципите на ЗОАРАКСД

Част VІ. Анализ на въздействието
Настоящият анализ включва:
• Идентификация на икономическите, социалните и екологичните въздействия на всяка
опция (вариант);
• Качествена и количествена характеристика (описание) на идентифицираните
въздействия;
• Отчитане на риска и несигурността на всяка опция (вариант).
Идентифицираните ползи и разходи не се остойностяват, тъй като прилагаме критерия
ефективност на разходите (ползи се постигат с цената на най-малко обществени разходи).
6.1. Икономически, социални и екологични въздействия на Вариант 1 – Базов (нулев)
сценарий
Икономически въздействия
Категория
Подкатегория
Функционира Конкурентност
не на сектора на средата;
Пазарни
по
деформации
управление
на
отпадъците в
националното
стопанство

Разходи за
дейността на
лицата,
пускащи на
пазара
продукти,
след
употребата на
които се
образуват
масово
разпростране
ни отпадъци
Разходи за
дейността на
лица,

Качествена характеристика
Конкурентна среда за
извършване на дейност по
управление на отпадъците
Ненужни тежести при
административното регулиране
за получаване на разрешение за
извършване на дейности по
управление на отпадъците.

Разходи за
изпълнение на
нормативните
разпоредби,
трансакционни
разходи и др.);

Високи разходи за изпълнение
на нормативната уредба за
постигане на съответните цели
за рециклиране и
оползотворяване, за измерване
и отчитане на пуснатото на
пазара количество продукти,
други.

Разходи за
изпълнение на
нормативните

Високи разходи за изпълнение
на нормативната уредба
(получаване на разрешение,

Количествена характеристика
Засегнати
11 организации по
оползотворяване (ООп) и около
25 000 фирми, които членуват в
тях (данни от 2006)
~ 2800 лица, които извършват
дейности по управление на
отпадъците
~ 1200 лица, които извършват
дейности по събиране,
транспортиране и временно
съхранение на неопасни
отпадъци
Засегнати страни както следва:
25 000 лица, които изпълняват
задълженията си чрез ООп
~15 000 лица, които плащат такса
в ПУДООС
~ 30-40 лица, които изпълняват
задълженията си по закона
индивидуално

Засегнати страни
~ 2800 лица, които извършват
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извършващи
дейности с
отпадъци

разпоредби,
трансакционни
разходи и др.);
Финансиране на
дейността

Население и
домакинства

Потребителски
цени;
информираност
и защита на
потребителите;

Публична
власт

Фискален
(бюджетен)
ефект на
национално
ниво

Фискален

отчитане, контрол)
Разходи за закупуване и
инсталиране на съоръженията и
инсталациите за обезвреждане
и оползотворяване на отпадъци
Финансиране на дейността от
продуктовите такси, такса
битови отпадъци, лицензионни
възнаграждения, ДБ, фондове
на ЕС, други
Високи обществени разходи за
изпълнение на закона, в
следствие на:
- повишени цени на
продуктите, след
употребата на които се
образуват МРО в
резултат на разходите
за разделно събиране,
рециклиране и т.н.
- размерът на такса
битови отпадъци не
зависи от количествата
образувани и третирани
отпадъци и на практика
не включва разходите за
обезвреждане на
отпадъка
Недостатъчна и некачествена
информация за потребителите в
областта на управлението на
отпадъците.
Високи разходи на МОСВ за
регулиране и контрол по
управление на отпадъците
- тежка процедура за
издаване на разрешение за
дейностите предварително
третиране, рециклиране,
оползотворяване и
обезвреждане на отпадъци
- Неактуални размери на
санкциите;
- Необхващане на всички
институции, които имат
ангажимент за управление
на дейността по третиране
на отпадъците.
Разходи за събирането,

дейности по управление на
отпадъци
~ 1200 лица, които извършват
дейности по събиране,
транспортиране и временно
съхранение на неопасни
отпадъци
11 Организации по
оползотворяване
Засегнати
Цялото население

Засегнати
МОСВ, РИОСВ,
28 областни управители

Засегнати
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(бюджетен)
ефект на местно
(общинско)
ниво

Социални въздействия
Обществено
• влияние
здравеопазва
върху
не и
здравето в
безопасност
следствие от
промени в
околната
среда
(въздух,
вода, почва
и т.н.);
• влияние
върху
здравето
вследствие
от промени
в
енергопотре
блението и /
или
управлениет
о на
отпадъците;
Заетост
и • разкриване /
пазар
на
закриване на
труда
работни
места

Социално
включване и
защита на
определени
групи

•

Ефект върху
определени
групи хора,
които са поуязвими от
други, позастрашени
от бедност

включително разделното,
транспортирането,
претоварването,
оползотворяването и
обезвреждането на битови,
строителни и масово
разпространени отпадъци на
територията на съответната
община.

264 общини

Намаляване на рисковете за
човешкото здраве в следствие
от създадените със ЗУО
правила за третиране,
оползотворяване и
обезвреждане.

Засегнати
Цялото население

Заедно с това обаче,
ефективната защита на
здравето е затруднена от ред
проблеми, които ЗУО не успява
да адресира достатъчно
ефективно – все още голям
обем отпадъци, които
постъпват в депата,
неизпълнение на част от целите
по рециклиране и
оползотворяване, липса на
регламентация по отношение
на събирането и третирането на
опасните отпадъци и др.
Разкриване на нови работни
места
в
следствие
от
въвеждането на изискване за
разделно
събиране
на
отпадъците и свързаната с това
нова инфраструктура.
Размерът на такса битови
отпадъци оказва влияние върху
доходите на населението като
цяло. Трудно е да се определи
доколко усложняването на
управлението на отпадъците е
довело до увеличаване на
таксата, тъй като от друга
страна то води до намаляване
на количеството депонирани
отпадъци.
Механизмът, по който се

Засегнати
~ 1000 лица, които извършват
дейности
по
събиране
и
сепариране на отпадъци
Засегнати
Цялото население
Самотно живеещи в градовете
възрастни хора

27

Добро
държавно
управление и
администрац
ия, участие,
достъп до
правосъдие,
средства за
масова
информация
и етика

•

Информиран
ост на
населението

определя
такса
битови
отпадъци – на основа на
данъчна оценка – поставя
определени групи от хора в
неравностойно положение –
напр. самотно живеещи хора.
Като цяло информираността на Засегнати
населението по въпросите,
Цялото население
свързани с управлението на
отпадъците, и по-конкретно, с
разделното събиране на
отпадъците е недостатъчна.
Може да се твърди, че това е и
една от съществените причини
за все още ниската ефективност
на системите за разделно
събиране на отпадъци.

ЗУО и ЗИД на ЗУО се явяват специален закон по отношение на законодателството за околна среда.
Поради тази причина смятаме, че е по-добре екологичните въздействия да се оценяват не по
компонентите на околната среда, а по подобряване на управлението на всеки вид отпадъци, като
производствени, опасни, битови, строителни и масово разпространени. Причината, затова е, че
въздействията върху компонентите на околната среда на практика се явяват следствие от управлението
на различните видове отпадъци.
Екологични въздействия

Категория
Въздух

Подкатегория
Емисии на газове увреждащи човешкото здраве, земеделската продукция,
сградите и т.н.
Ограничаването на нерегламентирано изгаряне на отпадъците води до
намаляване на емисиите от СО, СО2 диоксини, съединения на хлора и др.
Изграждането на модерни инсинератори и автоклави за болнични
отпадъци намалява емисиите във въздуха, получавани при
неконтролируемо изгаряне на тези отпадъци.
Съобразени са балансите между устойчивото използване на ресурсите и
подобреното взаимодействие между защитата на околната среда и
растежа6
Количество и качество на чистите и подпочвени води;

Стойност

+

+

Води
Ограничаването на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци чрез
изграждането на инфраструктура (депа) за депониране на битовите
отпадъци със съответните съоръжения за събиране на инфилтрата и
неговото обезвреждане намаляват замърсяването на повърхностните и
подпочвените води

+

Качество на водата във водните басейни (море, реки, езера, язовири и др.
6

Насока 11 от Интегрирани насоки за растеж и заетост (2008-2010 г.), включващи Препоръки на Комисията
основно основните насоки на икономическите политики на държавите-членки и на Общността (съгласно чл.99 от
Договора за ЕО), СОМ (2007) XXX - Част V
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Ограничаването на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци чрез
изграждането на инфраструктура (депа) за депониране на битовите
отпадъци със съответните съоръжения за събиране на инфилтрата и
неговото обезвреждане намаляват замърсяването на повърхностните и
подпочвените води

+

По отношение на чистите и подпочвените води, както и тези от водните
басейни очакваните въздействия кореспондират на изискването за
насърчаване на устойчивото използване на ресурсите и подобреното
взаимодействие между защитата на околната среда и растежа7
Питейни води (количество и качество)
0
Не се очаква изменение
Качество на почвите и ерозия;
Почви
Ограничаването на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци чрез
изграждането на инфраструктура (депа) за депониране на битовите
отпадъци намаляват замърсяването на почвите откъм тежки метали,
опасни вещества и др. продукти получени при разграждането на
отпадъците

+

Налице е взаимодействие между защитата на околната среда и растежа8
Емисии на парникови газове в атмосферата.
Климат
Емисиите на парниковите газове – най-вече метан при депониране на
битови отпадъци намаляват в следствие изграждането на модерна
инфраструктура (депа) със съответните системи за улавяне на метана или
изгарянето му на факел при депониране на битовите отпадъци.

