Окончателен доклад за последваща оценка на въздействието на
Закона за управление на отпадъците
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СЪКРАЩЕНИЯ И ДЕФИНИЦИИ
Използвани съкращения:
БИС – Български институт по стандартизация
ДАМТН - Държавна агенция за метрология и технически надзор
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
ЗОАРАКСД – Закон за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол върху стопанската дейност
ЗИД на ЗУО - Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците
ЗУО – Закон за управление на отпадъците
КЗП - Комисия по защита на потребителя
НПУДО - Националната програма за управление на дейностите с отпадъци
НСИ – Национален статистически институт
МЗ - Министерство на здравеопазването
МИЕ - Министерство на икономиката и енергетиката
МОСВ – Министерство на околната среда и водите
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
1

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

повторна употреба на масла
"Събиране" е доставянето, натрупването, сортирането и/или смесването на отпадъците
с цел транспортиране.
"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 2003 г. Народното събрание приема Закон за управление на отпадъците
(ЗУО), който заменя действащия до този момент Закон за ограничаване на
вредното въздействие на отпадъците върху околната среда, приет през 1997 г.
Новите положения в ЗУО спрямо преди действащия закон могат да се обобщят
както следва:
1. Въвежда се йерархия на управление на отпадъците, съответстваща на
европейските норми, включваща задължения за рециклиране и повторна
употреба на отпадъците
2. Въвежда се с наредба класификация на отпадъците.
3. Облекчава се административната тежест за бизнеса по отношение на
разрешителния режим за дейности с отпадъци като се:
• намаляват срокове за издаване на разрешения за дейности с отпадъци;
• въвежда се облекчен, регистрационен режим за дейности събиране,
транспортиране и временно съхранение на неопасни отпадъци.
4. Регламентират се задълженията на местните власти по отношение на
системите за събиране на масово разпространени отпадъци (МРО) и
изисква предоставяне на услугата сметоизвозване на всяко лице,
притежател на битови отпадъци.
5. Регламентира се събирането на информация за всеки вид МРО (съгласно
изискванията на Наредбите по чл. 24 от ЗУО).
6. Регламентира се създаването на сдружения на общините за управление на
отпадъците на регионален принцип, съгласно Националната програма за
управление на дейностите с отпадъци (НПУДО).
7. Въвежда се събиране на продуктови такси за различни видове МРО.
Предоставя се възможност на бизнеса да не заплаща продуктовите такси,
когато задължените лица докажат пред министъра на околната среда и
водите постигането на целите по рециклиране и оползотворяване на МРО.
8. Регламентира се ред за постигане на целите по рециклиране и

оползотворяване - индивидуално или чрез организации по оползотворяван.
Въвежда се разрешителен режим за организации по оползотворяване.
9. Предвиждат се разпоредби за чуждестранните лица по отношение на
подаваните документи за получаване на разрешенията предвидени в ЗУО
10. Регламентира се извършването на проверки от контролните органи за
изпълнение на задълженията по ЗУО и се определят множество нови
състави на административно-наказателни разпоредби и съответни глоби за
тях.
ПРОБЛЕМИ
Основният проблем, чието решение търси Законът за управление на отпадъците
може да бъде дефиниран така:
„Неекологосъобразно и икономически неефективно управление на все по-голямо
образувано количество отпадъци”.
Проблемът е дефиниран въз основа на неговите проявления, както следва:
• количеството образувани отпадъци нараства в следствие на
икономическия растеж;
• разходите за обезвреждане на отпадъците не съответстват на събраните
приходи
• отпадъците предимно се обезвреждат.
ЦЕЛИ:
Обща цел
Общата (основна) цел на Закона за управление на отпадъците е
Предотвратяване, намаляване и ограничаване на вредното въздействие на
отпадъците върху околната среда и човешкото здраве
Оперативни цели
• Въвеждане на политика за ограничаване на количествата образувани
отпадъци
• Увеличаване на количествата повторно употребени, рециклирани и
оползотворени МРО;
• Ограничаване на количествата отпадъци, постъпващи за обезвреждане;
• Намаляване на количествата нерегламентирано изхвърлени отпадъци;
• Създаване на инфраструктура за третиране на отпадъците, която да
съответства на европейските изисквания;
• Усъвършенстване на системата за регулиране на дейностите, свързани със
събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране,
рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци;
• Създаване на механизъм за финансиране третирането на МРО.
• Увеличаване обхвата на контролната дейност по отношение на видовете
извършвани нарушения и лицата, които ги извършват; подобряване на
контрола по управление на отпадъците.
РЕЗУЛТАТИ
1. Въпреки наличието на все по-точни данни за количествата образувани
отпадъци, ЗУО не предлага никакви инструменти за постигане на целта за