Възстановяем
ии
невъзстановя
еми ресурси

+

Налице е взаимодействие между защитата на околната среда и растежа9
Ефект върху „хищническото” използване на възстановяемите ресурси
(чиста вода, риба и др.);
Въвеждането на задължения за рециклиране на хартия, дървесина и
картон допринася за по-малкото използване на наличните гори

+

Намаляване / нарастване на невъзстановяемите ресурси (минерали и т.н.).

7

Отново : Насока 11 от Интегрирани насоки за растеж и заетост (2008-2010 г.)
Пак там
9
Пак там
10
Консолидирани текстове на Договора за Европейски съюз и на Договора за функциониране на Европейския
съюз, чл.5, ал.3 и ал.4; както и Договор от Лисабон за изменение на Договора за Европейски съюз и на Договор за
създаване на Европейската общност, подписан в Лисабон на 13 декември 2007 година, Протокол относно
прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, чл.5.
8
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Въвеждането на задължения за рециклиране на стъкло, метали, пластмаса
допринася за по-малкото използване на съответните суровини – руди,
нефтопродукти и др.
Използването на стари гуми и други горими отпадъци в циментовите
заводи като алтернативно гориво, в съответствие с условията за
експлоатация съгласно комплексните разрешителни спестява
използването на нефтопродукти

+

+

Съотношението на възстановяемите към невъзстановяемите ресурси във
времето се идентифицира с принципите на субсидиарността и
пропорционалността10, които изискват да се предприемат политики и на
Общностно ниво, ако това се налага, както и да се прецени във всеки
един момент съответствието на целите със средствата, с които те ще се
постигат.

Биоразнообра
зие, флора,
фауна и
пейзажи

Ефект върху биоразнообразието;
защитени видове и ареали (местности);
пейзажи, миграционни маршрути и екологични коридори, буферни зони.
Ограничаването на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци чрез
изграждането на инфраструктура за третиране на отпадъци намаляват
вероятността за унищожаване на защитени видове и ареали

+

Миграционни маршрути и екологични коридори, буферни зони могат да
бъдат повлияни в случай на неправилно избиране на мястото за
изграждане на съоръжения за третиране на отпадъци
Увеличаване на използваните площи;
Земя

Намаляване на земеделски земи вследствие необходимост от изграждане
на съоръжения за третиране на отпадъци

-

Промяна в предназначението (използването) на земята (например, от
земеделска в терен за строителство).
Необходима е промяна в предназначението (използването) на земята,
така че тя да бъде отредена за извършване на дейности с отпадъци

-

Земи с подчертано екологично значение;
Съоръжение за третиране на отпадъци не се строят в такива земи.
Ограничаването на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци чрез
изграждането на инфраструктура за третиране на отпадъци намаляват
вероятността за тяхното замърсяване

+

Налице е взаимодействие между защитата на околната среда и растежа11
Производство на отпадъци (твърди, битови, промишлени,
11

Насока 11
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Отпадъци

селскостопански, токсични, радиоактивни и други);
Очаква се ограничаване на образуването на различни видове отпадъци
+
Третиране, складиране и рециклиране на отпадъците.
Създават се правила за тяхното третиране, оползотворяване и
обезвреждане

+

Пожари, експлозии, аварии и т.н.
Екологични
рискове

Създаването на инфраструктура за третиране на отпадъци води до
екологични рискове за замърсяване на околните въздух, води, почви при
евентуални аварии и неправилна експлоатация

-

Разпространяване на генномодифицирани организми;
Не се очаква въздействие

0

Епидемии.
Намаляване риска от епидемии поради намаляване на
нерегламентираното изхвърляне на отпадъци

+

Производство и потребление на енергия и топлина;
Енергетика и
транспорт

Енергийно оползотворяване на отпадъци в инсинератори и използването
им като алтернативно гориво в циментовата промишленост
Увеличаване на потреблението на енергия за дейности по рециклиране на
различни отпадъци

+

Промени в търсенето на транспортни услуги (пътнически и товарни);
Увеличаване в търсеното на транспортни услуги предвид необходимостта
от транспортиране на различни разделно събрани фракции отпадъци

+

Емисии на превозните средства.
Необходимия транспорт за всяка от различните фракции отпадъците до
съоръженията за тяхното третиране води до увеличаване на емисиите от
транспортните средства
Екологични
последици от
дейността на
фирмите

-

Промяна в количеството природни ресурси, използвани за
производството на 1-ца готов продукт;
Намалено количество вложени природни ресурси на ед. продукция от
стъкло, пластмаса, хартия, метали и т.н. в следствие повишаването на
рециклирането на тези материали

+

Ефект върху пазарните цени на екологичните /”неекологичните”
продукти (чрез промени в данъчното облагане, сертифицирането, дизайна
и т.н.);
Увеличаване на цената на продуктите поради включване на разходите за
третиране на получените от тях отпадъци

-

31

Ефект върху производството на екологични /”неекологични” продукти
чрез промени в инвестиционния климат, кредитирането, застраховането и
т.н.;
Не се очаква
0
Нарастване / намаляване на вредните емисии, в резултат на промени в
производството.
Увеличаване на вредните емисии при третирането на отпадъците в
следствие на изграждане на инфраструктура за това

-

Намаляване на вредните емисии при неконтролируемо изхвърляне на
отпадъците
Повечето от горните подкатегории са съобразени с обновената
Лисабонска стратегия в частта конкурентноспособност. 12
Животни и
растения;
безопасност
на храните

+

„Здравословни” условия за животните и растенията; Хуманно отношение
към животните; Безопасност на храните и фуражите.
Подобрена състояние на ОС по отношение на животните и растенията
Налице е взаимодействие между защитата на околната среда и растежа13

+

Екологични ефекти върху трети страни.
Интернацион
ални
екологични
въздействия

Транспортиране на специфични отпадъци в и от България при наличие
или липса на подходяща инфраструктура за тяхното оползотворяване

+

Тук би трябвало да се отчитат принципите на пропорционалността и
субсидиарността14, особено като се имат предвид възможните
въздействия най-вече върху Румъния и Гърция – държави-членки на ЕС,
върху останалите държави-членки (при транспортиране в и от България
към и от тях), както и на останалите съседни на България държави, с
оглед на общите интернационални екологични въздействия.

В обобщение, очакваните от Вариант 1 икономически, социални и екологични въздействия
могат да бъдат систематизирани по следния начин:
• Отрицателни въздействия (разходи):
- Високи разходи за постигане на съответните цели за рециклиране и оползотворяване на
МРО, за измерване и отчитане на пуснатото на пазара количество продукти, както и на
количеството събрани, рециклирани и оползотворени МРО.
12

Интегрирани насоки за растеж и заетост (2008-2010 г.), включващи Препоръки на Комисията основно основните
насоки на икономическите политики на държавите-членки и на Общността (съгласно чл.99 от Договора за ЕО),
СОМ (2007) XXX - Част V
13

Накока 11
Консолидирани текстове на Договора за Европейски съюз и на Договора за функциониране на Европейския
съюз, чл.5, ал.3 и ал.4; както и Договор от Лисабон за изменение на Договора за Европейски съюз и на Договор за
създаване на Европейската общност, подписан в Лисабон на 13 декември 2007 година, Протокол относно
прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, чл.5.
14
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•
-

Високи разходи за лицата, извършващи дейности с отпадъци по изпълнение на
нормативната уредба, в резултат на ненужната регулаторна тежест за фирмите в сектора
на управление на отпадъците
Високи обществени разходи за населението по изпълнение на закона, в следствие на
повишени цени на продуктите, след употребата на които се образуват МРО в резултат на
разходите за разделно събиране, рециклиране и т.н.
Размерът на такса битови отпадъци не зависи от количествата образувани и третирани
отпадъци и на практика не включва разходите за обезвреждане на отпадъка
Недостатъчна и некачествена информация на потребителите в областта на управлението
на отпадъците
Високи разходи на държавните и общинските бюджети за регулиране и контрол по
управление на отпадъците.
Положителни въздействия (ползи):
Намаляване на рисковете за човешкото здраве, в следствие от създадените със ЗУО
правила за третиране, оползотворяване и обезвреждане.
Разкриване на нови работни места в следствие въвеждането на изискване за разделно
събиране на отпадъците и свързаната с това нова инфраструктура.

6.2. Икономически, социални и екологични въздействия на Вариант 2 – Проект на ЗИД на
Закон за управление на отпадъците
Икономически въздействия
Дадени са категории, върху които вариант № 2 оказва въздействие.Оценени са спрямо вариант №1
Категория
Подкатегория
Качествена характеристика
Количествена характеристика
Засегнати страни както следва:
Функционира Конкурентност на Налагане на допълнително
не на сектора средата; Пазарни
административни тежести
~ 2800 лица, които извършват
деформации
по
при процедурите за издаване на дейности по управление на
управление
режими по закона
отпадъци
на
~ 1200 лица, които извършват
отпадъците в
дейности по събиране,
националното
транспортиране и временно
стопанство
съхранение на неопасни
отпадъци
11 Организации по
оползотворяване
Области управители
Кметове на общини
Разходи за
Засегнати страни както следва:
Разходи за
По-високи разходи за
изпълнение на
дейността на
изпълнение на ЗИД на закона 26 000 лица, които пускат на
нормативните
пазара продукти, след употребата
лица,
в резултат:
разпоредби,
на които се образуват масово
пускащи на
допълнителни разходи
трансакционни
разпространени отпадъци (по
пазара
за фирмите за маркиране на
разходи и др.);
данни 2006)
продукти,
опаковките с маркировка за
~15 000 лица, които плащат такса
след
разделно събиране
в ПУДООС
употребата на
разходи за съгласуване,
~ 30-40 лица, които изпълняват
които се
утвърждаване на програми по
задълженията си по закона
образуват
управление на отпадъците
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масово
разпростране
ни отпадъци

Разходи за
дейността на
лица,
извършващи
дейности с
отпадъци

Разходи за
изпълнение на
нормативните
разпоредби,
трансакционни
разходи и др.);
Финансиране на
дейността

Население и
домакинства

Потребителски
цени;
Информираност и
защита на
потребителите;

допълнителни разходи
за регистрация на фирми, които
са се легитимирали като
лицата, пускащи на пазара
продукти, след употребата на
които се образуват масово
разпространени отпадъци
По-високи разходи за
изпълнение на закона в
резултат:
разходи за
предварително третиране на
отпадъците
разходи за депониране
на отпадъците
разходи в резултат на
изисквани допълнителни
документи за издаване на
актовете по режимите по
закона
разходи за съгласуване,
утвърждаване или отказване на
утвърждаването на програми по
управление на отпадъците
Възможност за нарастване на
броя на фирмите,
извършващи дейности с
отпадъци в резултат:
•
задължение на местно
ниво по организиране на
дейности за разделно събиране
на опасни отпадъци в
домакинствата и
биоразградими отпадъци
•
задължение за
управление на отпадъците на
областно ниво
•
задължението за
предварително третиране
(стимулиране нарастването на
фирмите, които рециклират и
оползотворяват)
Изменение в размера на такса
битови отпадъци. Промяната на
такса битови отпадъци в посока
увеличаване или намаляване ще
зависи от нивото на управление
на отпадъците
(съществуващите инсталации за

индивидуално

Засегнати страни
~ 2800 лица, които извършват
дейности по управление на
отпадъци
~ 1200 лица, които извършват
дейности по събиране,
транспортиране и временно
съхранение на неопасни
отпадъци
11 Организации по
оползотворяване

Засегнати
Цялото население
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предварително третиране и
цената за тяхната експлоатация,
конкретните особености на
съответното регионално депо и
ставките, които ще заплаща
всяка община).

Публична
власт

Фискален
(бюджетен) ефект
на национално
ниво

Фискален
(бюджетен) ефект
на местно
(общинско) ниво

Некачествена информация за
потребителите
относно
разделното
събиране
на
отпадъци от опаковки и риск от
налагане
на
санкции
за
неизпълнение на задълженията
за изхвърляне на отпадъци,
които към настоящия момент
не могат да бъдат рециклирани.
Акумулиране на средства в
ПУДООС от отчисления на
такса депониране за изграждане
на нови депа
Повишени разходи в бюджета
на областните управители за
осигуряване прилагането на
закона
Повишаване на приходите от
административно-наказателна
дейност в ПУДООС в резултат
на актуализиране на размерите
на налаганите санкции
Повишаване на разходите за
организиране на дейности за
разделно събиране на опасни
отпадъци в домакинствата и
оползотворяване на
биоразградими отпадъци
Изменение в приходите от
такса битови отпадъци спрямо
изменението на количеството
третирани отпадъци.

Засегнати
МОСВ, РИОСВ
28 областни управители

Засегнати
264 общини

Социални въздействия

Дадени са само тези категории, върху които ЗИД на ЗУО (Вариант №2) оказва въздействие спрямо ЗУО
(Вариант №1)
Осигурява ефективна защита на Засегнати
Обществено
• Влияние
здравето на гражданите от
здравеопазване
върху
Цялото население
вредното въздействие на
и безопасност
здравето в
следствие от отпадъците в следствие от:
- въвеждане на изискване за
промени в
предварително третиране на
околната
отпадъците (чл. 107, ал. 1, т. 3)
среда
- регламентиране на
• Влияние
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върху
здравето
вследствие
от промени в
енергопотре
блението и /
или
управлениет
о на
отпадъците;
Заетост и пазар •
на труда

разкриване /
закриване на
работни
места

Социално
включване и
защита на
определени
групи

•

Ефект върху
определени
групи хора,
които са поуязвими от
други, позастрашени
от бедност

Добро
държавно
управление и
администрация,
участие, достъп
до правосъдие,
средства за
масова
информация и
етика

•

отговорност
и на
публичните
институции
и
администрац
ията;

•

Информиран
ост на
населението

дейностите по разделно
събиране на опасните отпадъци
от общия поток битови
отпадъци и предаването им за
рециклиране, оползотворяване
и/или обезвреждане. С тази
промяна се хармонизира
законодателството ни с
изискванията на Директива
91/689/ЕС за опасните
отпадъци.
Разкриване на нови работни
места
в
следствие
от
очакваното повишаване на
ефективността на схемите за
разделно събиране на отпадъци,
поради въвеждане на изискване
за предварително третиране.
Промените в закона ще окажат
косвено влияние върху размера
на такса битови отпадъци и
съответно върху доходите на
населението. Трудно е да обаче
да се определи категорично в
каква посока ще е това влияние
– дали ще доведе до известно
увеличаване или намаляване на
таксата.
По-ефективно организиране и
разпределение на
отговорностите на местни и
областни администрации, с
което се осигурява поефективна работа по
отношение на управлението на
отпадъците и съответно попълноценна защита на
населението от вредното
въздействие на отпадъците.
Подобряване на
информираността на
населението по въпросите,
свързани с разделното събиране
на отпадъци в следствие от
въвеждане на изискване
кметовете на общини да
осигуряват информиране на
обществеността за
организирането и прилагането
на системите за разделно

Засегнати
Безработни хора

Засегнати
Цялото население

Засегнати
Области управители
Кметове

Засегнати
Цялото население
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събиране на битови, масово
разпространени, биоразградими
и опасни отпадъци в общината.
Екологични въздействия
Дадени са само тези категории, върху които ЗИД на ЗУО (Вариант №2) оказва въздействие спрямо ЗУО
(Вариант №1)

Категория

Подкатегория

Стойност

Количество и качество на чистите и подпочвени води;
Води
По-бързото практическо въвеждане на предварително третиране
на
отпадъците
ще
намали
депонираните
количества +
биоразградими отпадъци, съответно ще се намали риска от
замърсяване на подпочвените и повърхностните води
Съобразени са балансите между устойчивото използване на
ресурсите и подобреното взаимодействие между защитата на
околната среда и растежа15
Качество на водата във водните басейни (море, реки, езера,
язовири и др.
По-бързото практическо въвеждането на предварително третиране +
на
отпадъците
ще
намали
депонираните
количества
биоразградими отпадъци, съответно ще се намали риска от
замърсяване на подпочвените и повърхностните води
Търсени са баланси между устойчивото използване на ресурсите и
подобреното взаимодействие между защитата на околната среда и
растежа16
Питейни води (количество и качество)
Не се очаква промяна по отношение на Опция 1
0
Качество на почвите и ерозия;
Почви
По-бързото практическо въвеждането на предварително третиране +
на отпадъците ще намали депонираните количества опасни
отпадъци, съответно ще се намали риска от замърсяване на
почвите
Налице е стремеж между устойчивото използване на ресурсите и
подобреното взаимодействие между защитата на околната среда и
растежа17
Емисии на парникови газове в атмосферата.
Климат
По-бързото практическо въвеждането на предварително третиране +
на
отпадъците
ще
намали
депонираните
количества
15

Насока 11 от Интегрирани насоки за растеж и заетост (2008-2010 г.), включващи Препоръки на Комисията
основно основните насоки на икономическите политики на държавите-членки и на Общността (съгласно чл.99 от
Договора за ЕО), СОМ (2007) XXX - Част V
16
Пак там
17
Пак там
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биоразградими отпадъци, съответно ще се намали образуваните
количествата метан