ограничаване на образуваните отпадъци, съответно не може да бъде измерено
изпълнението на целта.
2. Националните цели за рециклиране и оползотворяване на отпадъци от
опаковки за 2004 и 2005 г. са изпълнени. В същото време за 2006 г. е констатирано
неизпълнение на общите национални цели по рециклиране (79% от
необходимото) и оползотворяване (76% от целта) на отпадъците от опаковки,
както и за целта по рециклиране на метални опаковки (31%). Изпълнени са
целите по рециклиране на опаковки от стъкло, хартия и пластмаса.
3. Целите за рециклиране и оползотворяване на ИУМПС за 2005 и 2006 г. са
изпълнени. Целите за 2007 г. не са, като отчетените нива на рециклиране и
оползотворяване са дори по-ниски в сравнение с предходните години.
4. Целите по рециклиране и оползотворяване на ИУЕЕО за 2006 г. и 2007 г. са
изпълнени. Целта по събиране за 2006 г. не е изпълнена (66%), но за 2007 г. е
изпълнена.
5. Целите по събиране на НУБА не са изпълнени за нито една категория батерии:
портативни (0% изпълнение през 2006 и 2007 г.), индустриални (~1% изпълнение)
и автомобилни (90% изпълнение за 2006 и 15% изпълнение). Целите за
рециклиране на батерии и акумулатори са изпълнени за оловно-киселите батерии
и акумулатори, и не са изпълнени за никел-кадмиевите (0%) и другите НУБА
(0%).
6. Целите по оползотворяване на отработени масла не са достигнати, като
процента на изпълнение е 33% за 2006 г. и 39% за 2007 г.
7. Наблюдава се частично изпълнение на обхванато в системите на сметосъбиране
население спрямо нормативната уредба (90%). Спрямо ситуацията през 2002 г.се
наблюдава нарастване на обхванатото население от системите за сметосъбиране с
8%. Подобно е положението и при показателя - ликвидиране на
нерегламентирани сметища, където изпълнението спрямо нормативната уредба е
69%, толкова е и нарастването на показателя спрямо ситуацията през 2002 г.
8. Инфраструктурата за третиране на отпадъци се изгражда систематично, но не в
необходимите срокове. От предвидените 55 регионални депа съгласно
Националната програма за управление на дейностите с отпадъци за територията
на цялата страна са пуснати в експлоатация 27 депа.
9. Въведените регулаторни режими създават административно време върху
бизнеса и затрудняват достъпа до извършване на дейности по управление на
отпадъците. Регулациите не са приведени в съответствие със ЗОАРАКСД, което
допълнително утежнява извършването на дейността.
10. Законът е постигнал целите за прецизиране на правомощията на контролните
органи, разширени са административно-наказателните състави, но контролът за
спазване на нормативните изисквания все още не е достатъчен и е необходимо да

бъде подобряван.
11. Лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата, на които се образуват
МРО имат ангажимент за изготвяне на ежемесечни отчети на пуснати на пазара
продукти, обобщен годишен отчет, изготвяне на вътрешно фирмени
спецификации за пусканите продукти и други административни дейности, за
което годишно фирмите разходват средно около 600-700 лв. Извън тези
административни разходи, лицата, пускащи на пазара продукти, които образуват
МРО заплащат продуктова такса или лицензионно възнаграждение, чиито
размери се определят спрямо вида масово разпространен отпадък. Всъщност
бизнеса не се натоварва с тези разходи, тъй като стойността на продуктовата
такса и възнаграждение се калкулира в цената на продукта и остава за сметка на
крайния потребител.
12. Продуктовата такса от инструмент за акумулиране на средства от лицата, при
чиято дейност се образуват МРО се превръща в инструмент за стимулиране
поемането на отговорност от страна на производителя за събиране и
рециклиране/оползотворяване на образуваните в резултат на неговата дейност
отпадъци.
13. За постигане на разделно събиране, рециклиране, повторно използване и
оползотворяване, е изчислено, че населението е заплатило средно около 30 лв. на
човек за периода 2003-2007 година. Това натоварване върху тях е незначително,
имайки предвид ефекта върху здравето на хората от подобреното управление на
отпадъците.
14. Това ни дава основание да заключим, че целта по създаване на икономически
ефективен механизъм за финансиране третирането на МРО не е напълно
реализирана, поради липсата на връзка между количеството третирани отпадъци
и разходите, които заплаща населението за тях. Въведеният инструмент –
продуктова такса съдейства за осигуряването на финансов механизъм, но поради
липсата на задължение за неговото целево изразходване, не може да се установи
доколко е икономически ефективен.
15. ЗУО оказва положително влияние и върху заетостта на населението, макар и
сравнително ограничено. Към момента на провеждане на оценката няма
обобщена информация за разкритите нови работни места. Като се вземе предвид
обаче организацията на процеса по събиране и оползотворяване, както и броят на
населението, обхванато от схеми за разделно събиране, може да се предположи, че
новите работни места са поне 1000. Те осигуряват работа и доходи предимно на
хора от уязвими групи – най-вече от ромски произход, както и хора без
образование.
16. Сумата, която домакинствата заплащат като такса не е обвързана по никакъв
начин с количеството отпадъци, които изхвърлят. Това неравно третиране има
особено силен негативен ефект върху доходите и качеството на живот на самотно
живеещите възрастни хора в градовете, които са една от най-уязвимите социални
групи.