Възстановяеми
невъзстановяеми
ресурси

Съобразени са балансите между устойчивото използване на
ресурсите и подобреното взаимодействие между защитата на
околната среда и растежа18
Ефект върху „хищническото” използване на възстановяемите
и ресурси (чиста вода, риба и др.);
По-бързото практическо въвеждането на задължения за +
предварително третиране на отпадъците ще увеличи използването
на вторична хартия, дървесина и картон, което ще допринесе за
по-малкото използване на наличните гори
Намаляване / нарастване на невъзстановяемите ресурси
(минерали и т.н.).
По-бързото практическо въвеждане на задължения за +
предварително третиране на отпадъците ще увеличи използването
на отпадъци от стъкло, метали, пластмаса и ще допринесе за помалкото използване на съответните суровини – руди,
нефтопродукти и др.
Глобална е визията за прилагането на принципите на
субсидиарността и пропорционалността19, които изискват да се
предприемат политики и на Общностно ниво, ако това се налага,
както и да се прецени във всеки един момент съответствието на
целите със средствата, с които те ще се постигат, но по същността
си предполагат прилагането на мерки и политики на местно и
регионално ниво.
Увеличаване на използваните площи;

Земя

Намаляване на земеделски земи вследствие необходимост от
изграждане на съоръжения за предварително третиране на
отпадъци
Промяна в предназначението (използването) на
(например, от земеделска в терен за строителство).

земята

Необходима е промяна в предназначението (използването) на
земята, така че тя да бъде отредена за извършване на дейности по
предварително третиране на отпадъци
Земи с подчертано екологично значение;
Не се очаква промяна съобразно опция 1

0

Производство на отпадъци (твърди, битови, промишлени,
18

Пак там
Консолидирани текстове на Договора за Европейски съюз и на Договора за функциониране на Европейския
съюз, чл.5, ал.3 и ал.4; както и Договор от Лисабон за изменение на Договора за Европейски съюз и на Договор за
създаване на Европейската общност, подписан в Лисабон на 13 декември 2007 година, Протокол относно
прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, чл.5.
19
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Отпадъци

селскостопански, токсични, радиоактивни и други);
Очаква се намаляването на различните видове отпадъци в
+
резултат на предварителното им третиране, както и в резултат на
уреждането на управлението на отпадъците на КПП-та, гари,
летища и др. обекти попадащи под юрисдикцията на областните
управители
Третиране, складиране и рециклиране на отпадъците.
Усъвършенстват се правилата за тяхното третиране

Енергетика
транспорт

+

и Производство и потребление на енергия и топлина;
Увеличено енергийно оползотворяване на отпадъците в
инсинератори и използването им като алтернативно гориво в
+
циментовата промишленост
Промени в търсенето на транспортни услуги (пътнически и
товарни);
Увеличаване в търсеното на транспортни услуги предвид
необходимостта
от
транспортиране
на
предварително
третираните фракции отпадъци

+

Емисии на превозните средства.
Необходимия транспорт за всяка от различните фракции
отпадъците до съоръженията за тяхното третиране води до
увеличаване на емисиите от транспортните средства
Екологични
последици
дейността
фирмите

-

Промяна в количеството природни ресурси, използвани за
производството на 1-ца готов продукт;
от
Намалено количество вложени природни ресурси на ед.
на
продукция от стъкло, пластмаса, хартия, метали и т.н. в
+
следствие повишаването на рециклирането на тези материали
Ефект върху пазарните цени на екологичните /”неекологичните”
продукти
(чрез
промени
в
данъчното
облагане,
сертифицирането, дизайна и т.н.);
Увеличаване на цената на продуктите поради включване на
разходите за предварително третиране на получените от тях
отпадъци

В обобщение, очакваните от Вариант 2 икономически, социални и екологични въздействия
могат да бъдат систематизирани по следния начин:
• Отрицателни въздействия (разходи):
- По-високи разходи по изпълнение на закона за фирми, пускащи на пазара продукти, след
употребата, на които се образуват масово разпространени отпадъци
- Повишени разходи по изпълнение на закона за фирми, извършващи дейности с отпадъци
- Повишени фискални разходи за изпълнение на закона за областните управители и
кметовете на общини
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•
-

Некачествена информация за потребителите относно разделното изхвърляне на МРО и
риск от налагане на санкции за неизпълнение на задълженията за изхвърляне на
отпадъци, които към настоящия момент не могат да бъдат рециклирани.
Положителни въздействия (ползи):
Стимулиране дейността на икономическите оператори, които рециклират и
оползотворяват, в резултат предварително третиране и отделяне на повече рециклируеми
отпадъци;
Стимулиране създаването на нови икономически оператори, които да извършват
дейности с управление на отпадъците, в резултат на нови задължения към кметове,
областните управители
Дългосрочно осигуряване на средства за изграждане на депа
Подобряване на контрола, в следствие нови санкции и повишаване размерите на
съществуващите санкции.
Намаляване на количеството отпадъци за депониране, нараства количеството отпадъци
за рециклиране и оползотворяване
Защита на околната среда и здравето на хората.

6.3. Икономически, социални и екологични въздействия на Вариант 3 – Алтернативи на
предложените в проекта на ЗИД на Закон за управление на отпадъците регулации
Икономически въздействия
Дадени са категории, върху които вариант № 3 оказва въздействие. Оценени са спрямо вариант №2.

Категория

Подкатегория

Качествена
характеристика

Количествена
характеристика
Засегнати страни:
~ 2800 лица, които извършват
дейности по управление на
отпадъци
~ 1200 лица, които извършват
дейности по събиране,
транспортиране и временно
съхранение на неопасни
отпадъци
11 Организации по
оползотворяване
Засегнати страни както следва:
26 000 лица, които пускат на
пазара продукти, след
употребата, на които се образуват
масово разпространени отпадъци
(по данни 2006)
~15 000 лица, които плащат такса
в ПУДООС
~ 30-40 лица, които изпълняват
задълженията си по закона
индивидуално

Функционира
не на сектора
по
управление
на
отпадъците в
националното
стопанство

Конкурентност
на средата;
Пазарни
деформации

Облекчаване на
административните процедури
за извършване на дейности по
управление на отпадъците, в
резултат на ограничаването на
ненужната регулаторна тежест

Разходи за
дейността на
лица,
пускащи на
пазара
продукти,
след
употребата,
на които се
образуват
масово
разпростране
ни отпадъци

Разходи за
изпълнение на
нормативните
разпоредби,
трансакционни
разходи и др.);

Намалени разходи за
изпълнение на закона в
резултат:
доброволно маркиране
на опаковките с маркировка за
разделно събиране, съчетано с
икономически стимули за
поставяне на маркировка
спестяване на разходи
за регистрация на фирми, които
изпълняват задълженията си по
ЗУО
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Разходи за
дейността на
лица,
извършващи
дейности с
отпадъци

Разходи за
изпълнение на
нормативните
разпоредби,
трансакционни
разходи и др.);
Финансиране на
дейността

Население и
домакинства

Потребителски
цени;
Информираност
и защита на
потребителите;

Публична
власт

Фискален
(бюджетен)
ефект на
национално
ниво

*За новорегистрирани фирми,
разходите за изпълнение на
закона ще нараснат с разходите
за регистрация.
Спестени разходи за
икономическите оператори от
избягване блокирането на
средства от такса депониране в
ПУДООС и от намалената
административна тежест

Подобряване на
информираността на
потребителите коя опаковка е
възможно да бъде рециклирана
и коя не. Налагане на санкции
само за неизпълнение на
задълженията за изхвърляне на
отпадъци, които могат да бъдат
рециклирани.
Отпадане на отчисленията от
такса депониране за ПУДООС

Засегнати страни както следва:
~ 2800 лица, които извършват
дейности по управление на
отпадъци
~ 1200 лица, които извършват
дейности по събиране,
транспортиране и временно
съхранение на неопасни
отпадъци
11 Организации по
оползотворяване
Засегнати
Цялото население

Засегнати
МОСВ, РИОСВ

Социални въздействия

Дадени са само тези категории, върху които ЗИД на ЗУО с изменения (Вариант №3) оказва въздействие
спрямо ЗИД на ЗУО (Вариант №2)
По-ефективна защита на
Засегнати
Обществено
Влияние върху
здравето на гражданите от
здравеопазване здравето в
Цялото население
вредното въздействие на
и безопасност
следствие от
отпадъците в следствие от попромени в
бързото въвеждане на
околната
предварителното третиране на
среда
отпадъците и съответно
Влияние върху
намаляването на количествата
здравето
отпадъци,
които постъпват за
вследствие от
депониране.
промени в
енергопотребл
ението и / или
управлението
на отпадъците;
Екологични въздействия
Дадени са само тези категории, върху които ЗИД на ЗУО с изменения (Вариант №3) оказва въздействие
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спрямо ЗИД на ЗУО (Вариант №2)
Разликите по отношение на екологичното въздействие са свързани с предлагания механизъм за
изразходване на такса депониране, който ще улесни и ускори практическото въвеждане на
предварителното третиране на отпадъците.

Категория
Води

Почви

Климат

Възстановяеми
невъзстановяеми

Подкатегория

Стойност

+
Количество и качество на чистите и подпочвени води;
По-бързото практическо въвеждане на предварително третиране
на
отпадъците
ще
намали
депонираните
количества
биоразградими отпадъци, съответно ще се намали риска от
замърсяване на подпочвените и повърхностните води
Съобразени са балансите между устойчивото използване на
ресурсите и подобреното взаимодействие между защитата на
околната среда и растежа20
Качество на водата във водните басейни (море, реки, езера,
язовири и др.
По-бързото практическо въвеждането на предварително третиране
на
отпадъците
ще
намали
депонираните
количества +
биоразградими отпадъци, съответно ще се намали риска от
замърсяване на подпочвените и повърхностните води
Търсени са баланси между устойчивото използване на ресурсите и
подобреното взаимодействие между защитата на околната среда и
растежа21
Питейни води (количество и качество)
Не се очаква промяна по отношение на Опция 1
0
Качество на почвите и ерозия;
По-бързото практическо въвеждането на предварително третиране
на отпадъците ще намали депонираните количества опасни +
отпадъци, съответно ще се намали риска от замърсяване на
почвите
Налице е стремеж между устойчивото използване на ресурсите и
подобреното взаимодействие между защитата на околната среда и
растежа22
Емисии на парникови газове в атмосферата.
По-бързото практическо въвеждането на предварително третиране
на
отпадъците
ще
намали
депонираните
количества +
биоразградими отпадъци, съответно ще се намали образуваните
количествата метан
Съобразени са балансите между устойчивото използване на
ресурсите и подобреното взаимодействие между защитата на
околната среда и растежа23
Ефект върху „хищническото” използване на възстановяемите
и ресурси (чиста вода, риба и др.);

20

Насока 11 от Интегрирани насоки за растеж и заетост (2008-2010 г.), включващи Препоръки на Комисията
основно основните насоки на икономическите политики на държавите-членки и на Общността (съгласно чл.99 от
Договора за ЕО), СОМ (2007) XXX - Част V
21
Пак там
22
Пак там
23
Пак там
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ресурси

По-бързото практическо въвеждането на задължения за +
предварително третиране на отпадъците ще увеличи използването
на вторична хартия, дървесина и картон, което ще допринесе за
по-малкото използване на наличните гори
Намаляване / нарастване на невъзстановяемите ресурси
(минерали и т.н.).
По-бързото практическо въвеждане на задължения за +
предварително третиране на отпадъците ще увеличи използването
на отпадъци от стъкло, метали, пластмаса и ще допринесе за помалкото използване на съответните суровини – руди,
нефтопродукти и др.
Глобална е визията за прилагането на принципите на
субсидиарността и пропорционалността24, които изискват да се
предприемат политики и на Общностно ниво, ако това се налага,
както и да се прецени във всеки един момент съответствието на
целите със средствата, с които те ще се постигат, но по същността
си предполагат прилагането на мерки и политики на местно и
регионално ниво.
Производство на отпадъци (твърди, битови, промишлени,
селскостопански, токсични, радиоактивни и други);

Отпадъци

Очаква се намаляването на различните видове отпадъци
постъпващи за депониране в резултат на по-бързото практическо
+
въвеждане на предварителното им третиране
Търси се подобрено взаимодействие между защитата на околната
среда и растежа25
Третиране, складиране и рециклиране на отпадъците.
0

Не се очаква промяна съобразно опция 2
Производство и потребление на енергия и топлина;
Енергетика
транспорт

и

Увеличено енергийно оползотворяване на отпадъците в
инсинератори и използването им като алтернативно гориво в
+
циментовата промишленост в следствие на по-бързото
практическо въвеждане на предварителното третиране на
отпадъците
Това е подход за подобрено взаимодействие между защитата на
околната среда и растежа26

Екологични
последици

Промяна в количеството природни ресурси, използвани за
производството на 1-ца готов продукт;
от

Намалено

количество

вложени

природни

ресурси

на

ед.

24

Консолидирани текстове на Договора за Европейски съюз и на Договора за функциониране на Европейския
съюз, чл.5, ал.3 и ал.4; както и Договор от Лисабон за изменение на Договора за Европейски съюз и на Договор за
създаване на Европейската общност, подписан в Лисабон на 13 декември 2007 година, Протокол относно
прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, чл.5.
25
Насоки 11
26
Насоки 11
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дейността
фирмите

на продукция от стъкло, пластмаса, хартия, метали и т.н. в следствие
повишаването на рециклирането на тези материали в следствие +
по-бързото практическо въвеждане на предварителното третиране
на отпадъците
Едновременно се цели подобрено взаимодействие между защитата
на околната среда и растежа27 и прилагане на принципа на
пропорционалността като съотношение на цели към вложените
средства за постигането им.

В обобщение, очакваните от Вариант 3 икономически, социални и екологични въздействия
могат да бъдат систематизирани по следния начин:
• Отрицателни въздействия (разходи):
- Повишени фискални разходи за изпълнение на закона за областните управители и
кметовете на общини.
• Положителни въздействия (ползи):
- Улесняване и ускоряване практическото въвеждане на предварителното третиране на
отпадъците чрез предлагания механизъм за изразходване на такса депониране
- Стимулиране дейността на икономическите оператори на депа, които реално ще могат да
влагат средствата от събраната такса депониране в инвестиции за експлоатационен,
следексплоатационен мониторинг на съществуващите депа и изграждане на нови депа.
- Намалени разходи за фирми, пускащи на пазара продукти, след употребата, на които се
образуват масово разпространени отпадъци в резултат на доброволната маркировка
върху опаковките, съчетана с икономически стимули
- Намалени разходи за бизнеса и лица, извършващи дейности с отпадъци, в резултат на
намаляване на ненужната регулаторна тежест за фирмите в сектора на управление на
отпадъците и привеждане на ЗУО в съответствие със ЗОАРАКСД
- Осигурява по-ефективна защита на здравето на гражданите от вредното въздействие на
отпадъците
- Подобряване на информираността на населението по въпросите, свързани с разделното
събиране на отпадъци
Част VІІ. Идентифициране и сравняване на опции / възможностите
Сравняването на опциите (вариантите) е направено чрез мулти-критериен анализ на вариантите
за възможни действия при приемане на ЗИД на ЗУО, като критериите са определени на база
целите, идентифицирани в част три.
Критериите за оценка са както следва:
1. К1 - Целево изразходване на събраните средства за изграждане на инфраструктура за
депониране, нейната поддръжка и експлоатация с тегло 30%
2. К2 - Увеличаване на относителния дял на предварително третираните отпадъци, на
рециклираните и оползотворени отпадъци и ограничаване на количеството отпадъци
за депониране с тегло 30%
3. К3 - Намаляване на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци с тегло 20%
4. К 4 - Намаляване на разходите на бизнеса с тегло 10%
5. К 5 - Увеличаване на санкционната дейност по закона с тегло 10%
27

Насоки 11
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Въз основа на сравнението на опциите (вариантите) спрямо поставените критерии, екипът
счита, че Вариант № 3 (Алтернативи на предложените в ЗИД на ЗУО) е за предпочитане.
Резултатите от сравняването са представени в следната таблица:

45

Таблица – Мултикритериен анализ на вариантите по ЗИД на ЗУО
Вариант 1
Критерии
Целево изразходване на събраните
средства
за
изграждане
на
инфраструктура за депониране, нейната
поддръжка и експлоатация
Увеличаване на относителния дял на
предварително третираните отпадъци,
на рециклираните и оползотворени
отпадъци
и
ограничаване
на
количеството отпадъци за депониране
Намаляване
на
нерегламентирано
изхвърляне на отпадъци
Намаляване на разходите на бизнеса
Увеличаване на санкционната дейност
по закона
Общо:

Тегла
(%)