17. Към момента на провеждане на оценката липсва точна информация за
участието на заинтересованите страни (най-вече неправителствени организации,
организации по оползотворяване и др.) в процеса на взимане на решения за
политики в сферата на управление на отпадъците. В ЗУО обаче не е изрично
предвидена възможност за въвличане на широк кръг от заинтересовани страни в
политическия процес.
ПРЕПОРЪКИ
Въз основа на анализа на последващата оценка на въздействието на ЗУО и
извършения мониторинг и оценка на реалния ефект на действащото
законодателство, екипът препоръчва предприемане на редица корективни мерки.
1. Въвеждане на икономически стимули за лицата, прилагащи стандарти за
производство на продукти, от които се образува МРО, така че при
завършване на жизнения цикъл на тези продукти да се образуват
възможно най-малко като количество, най-безопасни и предназначени за
повторна употреба, рециклиране или оползотворяване отпадъци. Такива
стимули могат да бъдат минимално намаляване на лицензионните
възнаграждения, плащани в организациите по оползотворяване за
продукти изработени съобразно тези стандарти.
2. Въвеждането на задължително предварително третиране на отпадъците,
както и такса депониране ще допринесат за ускореното изграждане на
инфраструктурата за третиране на отпадъци. След нейното окончателно
изграждане могат да се предприемат стъпки за въвеждане на забрана за
депониране на определени видове рециклируеми отпадъци.
3. Подписване на споразумение между МОСВ и организациите по
оползотворяване на ИУМПС за определяне на минимални лицензионни
възнаграждения. По този начин ще се осигурят необходимите средства за
постигане на целите за рециклиране и оползотворяване на ИУМПС.
4. Облекчаване на бизнеса чрез премахване на изискването за тримесечното
отчитане в ИАОС за операторите на площадки за събиране:
• и центрове за разкомплектоване на ИУЕЕО,
• временно съхраняване, предварително третиране и оползотворяване
на НУБА;
• и центрове за разкомплектоване на ИУМПС.
5. Увеличаване на продуктовата такса за портативни батерии 10 пъти от 4 на
40 лв. на килограм.
6. МОСВ заедно с организацията по оползотворяване и лицата изпълняващи
задълженията си индивидуално следва да договорят минимални
лицензионни възнаграждения, както и други конкретни стъпки за
събиране на отработени масла
7. Идентифициране и подпомагане от ПУДООС на общините с най-нисък
процент обхванато население в системите на сметосъбиране, комбинирано
със санкции на кмета на съответната община при невъвеждане на 100%
предоставяне на услугата за сметоизвозване на населението.
8. Ясно дефиниране на ролята на регионалните сдружения на общини, по
отношение на техния принос за изграждане и експлоатация на
регионалните депа както и на ставките, които следва да заплаща всяка

община.
9. Размерът на такса битови отпадъци да бъде обвързан с количество
изхвърляни отпадъци, и разходи за тяхното екологосъобразно третиране, а
не с данъчната оценка на имота. Считаме, че така, че бъде осигурено
прилагането на справедлив финансов механизъм за
10. Да се обвърже целевото разходване на акумулираните средства за
отпадъци по видове отпадъци в ПУДООС.
11. Необходимо е да се облекчи административното бреме върху бизнеса и да
се въведат стимули за изпълнение на задълженията по ЗУО. Привеждане
на режимите в съответствие със ЗОАРАКСД. Облекчаване на процедурите
за издаване на разрешителни, като стъпки и като срокове. Намаляване на
броя документи, които да бъдат изисквани от заявителите, като документи,
които са налични в други администрации или във второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити към МОСВ бъдат изискани по
служебен път. Улесняване на достъпа до публичните регистри, водени за
издадените актове по режими по закона.
12. Подобряване на информираността на населението спрямо конкретните
нужди на хората, повишаване на публичността от дейността на всички
икономически оператори и компетентни органи, включени в процеса на
управление на отпадъците. В този смисъл могат да бъдат направени
стъпки за публикуване на информация от докладите на организациите по
оползотворяване по Меморандума с МОСВ, като те да бъдат ориентирани
към хората и предоставяне на отговори по въпроси, свързани с конкретни
нужди на хората (напр. местата за предаване на ИУЕЕО и ИУМПС, други).
13. Да бъде разширено обхвата на санкционната дейност, както по отношение
на лицата, така и по отношение на нарушенията, които извършват.
14. Подобряване на контрола върху лицата, пускащи на пазара опаковани
стоки и подобно на другите видове МРО използване на данните за
пусканите на пазара опаковани стоки от задължените лица –
организациите по оползотворяване, лицата, изпълняващи задълженията си
индивидуално както и събиране на информация за количествата опаковки,
за които се заплаща продуктова такса в ПУДООС при отчитане на
националните цели по рециклиране и оползотворяване.
15. Да се предвиди участието на заинтересовани страни в разработването на
стратегии и политики в сферата на управление на отпадъците и да се
регламентира даването на публичност на проекти на нормативни
документи, програми и стратегии с цел събиране на становища от широк
кръг заинтересовани страни
16. В заключение можем да обобщим, че законът поставя рамката за
екологосъобразно и ефективно управление на отпадъците. Очакваният
ефект от неговото прилагане – намаляване, предотвратяване и
ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху здравето на
хората и околната среда частично се постига. Съществуват пропуски
(както в нормативната уредба, така и при прилагането й), които водят до
недостатъчно ефективно и екологосъобразно управление на отпадъците.

ЧАСТ 1 ВЪВЕДЕНИЕ, ЦЕЛ НА ОЦЕНКАТА, ИЗПОЛЗВАНА
МЕТОДОЛОГИЯ
1.1 Въведение
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 2003 г. Народното събрание приема Закон за управление на отпадъците (ЗУО),
който заменя действащия до този момент Закон за ограничаване на вредното
въздействие на отпадъците върху околната среда, приет през 1997 г. Новите положения
в ЗУО спрямо преди действащия закон могат да се обобщят както следва:
11. Въвежда се йерархия на управление на отпадъците, съответстваща на
европейските норми, включваща задължения за рециклиране и повторна
употреба на отпадъците, както следва:
- предотвратяване и намаляване на количествата образувани отпадъци и техните
опасни свойства;
- повторна употреба на продуктите, от които се образуват отпадъци;
- рециклиране на образуваните отпадъци;
- оползотворяване на енергията, получена от отпадъците;
- екологосъобразно обезвреждане на отпадъците.
12. Въвежда се класификация на отпадъците, която включва 20 основни групи
отпадъци с над 800 различни позиции и кодове за всеки отделен вид отпадък.
Въвеждат се и дефиниции за различните методи за обезвреждане и
оползотворяване на отпадъци.
13. Облекчава се административната тежест за бизнеса по отношение на
разрешителния режим за дейности с отпадъци като се:
• намаляват срокове за издаване на разрешения за дейности с отпадъци;
• въвежда се облекчен, регистрационен режим за дейности събиране,
транспортиране и временно съхранение на неопасни отпадъци.
14. Регламентират се задълженията на местните власти по отношение на системите
за събиране на масово разпространени отпадъци (МРО) и изисква предоставяне
на услугата сметоизвозване на всяко лице, притежател на битови отпадъци.
15. Регламентира се събирането на информация за всеки вид МРО (съгласно
изискванията на Наредбите по чл. 24 от ЗУО).
16. Регламентира се създаването на сдружения на общините за управление на
отпадъците на регионален принцип, съгласно Националната програма за
управление на дейностите с отпадъци (НПУДО).
17. Въвежда се събиране на продуктови такси за различни видове МРО. Предоставя
се възможност на бизнеса да не заплаща продуктовите такси, когато
задължените лица докажат пред министъра на околната среда и водите
постигането на целите по рециклиране и оползотворяване на МРО.
18. Регламентира се ред за постигане на целите по рециклиране и оползотворяване индивидуално или чрез организации по оползотворяван. Въвежда се
разрешителен режим за организации по оползотворяване.
19. Предвиждат се разпоредби за чуждестранните лица по отношение на подаваните
документи за получаване на разрешения за:
• извършване на дейности с отпадъци;