Резултат

30

Вариант 2

0

Претеглен
резултат
0

30

0

20

Резултат

Вариант 3

+1

Претеглен
резултат
+ 0.3

Резултат
+2

Претеглен
резултат
+ 0.6

0

+2

+ 0.6

+3

+ 0.9

0

0

+1

+ 0.2

+1

+ 0.2

10
10

0
0

0
0

-2
+1

- 0.2
+ 0.1

+2
+1

+ 0.2
+ 0.1

100

0

0

+1.00

+2.00

ЛЕГЕНДА:
• Критерии: 5 критерия за сравняване на съответните варианти, свързани (съпоставими) с целите на проекта на ЗИД на ЗУО
• Тегла: дефиниране на относителната важност (значимост) на всеки критерий (претегляне на критериите);
• Варианти: 3 варианта (дефинирани в част 5)
• Скала за оценка: включва 7 стойности за измерване (три отрицателни, 0 и три положителни):
- (- 3) – голям отрицателен ефект (въздействие);
- (- 2) – среден отрицателен ефект (въздействие);
- (- 1) – малък отрицателен ефект (въздействие);
- (0) – няма никакъв ефект (въздействие);
- (+1) – малък положителен ефект (въздействие);
- (+2) – среден положителен ефект (въздействие);
- (+3) – голям положителен ефект (въздействие).
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Част VІІІ. Наблюдение и оценка на постигане на целите
Наблюдението и оценката на постигане на целите обхваща:
• определяне на набор от индикатори за напредък в постигането на целите на
съответната интервенция;
• конструиране на обща рамка на бъдещия мониторинг;
• конструиране на обща рамка на бъдещата оценка.
Експертната група определи следните индикатори за проследяване напредъка по
постигането на целите на ЗИД на ЗУО:
1. Осигуряване на условия и стимули за ускорено изграждане на необходимата
инфраструктура за депониране, преработване и обезвреждане на отпадъци
Вложени средства в изграждане на съоръжения за предварително третиране;
Изразходени средства в поддръжка и експлоатация на депа;
Брой новосъздадени депа – статистика по години;
Съотношение между акумулираните средства за отпадъци по вид отпадък и вложените
средства в инсталации и съоръжения за третиране на отпадъци по вид отпадък

2. Увеличаване на относителния дял на предварително третираните отпадъци,
Увеличаване на количеството отпадъци, които са обект на повторно използване,
рециклиране, и/или оползотворяване
Количество на отпадъци за депониране (тонове);
Дял на рециклираните/оползотворени отпадъци към общото количество образувани
отпадъци по видове;

3. Изграждане на култура на разделно събиране сред населението чрез информиране,
маркировки, стимули и санкции
Количества опаковани стоки с маркировка за разделно събиране;
Дял на рециклираните/оползотворени отпадъци към общото количество образувани
отпадъци по видове;

Дял от населението обхванато в системи за разделно събиране на отпадъците;
4. Намаляване на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци чрез адекватна система
на контрол, ясни отговорности и санкции
Брой ликвидирани нерегламентирани сметища;
Брой на актове и наказателни постановления, стойност на наказателни постановления
и дял на наказателните постановления в общия брой по проверките за ликвидиране на
нерегламентирани сметища;
Брой лица, новорегистрирани (след приемане на ЗИД на ЗУО), пускащи на пазара
продукти, в следствие, на които се получават МРО;

Дял от населението обхванато в системи за сметосъбиране на отпадъците;
5. Оптимизиране на регулирането на бизнеса с отпадъците чрез ограничаване на
ненужната регулаторна тежест
Брой и вид на администрираните режими – статистика до приемане на ЗИД на ЗУО и
след приемане на ЗИД на ЗУО;
Срокове за издаване на акт по режим (от подаването на заявления до дата на издаване
на заявлението);
Стойност на таксите по режимите по закона;
Разходи на бизнеса за администриране на режимите;
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6. Подобряване на контрола и прилагането на закона
Брой наказателни постановления, влезли в законна сила;
Брой на актове за административни нарушения;
Дял на наказателните постановления в общия брой по проверките;
Оценка на дела на недекларирани количества МРО;
Брой лица, новорегистрирани (след приемане на ЗИД на ЗУО), пускащи на пазара
продукти, в следствие, на които се получават МРО.
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Приложения
Приложение № 1
Източници на публична информация за извършване на предварителна оценка на ЗИД на
ЗУО
1. Доклади, изготвени от ИАОС:
• Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република
България за 2006 г., раздел отпадъци.
• Доклад за постигане на целите на Република България за рециклиране и
оползотворяване на отпадъци от опаковки
• Доклад за изпълнение изискванията за третиране на отпадъци от моторни превозни
средства
• Доклад за изпълнение изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори
и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори
• Доклад за изпълнение изискванията за пускане на пазара на електрическо и
електронно оборудване и за третиране и транспортиране на отпадъци от
електрическо и електронно оборудване
• Доклад за изпълнение изискванията за третиране и транспортиране на отработени
масла и нефтопродукти на национално ниво
• Доклад относно употребата на утайки в земеделието
Всички тези доклади могат да се намерят в интернет страницата на ИАОС:
http://nfp-bg.eionet.eu.int/ncesd/bul/bulletins.html
2. Заповеди на Министъра на околната среда и водите, свързани с достигането на
целите по рециклиране и оползотворяване на различни масово разпространени
отпадъци за 2006 г.:
• Заповед № РД-281 на основание чл. 11, т. 5 от Закона за опазване на околната среда
и чл. 36, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците/12.04.2007г
• Заповед № РД-280 във връзка с чл. 36, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците
и чл. 40 от Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни
превозни средства /12.04.2007г.
• Заповед № РД-279 на основание чл. 11, т. 5 от Закона за опазване на околната среда
и чл. 36, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците / 12.04.2007г.
• Заповед № РД-282 във връзка с чл. 36, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците
и чл.53, ал.3 от Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на
отработени масла и отпадъчни нефтопродукти / 12.04.2007г.
• Заповед № РД-283 във връзка с чл. 36, ал.1 от Закона за управление на отпадъците
чл.53, ал.1, във връзка с чл.53, ал.2 от Наредбата за изискванията за третиране и
транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти / 12.04.2007г.
• Заповед № РД-285 във връзка с чл. 36 от Закона за управление на отпадъците и чл.
49, ал. 1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (публикувана на
страницата на МОСВ на 12.04.2007г.)
• Заповед № РД-284 във връзка с чл. 36 от Закона за управление на отпадъците и чл.
49, ал. 2 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (публикувана на
страницата на МОСВ на 12.04.2007г.)
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Всички заоповеди могат да се намерят в интернет страницата на МОСВ:
http://www.moew.government.bg/funds/nat_env_fund.html, раздел отпадъци
3. Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ, приета с ПМС № 253
/ 20.09.2004г.
Конкретно за отпадъци е полезна интернет страница на РИОСВ Стара Загора
http://www.stz.riew.e-gov.bg, раздел отпадъци
4. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на
околната среда през 2006г.
Отчета се намира на страница:
http://www.moew.government.bg/funds/nat_env_fund.html
5. Национална програма за управление на дейностите с отпадъци 2009 -2013 г.
Предоставена от колегите от МОСВ
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Приложение № 2
Заинтересувани страни за провеждане на консултации, във връзка със Закона за
управление на отпадъците
Организация

Коментар

Изпълнителна
Във
връзка
агенция по околна техните
среда
компетенции
опазване
околната среда
Регионални
инспекции
по
околна среда и
води - РИОСВ
Велико Търново
Благоевград
Бургас
Враца
Монтана
Пазарджик
Плевен
Пловдив
Русе
Стара Загора
Хасково
Шумен
Национален
статистически
институт,
отдел
„Публикации”
Национална
агенция
за
приходите,
Информационен
център на НАП
Агенция
„Митници”

Лице за контакти
с

Адрес, телефон, факс,
e-mail
ncesd@nfp-bg.eionet.eu.int

по
на
riosvt-vt@riosvt.org
blriosv@yahoo.com
riosvbs@unacs.bg
riosv_vr@m-real.net
riosv_mont@net-surf.net
riewpz@b-trust.org
office@riew-pleven.org
riosv_plovdiv@dir.bg
riosv@ruse.bg
riosvsz@stz.bg
info@riosv-hs.org
riosv-shn@icon.bg

Във
връзка
техните
компетенции

с

Publikacii@nsi.bg

Във
връзка
техните
компетенции

с

infocenter@nra.bg

Във
връзка
техните
компетенции
Във
връзка
техните
компетенции

с

pr@customs.bg

връзка

с

Изпълнителна
агенция
"Автомобилна
администрация"
Комисия
за Във

с
avto_a@rta.government.bg
d.lazarov@kzp.bg
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защита
на техните
потребителите
компетенции
Министерство на
здравеопазването,
Дирекция
„Обществено
здраве”
РИОКОЗ
София
Пловдив
Плевен
Сливен
Ловеч

Органи
за
пожарна
и
аварийна
безопасност
Общински
администрации
София, Дирекция
„Правнонормативно
обслужване”
Пловдив,
Дирекция
„Правнонормативно
обслужване”
Областни
администрации
Стара Загора
Бургас
Монтана
Фондация
Екообщност

Във
връзка
техните
компетенции

с

Във
връзка
техните
компетенции

с

saltankova@mh.governme
nt.bg

riokoz_so_pek@abv.bg
riokozpd@plov.net
riokoz-pleven@riokozpleven.com
riokozsliven@mbox.contact.bg
info@riokoz-lovech.org
nspab@mvr.bg

Във
връзка
техните
компетенции

с

Във
връзка
техните
компетенции

с

sttsankova@sofia.bg
savina@plovdiv.bg

Във
връзка
техните
компетенции

с

oblaststz@sz.government.bg
webmail@bsregion.org
oblastmont@montanabg.o
rg
тел./факс: (02) 951 54 79,
951 54 46
„ЕкоОбщност”
ул. „Парчевич” 12, ап. 10,
гр.
София
1000
lkolcheva@bepf-bg.org
0889 712683

Във
връзка
опазване
околната среда

WWF – Дунавско- Във

връзка

с Любомира Колчева
на Директор

с Иван Христов
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Карпатска
програма
Българско
дружество
за
защита на птиците

опазване
околната среда
Във
връзка
опазване
околната среда

Информационен и Във
връзка
учебен център по техните
екология
компетенции
Асоциация
еколозите
общините
България
Национално
сдружение
общините
Република
България

на Във
връзка
на опазване
в околната среда
Във
връзка
на техните
в компетенции

Агенция
по
геодезия,
картография
и
кадастъра
Институт
по
почвознание
«Никола
Пушкаров»
Изпълнителна
агенция
по
почвените ресурси
Национална
служба за съвети в
земеделието
Световен фонд за
дивата
природа
(WWF)
Федерация
на
природозащитни
сдружения

на

ihristov@wwfdcp.bg

с
на

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4
ап.1
тел./факс: (02) 979 95 00,
979
95
01
bspb_hq@bspb.org
с Даниел Попов
dpopov@ceie.org
Експерт управление 67 Tsanko Tserkovski Str.,
на водите
entr. 3, fl. 2, apt. 3, 1421
Sofia, Bulgaria
с Николай Сиджимов bamee@bamee.org
на председател
bamee@sliven.net
с Юлияна
Колева
Захариева,
координатор
връзки
със
специализирани
комисии, работни
групи,
контактни
групи
с
министерства
и
контрол
с

НСОРБ, 1111
ул.”Голаш” 23,
943 44 67,

Във
връзка
техните
компетенции

с

soil@mail.bg

Във
връзка
техните
компетенции
Във
връзка
техните
компетенции
Във
връзка
опазване
околната среда
Във
връзка
опазване
околната среда

с

soilsurv@mail.netplus.bg

с

office@naas.government.b
g

Във
връзка
техните
компетенции

София,

Y.Koleva@namrb.org

acad@cadastre.bg

с
на

office@wwfdcp.bg

с
на

office@greenbalkans.org
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“Зелени Балкани”
Сдружение
за
дива
природа
“Балкани”
Фондация “Тайм
Екопроекти”
Българска
стопанска камара

Във
връзка
опазване
околната среда
Във
връзка
опазване
околната среда
Във
връзка
техните
компетенции

с
на

office@balkani.org

с
на

info@time-foundation.org

с Силвия Тодорова - Тел. 02/ 932 09 30
Директор
Факс: 02/ 987 26 04
"Индустриално
развитие
silvia@bia-bg.com
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Приложение №..3 „Разходи за строежа на 5 регионални депа – Монтана, Русе, Севлиево,
Созопол и Силистра”
Изграждането на депата продължава 5 години, средната цена на едно депо е около
9 000 000 лв.
година

Средства лв.

2003

3 519 664,21

2004

11 460 326,55

2005

12 057 002,61

2006

11 500 136,52

2007

5 412 076,92

Общо

43 949 206,81
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Приложение № 4 Такса депониране, заплащана на съществуващи регионални депа към
настоящия момент
Регионално
депо

Гоце Делчев
Сандански
Доспат
Добрич
Русе

Собственик Други общини,
на депото
които го
използват

Оператор
на депото

Общ. Гоце
Делчев
Общ.
Сандански
Общ.
Доспат
Общ.
Добрич
Общ. Русе

Частна
фирма
общинска
фирма
Общ.
Доспат
Частна
фирма
няма данни

Силистра

Общ.
Силистра

Созпол

Общ.
Созпол
Общ.
Севлиево
Общ.
Шумен

Севлиево
Шумен

Гърмен,
Хаджидимово
Струмяни
Девин, Сатовча
Добрич селска
Сливо поле,
Иваново,
Ветово,
Тутракан
Ситово,
Главиница,
Дулово,
Алфатар,
Кайнарджа
Приморско,
Царево
Дряново,
Сухиндол
В.Преслав,
Смядово,
Каспичан,
Н.пазар,
Каолиново,
Венец и
Хитрино

Такса депониране за
общ.
собственик
лв.
~9 приход!

Другите
общини
лв.
30

7,7

7,7

-

24

2,7

2,7

няма данни

8,3

няма данни

няма данни

13,6

няма данни

няма данни

30,6

няма данни

няма данни

22

Частна
фирма

18,24

18,24
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Приложение № 5 - Становища на заинтересовани страни

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГДПБС
Ðåã. ¹

Åêç. ¹.
2009 г.
ДО
Г-н Младен Младенов
e-mail: mlivanovml@gmail.com

Уважаеми г-н Младенов,
Във връзка получено от Вас писмо и други документи на електронната
поща на ГДПБС, относно работа по проект за изменение и допълнение на
Закона за управление на отпадъците, имаме следното предложение:
- в т.14 от описаните нови разпоредби заложени в ЗУО, изразът
“становища за пожарна и аварийна безопасност” да бъде заменен с
“положително становище от органите за пожарна безопасност и спасяване”.
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Kolegi,
otzvetenite v jalto tekstove sa nashite otgovori.
Teodora

1. Какво ви прави заинтересована страна?
Министерство на околната среда и водите (МОСВ) е компетентния орган, отговорен за разработването и
изпълнението на националната политика в областта на управление на отпадъците, в т.ч. за разработване и
прилагане на законодателството, стратегии, програми, международни проекти, регулиране на дейностите в
обществения и частния сектор. Част от тези дейности МОСВ извършва чрез ИАОС и чрез мрежата от 16
РИОСВ, които са специализирани контролни органи на министерството.
2.

Интересите на заинтересованите страни са различни и често пъти разнопосочни. Тази
консултация няма за цел да определи кой е прав и кой не е, а да претегли всички разходи и ползи
от гледна точка на обществения интерес.
a.

Доколко и как Вашия интерес е еднопосочен с целите на проекта на Закон за изменение
и допълнение на Закона за управление на отпадъците, т.е. по-ефективна защита на
живота и здравето на хората, защита на околната среда и икономическите интереси на
гражданите и бизнеса чрез повишаване на качеството и надеждността на услугите във
връзка с управление на отпадъците.

МОСВ е отговорно за подобряване и оптимизиране на процесите, свързани с управлението
на отпадъците в страната. В същото време, като част от ЕО, България е длъжна да
транспонира и развива законодателството в тази област. Затова е необходимо да се въвеждат
нови регулации и механизми, които да опростяват и улесняват прилагането на нормативните
разпоредби. В резултат на това се подобрява състоянието на околната среда, бизнес климата
и се предотвратяват рисковете за човешкото здраве.
b.

По Ваша оценка, Вашият интерес противоречи ли на интересите на други
заинтересовани страни и по какъв начин?

НЕ.
c.

Всички заинтересовани страни ли са включени в списъка за консултацията?

В процеса на изготвяне на нормативния акт, както и в случаите на неговото изменение и
допълнение практиката е да се включват представители на всички заинтересовани страни по
въпросите, залегнали в закона, като например БСК, НСОРБ, неправителствени организации,
други министерства и агенции. Проектът на изменение на нормативния акт се публикува на
интернет страницата на министерството - по този начин всички заинтересувани лица могат
да вземат отнош5ение и изразят мнение по него.
3.

Проблеми, които законопроектът се опитва да реши:
a.

От ваша гледна точка правилно ли са формулирани?

Считаме, че в:
- проблем 1 – да се отбележи „не достигат инсталациите за третиране на отпадъци” ;
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- проблем 3 с) - да се отбележи че е затруднено постигането на целите, а не че не са
постигнати.
- проблем 5) точка а) – следва да поясним, че забавянето на финансирането на проекти в
областта на управлението на отпадъците не е поради лошо и проблемно управление на
средствата, а по-скоро са резултат на строгия регламент при отпускането и контрол при
разходването им.;
- проблем 6) а) – констатацията не е вярна- законът е ефективен в обхващането на всички
производители, доколкото те са задължени лица съгласно нормите му. Тук може би се има
предвид антропогенният фактор, а именно че определена група хора винаги ще избягват и
заобикалят нормите на закона, те в никакъв случай не са повече като процент в сравнение
със същата група хора в останалите държави-членки.
точка с – неадекватни санкции не е правилен. Абсолютното измерение на санкциите като
финансова стойност са достатъчни
-проблем 7) – констатацията по т. 7 не е вярна така формулирана – след прецизиране ни я
изпратете отново.
b.

Има ли пропуснати проблеми? Ако има, къде според вас е мястото им в дървото на
проблемите, което разделя основния проблем (ствола на дървото) от неговите източници
(корени) и проявления (короната) с цел да насочи нормативната интервенция към
причините, а да оценява въздействието по промяната в проявленията.