• лицензи за търговия с черни и цветни метали;
• внос на отпадъци.
20. Поставят се по-стриктни изисквания пред вноса на отпадъци на територията на
Р. България по отношение на тяхното оползотворяване.
21. Регламентира се извършването на проверки от контролните органи за
изпълнение на задълженията по ЗУО и се определят множество нови състави на
административно-наказателни разпоредби и съответни глоби за тях.
1.2. Цели на оценката
Целта на последващата оценка на въздействието на ЗУО е мониторинг и оценка на реалния
ефект на действащото законодателство, като основа за предприемане на коригиращи
мерки. Въз основа на нея се определят последствията/ резултатите от вече предприета
интервенция /приетия и приложен закон/ и се оценяват въздействията ex-post, които са се
случили след и заради интервенцията. В един по-широк смисъл, тя е предназначена да
определи дали законът е произвел планирания и желан ефект върху индивидуалните
субекти, институциите, заинтересуваните страни, околната среда и дали реализираните
въздействия биха могли да бъдат свързани и обяснени с неговото действие и прилагане. Тя
ще служи и като основа на предварителна оценка на ЗИД на ЗУО
1.3. Използвана методология, процедурни въпроси и консултиране на
заинтересувани лица
Работните сесии по последващата оценка на въздействието на Закона за управление на
отпадъците започнаха на 14 януари 2009 година и приключиха на 20 февруари 2009
година. Срещите се провеждаха по предварително уточнен график2, като малки промени в
началния час и в местата за провеждане на срещите бяха извършвани в оперативен
порядък и при много добра комуникация и предварителна информираност на всички
участници в срещите. Планирани и проведени при спазване на първоначалния график са 8
(осем) работни сесии. Освен планираните, с оглед на нуждите на всеки един етап на
работата са проведени и други работни срещи – по уточняване на методологията; за
изслушване на мнения на ръководители и експерти; за 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 Надежда Съботинова. Дневният ред на срещите
следваха предварително установената методология, като в случай на необходимост
дневния ред бе своевременно актуализиран.
В работната група са включени експерти в областта на управление на отпадъците, в
икономическата, социалната и в правната области. В нея участват и представители на
Министерството на околната среда и водите.3 От участниците в работната група бе
събирана информация – становища, мнения, доклади и други..
Консултирани са максимално широк кръг от заинтересовани страни – държавни
институции на централно и местно ниво; органи на местното самоуправление и местната
администрация; неправителствени организации с нестопанска цел; бизнес-организации; и
други (Приложение № 6).
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План график на работни срещи на работни групи
Списък на участници в работна среща на екипа на работна група по Закона за управление на
отпадъците
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ЧАСТ 2 ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ, НА КОИТО
ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ТЪРСИ РЕШЕНИЕ
2.1. Проблем
Основният проблем (проблем – фокус), чието решение търси Законът за управление на
отпадъците може да бъде дефиниран така (виж Фигура 1. Дърво на проблемите):
„Неекологосъобразно и икономически неефективно управление на все по-голямо
образувано количество отпадъци”.
Проблемът е дефиниран въз основа на неговите проявления, както следва:
• количеството образувани отпадъци нараства в следствие на икономическия
растеж;
• разходите за обезвреждане на отпадъците не съответстват на събраните приходи
• отпадъците предимно се обезвреждат.
2.2. Източници на проблема (корени на дървото)
В хода на нашия анализ идентифицираме следните причини (“корени”) на проблема –
фокус:
1. Не достатъчно пълно регламентиране на принципа „замърсителят плаща”
(разходите за крайното обезвреждане на отпадъците да се поемат от
притежателите им)
2. Липса на адекватна инфраструктура за третиране на отпадъци, отговаряща на
европейските норми
3. Липса на класификация на отпадъците, въведена чрез нормативен акт
4. Липса на законово регламентирана отговорност на производителя при
управление на МРО и изискване/основание за създаване на система за разделно
събиране на отпадъците
5. Не пълна йерархия на управление на отпадъците, нужда от прецизиране на
дефиниции на дейности с отпадъци.
6. Недостатъчно/непълно регламентиране на законовите задължения и
отговорности на различните участници в процеса на управление на отпадъците
7. Липса на финансов механизъм за изпълнение на политиките за управление на
отпадъците
8. Слаб и недостатъчен контрол върху дейностите по управление на отпадъците
9. Нужда от транспониране на Общностното право в областта на управление на
отпадъците
2.3. Следствия от проблема
Идентифицираните следствия на проблема – фокус са:
1. Повишаване на рисковете за здравето на хората вследствие увеличаващото се
количество отпадъци и тяхното нерегламентирано изхвърляне и изгаряне по отношение
на:
• заболеваемост на населението в резултат от вредни емисии, отделени в
атмосферата;
• заболеваемост на населението от епидемии и инфекции;
2. Повишаване на рисковете за здравето на хората и околната среда вследствие
увеличаващото се количество отпадъци и тяхното нерегламентирано изхвърляне и