В проекта е направен опит за обобщено представяне на проблемите. Те са разисквани в
процеса на изработване на проекта и от тях са направени съответните изводи и обобщения.
Моля съобразете ги с предходните точки.
4.

Цели и инструменти на нормативната интервенция: Правилно ли са формулирани целите от
гледна точка на Вашия интерес. Правилно ли е насочена регулаторната намеса?

ДА
5.

Оценка на алтернативите. Задача на всяка оценка е да отчете алтернативните опции за
решаване на проблема, включително нулевата опция (т.е. да не предприема нищо), като и
алтернативни регулации, саморегулации или икономически стимули.
a.

Според вас правилно и изчерпателно ли са идентифицирани всички смислени
алтернативни решения на проблема?

В т.5.3. Вариант 3- Алтернативи на предложените в проекта на ЗИД на ЗУО регулации
Предложения начин на реализиране на алтернативата не е формулиран ясно. Не са описани
разбираемо всички аспекти на алтернативата, като например:
- Как ще се извършва активния граждански контрол?;
-как общините ще калкулират таксата за сметосъбиране и сметоизвозване
- Начините на акумулиране на средства, посочени, като алтернатива на отчисленията в
ПУДООС, при модела на изготвяне на програма за управление на депото считаме, че
темпото на акумулиране на средства не е достатъчно да осигури за посочения 5 годишен
период необходимите средства за изграждане на ново депо;
- считаме, че таксата за депониране не трябва да се определя централизирано, защото
излишно ще утежни администрирането на процеса
Считаме, че моделът не е ефективен за настоящото положение
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6.

Идентифициране на очакваните последици. Крайната цел на оценката на въздействието е да
претегли положителните и отрицателните въздействия от разглежданите алтернативи. Приносът
Ви в тази част е от изключително значение за крайната оценка. Последиците са структурирани в
три групи: икономически, социални, екологични. За всяка от очертаните по-долу групи се
опитайте да отразите, ако не са отразени:
a.

както разходите така и ползите за Вас от въвеждането на закона,

b. при допускането че той се изпълнява и прилага ефективно и еднакво за всички.
c.

Отразете Вашата оценка за това доколко той ще бъде ефективно приложен и какви са
пречките за това

Считаме, че са създадени условия за правилното прилагане на включените в ЗИД-е
разпоредби. Заложените в него нови мерки ще спомогнат за постигане на главната и
специфични цели, залегнали в доклада.
d. Подкрепете където можете вашите допълнения и поправки към приложената оценка с
количествени аргументи
Икономическите ефекти включват например (но не само):


допълнителните преки разходи за бизнеса от добросъвестното спазване на Закона,
или свързани с контрола: увеличават ли се или намаляват. Най-общо те са свързани
с възможностите за административна дискреция при прилагането на Закона, т.е.
промените увеличават ли я или я ограничават?

Няма


Вашите шансове на съответния пазар, т.е. последиците за качеството на
конкуренцията



Евентуални ползи от по ефективния контрол



За публичния сектор: по-високи, или по-ниски разходи по прилагането на закона,
вкл. принудителни мерки, санкции и т.н.

Социалните ефекти включват очаквани въздействия (положителни или отрицателни) за


Заетостта (във вашия отрасъл и изобщо) и безопасността на труда



Сигурността на движението



Защитата на живота и здравето на гражданите, вкл. достъп до и качеството на
здравеопазването



Защитата на гражданите от естествените монополи в комуналния сектор



Други? (посочете)

Екологични ефекти: за въздействието на регулацията върху околната среда: качеството на
въздуха, почвата, водата, равнището на шум, биоразнообразието, управлението на
отпадъците, устойчивото развитие и т.н.
Чрез въвеждането на новите разпоредби в закона се постига по-ефективно и
екологосъобразно управление на отпадъците, намаляване на рисковете за околната среда и
здравето на хората.
7.

Сравняване на алтернативите. За целта тук сме използвали мултикритериен анализ
a.

Дайте вашата оценка по представените критерии и скала. Тя ще влезе в общата средна
оценка на опциите.

b. Според Вас пълно и точно ли са определени критериите, по които класираме опциите и
техните относителни тегла. Ако не предложете допълнения, или корекции.
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Моля, преразгледайте резултатите по предложената алтернатива 3, съобразно направените
забележки по-горе. Може би е необходимо да бъде алтернативата да бъде преоценена и
анализирана.
8.

Индикатори за последваща оценка: Позволяват ли предложените индикатори да се оцени
реалния ефект на Закона три години след влизането му в сила. Ако не защо? Можете ли да
предложите допълнителни индикатори (посочете източника на данни за тях). ДА

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - БЛАГОЕВГРАД
2700 Благоевград, ул. “Свобода” № 1, тел.: 073/88 5161 ,073/88 5160, 073/88 31 40-25 тел.факс: 073/88
5158
e-mail: blriosv@yahoo.com

До
СРМ
ГР.СОФИЯ 12002,
УЛ. «СЕРДИКА»№23
(Г-нМладен Младенов)

На вх.№ ЕП 13/10.03.2009 год.
Във връзка с оценка на въздействието на Закона за изменение и допълнение на
Закона за управление на отпадъците ви представяменашият консултационен документ.
1. Закона за управление на отпадъците касае всеки гражданин на Р България. Освен
това сме заинтересована страна и като служители на РИОСВ.
2. Със Закона за изменение и допълнение на ЗУО е предвидена по-ефективна
защита на живота и здравето на хората, защита на околната среда и икономомическите
интереси на гражданите и бизнеса чрез повишаване на качеството и надеждността на
услугите във връзка с управление на отпадъците.
а. Интересите ни изцяло са еднопосочни с целите на проекта на ЗИД на ЗУО тъй
като това ще ни улеснява при изпълнение на служебните ни задължения от една страна и
ще защитава интересите ни като граждани на републиката от друга.
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в. Интересите ни като контролен орган противоречат на интересите на бизнеса, тъй
като при налагане на двоен размер на санкциите и глобите това ще натовари финансово
неизпълнителите закона.
с. В списъка за консултацията са включени всички заинтересовани страни.
3. Проблемите, които законопроектът се опитва да реши са формулирани правилно.
4. Целите са формулирани правилно, но:
- Осигуряването на условия и стимули за ускорено изграждане на необходимата
инфраструктура за депониране, преработване и обезвреждане на отпадъци с въвеждането
на такса депониране може да доведе до появата на нерегламентирани сметища.
- Изграждане на култура на разделно събиране сред населението чрез информиране,
маркировки, стимули и санкции чрез въвеждане на задължение за маркиране на
опаковките с маркировка за разделно събиране е недостатъчно. Трябва да се въведе
стимулиране на населението чрез въвеждане на европейски практики (напр. в Германия
пластмасовите бутилки струват много повече от истинската им стойност и това създава
предпоставка за връщането им в супермаркетите) и диференцирано заплащане на такса
смет.
- За подобряване на контрола и прилагането на закона, намаляване на дела на
недекларираните количества продукти, които образуват МРО:
а) регистрирането на лицата, образуващи масово разпространени отпадъци е твърде
обемиста работа, която ще доведе до допълнителни разходи. За заплащане на продуктовата
такса опаковки предлагаме да бъде заплащана от производителите на опаковъчни
материали, тъй като това ще освободи от регистрация дребните търговски обекти, които се
снабдяват със стоки само от вътрешния пазар, както и от задължението да водят отчетност
от една страна а от друга таксата за опаковките от български фирми производители на
опаковки ще

бъде заплащана на 100%. В момента при така действащия закон по веригата надолу от
производител до потребител, поради нефактуриране на продадените количества опаковки
с
цел укриване на обороти, респ.печалба и използваните опаковъчни материали не могат да
се докажат документално), т.е. да се търсят начини за плащането на продуктовите такси за
МРО не отдолу нагоре,а обратно отгоре надолу.
б) увеличаването на глобите двойно може да доведе до фалиране на дребните
търговци, работещи за оцеляване и нямащи възможност да следят промените в
законодателството.
в) привеждане в съответствие на законите на всички държавни институции с цел да
си сътрудничат с информация (предоставяне информация от статистическите бюра и от
Агенция митници на РИОС за лицата, които въвеждат на територията на страната МРО и с
това повишаване ефективността на контрола).
г) да се регламентира достъпът на контролните органи до счетоводните документи
на лицата, които пускат на пазара МРО с цел установяване истинността на подаваната от
тях информация в ПУДООС или ООп.
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д) за да не заплащат такса опаковка някои от търговците пускат като стока
торбичките за еднократна употреба и става недоказуемо дали са ги използвали като стока
или като опаковка.
Като пряко засегнати страни
за Въвеждане на законово задължение за
предварително третиране на отпадъци преди депониране трябва да се включат и
домакинствата.
Всички алтернативни решения на проблема са идентифицирани правилно и
изчерпателно.
Критериите, по които са класирани опциите и техните относителни тегла са
определени пълно и точно. Предложените индикатори позволяват да се оцени реалния
ефект на Закона три години след влизането му в сила.
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