изгаряне, което оказва съществено влияние върху останалите компоненти на околната
среда по отношение на:
• увеличаване на емисиите от СО, СО2 диоксини, съединения на хлора и др;
• замърсяването на повърхностните и подпочвените води;
• замърсяването на почвите откъм тежки метали, опасни вещества и др.;
• увеличаване вероятността за унищожаване на защитени видове и ареали;
3. Съществуващото управление на отпадъците не се осигурява необходимия
положителен ефект върху околната среда (дейностите по повторно използване,
рециклиране и оползотворяване имат по-скоро пожелателен характер и се осъществяват
само в случаите, когато осъществяването им носи печалба) Като резултат това води до
увеличено използване на възобновяеми и невъзобновяеми ресурси като:
• дървесина;
• нефтопродукти;
• метални руди и други неорганични суровини;
4. Финансирането на дейностите по третиране на отпадъците не е достатъчно, за да се
покрият разходите за екологосъобразното им обезвреждане. Поради непрецизното и
непълно регламентиране на отговорностите на различните участници в процеса,
заплащането на разходи за обезвреждане на отпадъци може да не се поеме от
причинителите, които образуват отпадъците, а от лица, които в момента ги притежават,
но не са ги образували. (При неидентифициране на причинителя разходите по
възстановяването качествата на околната среда се поемат от лицата, в чието фактическо
притежание се намират отпадъците, до установяване на причинителя. В случай, че
причинителят не бъде установен, засегнатите физически лица могат да получат помощ
от общината, а при замърсяване с опасни отпадъци - от Предприятието за управление
на дейностите по опазване на околната среда). Това води до:
• икономически неефективно управление на отпадъците
• нецелесъобразно разходване на акумулираните средства.

Управлението на отпадъците не
изисква тяхното повторно
използване, рециклиране,
оползотворяване (т.е. наблюдава се
повишено използване на суровни и
ресурси)

Финансирането на
дейностите по
третиране на
отпадъците не
покрива разходите

Увеличаване на вредното
въздействие на
отпадъците върху
околната среда

Не екологосъобразно и икономически не ефективно управление на все по-голямо
образувано количество отпадъци

Непълно въвеждане на
принципа „Замърсителя
плаща”

Липса на адекватна
инфраструктура за третиране на
отпадъци
Липса на класификация на
отпадъците, въведена чрез
нормативен акт

Липса на законово регламентирана
отговорност на производителя при
управление на МРО и
изискване/основание за създаване на
система за разделно събиране на
отпъдците
Недостатъчно/непълно регламентиране
на законовите задължения и
отговорности на различните участници
в процеса на управление на отпадъците

Слаб и недостатъчен контрол върху
дейностите по управление на
отпадъците

ОСНОВЕН
ПРОБЛЕМ

Непълна йерархията на
управление на отпадъците

Липса на финансов механизъм за
изпълнение на политиките за
управление на отпадъците

Нужда от транспониране на
общностното право в областта на
управление на отпадъците

ПРИЧИНИ

Повишаване на рисковете за
здравето на хората вследствие
увеличаващото се количество
отпадъци и тяхното
нерегламентирано изхвърляне

СЛЕДСТВИЯ

Фигура 1 –Дърво на проблемите
Закона за управление на отпадъците
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ЧАСТ 3 ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

ЦЕЛИТЕ

НА

ЗАКОНА

ЗА

3.1 Обща цел на закона
Общата (основна) цел на Закона за управление на отпадъците е
Предотвратяване, намаляване и ограничаване на вредното въздействие на
отпадъците върху околната среда и човешкото здраве
3.2 Специфична цел
Специфичните цели на ЗУО (кореспондираща с идентифицирания проблем – фокус) е:
Екологосъобразно и икономически ефективно управление на образуваните
отпадъците
чрез следните оперативни цели:
3.3 Оперативни цели
Определянето на оперативните цели на закона е съобразено с екологичната насоченост на
закона и с установената йерархия на управление на отпадъците, дефинирани както следва:
• Въвеждане на политика за ограничаване на количествата образувани отпадъци
• Увеличаване на количествата повторно употребени, рециклирани и оползотворени
МРО;
• Ограничаване на количествата отпадъци, постъпващи за обезвреждане;
• Намаляване на количествата нерегламентирано изхвърлени отпадъци;
• Създаване на инфраструктура за третиране на отпадъците, която да съответства на
европейските изисквания;
• Усъвършенстване на системата за регулиране на дейностите, свързани със събиране,
транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране, рециклиране,
оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци;
• Създаване на механизъм за финансиране третирането на МРО.
• Увеличаване обхвата на контролната дейност по отношение на видовете извършвани
нарушения и лицата, които ги извършват; подобряване на контрола по управление на
отпадъците.
3.4 Инструменти за постигане на оперативните цели
Законът за управление на отпадъците дефинира следните механизми (инструменти), чрез
които да бъдат постигнати целите му:
• Годишни целеви стойности за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване
към лицата, пускащи на пазара продукти след употребата, на които се образуват МРО.
• Корегулиране на дейността по изпълнение на годишните целеви стойности - всяко
лице пускащо на пазара продукти в резултат, на които се образуват МРО отговаря за
тяхното за разделното събиране и постигане на съответните цели за рециклиране и
оползотворяване. Тези задължения те могат да изпълнят индивидуално или чрез
колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване.
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• Регулиране на отговорностите и задълженията на участниците в процеса (кмет,
лица, извършващи дейности с отпадъци, лица, при чиято дейност се образуват отпадъци,
РИОСВ, МОСВ, МИЕ, митническите органи, МЗ, КЗП, ДАМТН). В закона ясно са
разпределени отговорностите за управление на отпадъците между всички участници
(публичния сектор – централната и местната власт), бизнеса и потребителите.
• Продуктова такса за лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които
се образуват МРО. Чрез продуктовата такса се финансират дейностите за разделното
събиране, рециклиране и оползотворяване на МРО.
• Финансиране със закона за държавния бюджет на Република България и средства от
международни програми и проекти за изграждане на съоръжения и инсталации за
третиране на битови, масово разпространени и опасни отпадъци, както и за почистване и
рекултивация на места, замърсени с отпадъци.
• Въвеждане на регулаторни режими (разрешение за дейности с отпадъци,
регистрации за дейности по събиране, транспортиране и временно съхранение на неопасни
отпадъци, лицензиране на търговската дейност с отпадъци от черни и цветни метали,
разрешения на организации за оползотворяване, разрешения за внасяне, изнасяне и
транзит на отпадъци, регистрация на дейността за внасянето на отпадъци, предназначени
за оползотворяване).
• Извършване на проверки, даване на предписания, издаване на наказателни
постановления, налагане на санкции, глоби и други.
3.5 Съвместимост на целите с правителствените политики и съответните политики
на ниво ЕС
Със ЗУО, неговите изменения и подзаконовите нормативни актове се транспонират изцяло
редица Директиви и Регламенти, приети в Европейската общност през последните
десетилетия, започвайки с рамковата директива за отпадъците от 1975 г. до настоящия
момент. Списък на всички тринадесет директиви и регламенти е даден в Приложение 1.
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ЧАСТ 4 АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
4.1 Индикатори за измерване на постигнати цели, вложени ресурси и постигнати ефекти
Въз основа на поставените проблеми, дефинираните цели и инструменти за постигане на целите на
Закона за управление на отпадъците са конструирани три групи индикатори (условно разделени), с цел
да разграничим, измерим и оценим различните реални ефекти при мониторинга и оценката спрямо
очакваните въздействия. Те са проследени спрямо аспекта на проявление (икономически, социални и
екологични). Въз основа на данните от тях е изготвена оценката на въздействията от ЗУО.
I. Икономически въздействия
Категори Подкатегория
я

Функцион
иране на
пазарите в
националн
ото
стопанств
о

Конкурентност на
средата
(пазарни
провали – създаване
на
бариери
за
влизане на пазара,
улесняване на антиконкурентно
поведение,
формиране
на
монополни
структури и т.н.);
Пазарни
деформации
(данъци, субсидии,
ценови
контрол,
количествени
ограничения и др.)

Индикатори
за Индикатори
за Индикатори
за
вложените ресурси
постигнатите резултати постигнатите
/оперативни цели/
въздействия
/основни цели/
Брой регулаторни режими Повишаване броя на
Разходи на
лица,
които
бизнеса по
Време за издаване на
извършват дейности
изпълнение на
актовете по режими
по управление на
нормативните
Стойност на
отпадъците
разпоредби
разрешителните
Разходи на
Наложени санкции
администрацията на
Намаляване
на
Брой издадени
за прилагане на
административната
наказателни
закона за управление
тежест/Облекчаване
постановления
на отпадъците (за
на режимите
Бр. фирми, които
извършване на
изпълняват задълженията
регулирането и
си индивидуално
контрола по закона)
Бр. фирми, които
Разходи за
изпълняват задълженията
изграждане на
си чрез ООп
съоръжения и
Бр. фирми, които
инсталации за
заплащат
такси в
управление на
ПУДООС
дейностите по
Бр. фирми, които не
отпадъците
изпълняват задълженията
Разходи за
си по ЗУО
населението за
изпълнение на
задълженията по ЗУО
Така заложените
индикатори биха
могли да отговорят на
изискванията на
принципите на
субсидиарността и
пропорционалността4,
ако се държи ясна

4

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.
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сметка на нивото на
прилагане на
политиките – местно,
регионално,
национално и на ниво
Европейски съюз,
както и на
съотношението на
резултатите към
поставените цели и
изразходваните за
това ресурси.
Разходи за Административно
Разходи на лицата
дейността бреме за бизнеса по изпълнение на
за нормативните
на лицата, (разходи
изпълнение
на разпоредби
пускащи
на пазара нормативните
Подходът би трябвало
продукти, разпоредби,
да е съобразен с
в резултат трансакционни
мерки за насърчаване
на които разходи и др.);
на
ефективното
се
разпределение
на
образуват
ресурси,
насочени
МРО
към растеж и заетост.5

Разходи за
дейността
на
лица,
извършва
щи
дейности с
отпадъци

Административно
бреме за бизнеса
(разходи
за
изпълнение
на
нормативните
разпоредби,
трансакционни
разходи и др.);

Разходи на лицата
по изпълнение на
нормативните
разпоредби
Принципът
на
пропорционалността6
изисква
поносими
разходи, балансирани
с ползите, дори и при
изпълнение
на
безусловни
задължения – в случая
–
нормативно
изискуеми. Но тук

Бр.
фирми,
които
изпълняват задълженията
си индивидуално
Бр.
фирми,
които
изпълняват задълженията
си чрез ООп
Бр.
фирми,
които
заплащат
такси
в
ПУДООС
Бр. фирми, които не
изпълняват задълженията
си по ЗУО
Стойност на събраните
продуктови такси
Стойност на събраните
лицензионни
възнаграждения
Постигнати
цели
за
събиране, рециклиране,
оползотворяване на МРО
Брой регулаторни режими
Време за издаване на
актовете по режими
Стойност
на
разрешителните

Намаляване на броя
на фирмите, които
пускат
на
пазара
продукти и които са
нелегитимни
(не
изпълняват
задълженията) си по
ЗУО
Количества
рециклирани
и
оползотворени
отпадъци

Стимулиране
извършването
на
дейности
по
управление
на
отпадъците
Намаляване
на
административната
тежест/Облекчаване
на режимите

5

Насока 3 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
6
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.
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Население
и
домакинст
ва

Потребителски
цени;
Информираност и
защита
на
потребителите;

Публична
власт

Фискален
(бюджетен) ефект
на национално и
местно ниво;

II. Социални въздействия:
N
Категория

особено важно е да се
има предвид целта за
насърчаване
на
частната инициатива
чрез
по-добро
регулиране7
Разходи
за
населението
за
изпълнение
на
задълженията по ЗУО
Принципът
на
пропорционалността
се проявява много
силно по отношение
на частните лица,
доколкото на това
ниво е най-измерим
балансът
между
права,
задължения,
отговорности и ползи
от
законовите
регулации8.
Разходи
на
администрацията за
прилагане на закона
за управление на
отпадъците
(за
извършване
на
регулирането
и
контрола по закона)
Разходи
на
администрацията за
изграждане
на
съоръжения
и
инсталации
за
управление
на
дейностите
по
отпадъците
Трябва да е налице
съгласуваност
макроикономическите
и
структурните
политики9

Подкатегория

Стойност на събраните
продуктови такси
Стойност на събраните
лицензионни
възнаграждения
Стойност на такса битови
отпадъци
Бр.
проведени
информационни
кампании

Население обхванато
от
системата
за
организирано
събиране
и
транспортиране
на
отпадъците

Брой
извършени
проверки;
Брой
издадени
предписания;
Брой
издадени
наказателни
постановления
Стойност на наложените
санкции
Брой
актове
по
регулаторни режими
Стойност на изградени
съоръжения
и
инсталации, финансирани
от държавния бюджет

Намаляване
на
административната
тежест/Облекчаване
на режимите
Подобрен контрол по
прилагане на закона
Подобрена
инфраструктура
за
управление
на
отпадъците

Индикатори за постигнати резултати

7

Насока 14 от Интегрираните насоки.
Консолидирани текстове на Договора за Европейски съюз и на Договора за функциониране на Европейския съюз.
9
Насока 5 от Интегрираните насоки.
8
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1.

Обществено
здравеопазване и
безопасност

•

•

2.

Заетост и пазар на •
труда

3.

Социално включване
и защита на
определени групи

•

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

•

4.

5.

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

•

•

влияние върху здравето в
следствие от промени в
околната среда (въздух,
вода, почва и т.н.);
влияние върху здравето
вследствие от промени в
енергопотреблението и /
или управлението на
отпадъците;
разкриване / закриване на
работни места
Ефект върху определени
групи хора, които са поуязвими от други, позастрашени от бедност
въвличане на
заинтересованите страни
(ЗС) при решаване на
въпроси, свързани с
управлението;
еднакво третиране на
всички заинтересовани
страни;
Информираност на
населението

o заболеваемост на населението в резултат от
вредни емисии, отделени в атмосферата;
o заболеваемост на населението от епидемии и
инфекции;
o риск от разпространение на инфекции;
o риск от епидемии;
o риск от заболявания в следствие от промени в
количеството вредни емисии, отделяни в
атмосферата.
Брой разкрити работни места
o влияние върху доходите на населението
o влияние върху доходите на групи
неравностойно положение

в

o предоставяне на актуална и навременна
информация на всички основни ЗС
(включително неправителствени
организации, фирми, общини и др.);
o участие на ЗС в работни групи;
o възможност за изразяване на становища

o наличие на достъпна информация относно
разделното събиране на отпадъци;
o брой кампании;
o брой информационни материали;
o брой обучителни програми
o % от населението, който изхвърля разделно
отпадъци;

IIІ. Екологични въздействия
Екологичните въздействия свързани със закона за управлението на отпадъците могат да бъдат степенувани
по следния начин:
• Количество нерегламетирано изхвърлени и изгорени отпадъци
• Количествата отпадъци постъпващи за контролирано изгаряне / депониране и съответно количество
отпадъци постъпващи за повторна употреба, рециклиране, и енергийно оползотворяване
• Намаляване на емисиите във въздуха и водите, както и образуваното количество отпадъци при
работата на съоръжения за третиране на отпадъци
Категори Подкатегория
Стойност
я
Емисии на газове увреждащи човешкото здраве, земеделската продукция,
10

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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Въздух

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 инсенератори 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 растежа10

+

Количество и качество на чистите и подпочвени води;
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.
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 растежа11
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 растежа12
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)
11

Отново : Насока 11 от Интегрирани насоки за растеж и заетост (2008-2010 г.)
Пак там
13
Пак там
12
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със съответните системи за улавяне на метана или изгарянето му на факел при
депониране на битовите отпадъци.
Налице е взаимодействие между защитата на околната среда и растежа13
Ефект върху „хищническото” използване на възстановяемите ресурси (чиста
вода, риба и др.);

Възстано
вяеми и
невъзста Въвеждането на задължения за рециклиране на хартия, дървесина и картон +
новяеми
допринася за по-малкото използване на наличните гори
ресурси
Намаляване / нарастване на невъзстановяемите ресурси (минерали и т.н.).
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 пропорционалността14,
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.
Ефект върху биоразнообразието;
защитени видове и ареали (местности);
пейзажи, миграционни маршрути и екологични коридори, буферни зони.

Биоразно
образие,
флора,
фауна и
Ограничаването на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци чрез
пейзажи
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
Земя

Увеличаване на използваните площи;
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).

14

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.
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Отпадъц
и

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 растежа15
Производство на отпадъци (твърди, битови, промишлени, 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.
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;
Енергети Енергийно оползотворяване на отпадъци в инсинератори и използването им като
ка
и алтернативно гориво в циментовата промишленост
транспор Увеличаване на потреблението на енергия за дейности по рециклиране на +
т
различни отпадъци
Екологич
ни
рискове

Промени в търсенето на транспортни услуги (пътнически и товарни);
Увеличаване в търсеното на траспортни 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
Промяна в количеството природни ресурси, използвани за производството на 1Екологич ца готов продукт;
ни
Намалено количество вложени природни ресурси на ед. продукция от стъкло,
последиц пластмаса, хартия, метали и т.н. в следствие повишаването на рециклирането на
и
от тези материали
+
дейностт
а
на Ефект върху пазарните цени на екологичните /”неекологичните” продукти (чрез
фирмите промени в данъчното облагане, сертифицирането, дизайна и т.н.);
15

Насока 11
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Увеличаване на цената на продуктите поради включване на разходите за
третиране на получените от тях отпадъци
-

Животни
и
растения
безопасн
ост
на
храните
Интерна
ционалн
и
екологич
ни
въздейст
вия

Ефект върху производството на екологични /”неекологични” продукти чрез
промени в инвестиционния климат, кредитирането, застраховането и т.н.;
0
Не се очаква
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. 16
+
„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
+
17
Налице е взаимодействие между защитата на околната среда и растежа

Екологични ефекти върху трети страни.
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
субсидиарността18, особено като се имат предвид възможните въздействия найвече 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.

4.2 Въздействия по индикатори
Анализът на въздействието на Закона за управление на отпадъците е извършен спрямо изпълнението
дефинираните цели и индикатори за измерване и оценяване на постигнатите ефекти и въздействия. За
всяка цел са очертани индикатори, които да измерят степента на изпълнение. Индикаторите условно са
разделени на такива за измерване на вложените ресурси (input, resource indicators), индикатори на
постигнатите оперативни цели (output, result indicators) и индикатори на постигнати ефекти (outcome;
impact indicators). Анализът на въздействието очертава ефективността и ефикасността на постигнатите

16

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
17

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.
18
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резултати и ефекта (икономически, социален и екологичен) върху заинтересуваните страни от
законовите регулации.
Цел: Въвеждане на политика за ограничаване на количествата образувани отпадъци
Индикатор (impact indicator): Количества образувани отпадъци
Може да се приеме, че количествата битови, производствени и опасни отпадъци през 2002 - 2003 г.
характеризират действието на стария закон ЗОВВООС, обнародван 1997 г. Тези две години 2002-2003
г. на практика служат и като начална точка за оценяване на въздействието на ЗУО. Последните данни в
сектора по управление на отпадъците, с които разполагаме към настоящия момент са за 2006-2008 г.
Оценката на количествата битови, производствени и опасни отпадъци ще бъде извършена,
анализирайки съответните разлики, настъпили в сектора за тези 4-5 години.
От изключителна полза се явява разглеждането на Националната програма за управление на
дейностите с отпадъци (НПУДО), с нейните два периода на действия: 2003-2007 и 2009-2013 г.
Съществена част от първата програма е анализа на съществуващото през 2002-2003 г състояние, а
втората програма стъпва върху основата от 2007-2008 г, което на практика съвпада напълно с
интересуващия ни времеви период.
По тази причина данните за количествата битови, производствени и опасни отпадъци, както и
информация за инфраструктурата за третиране на отпадъци са взети основно от НПУДО.
Разгледаните показатели са следните:
А) количество битови отпадъци и норма на натрупване:
Б) количество производствени отпадъци:
В) количество опасни отпадъци:
Описание на показателите:
"Битови отпадъци" са отпадъците, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по
домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъци от
търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за отдих и
забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или
състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите.
"Производствени отпадъци" са отпадъците, образувани в резултат на промишлената дейност на
физическите и юридическите лица.
"Опасни отпадъци" са отпадъците, чийто състав, количество и свойства създават риск за човешкото
здраве и околната среда, притежават едно или повече свойства, които ги определят като опасни, и/или
съдържат компоненти, които ги превръщат в опасни и/или са определени като такива според
Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното
обезвреждане.
Норма на натрупване е количеството отпадъци в килограми, образувано от 1 жител за 1 година.
Информация за наличността и качеството на данните
Данните за стойностите на изброените показатели са взети от НПУДО, предоставена ни от МОСВ.
Анализ на показателите, характеризиращи количествата образувани отпадъци, таблица 1.
Количествата битови отпадъци леко намаляват (с около 3%), за разглеждания период като резултат на
две слаби тенденции, намаляване населението на страната (1,5%) и намаляване нормата на натрупване
24

(10%) (количеството отпадъци, образувани от един жител за една година). Нормата на натрупване на
отпадъци намалява, предвид увеличаването на броя депа, ползващи електронни кантари. За съжаление
все още голяма част от събраната информация се основава на извършените курсове на
сметоизвозващите автомобили (обема на превозваните отпадъци, умножена по относителната им
плътност). Увеличава се количеството на производствените и опасните отпадъци с около 25%, което е
в резултат както на икономическия растеж така и на ограничаване на нелегалното им изхвърляне.
Извод:
В резултат на действието на ЗУО се увеличава точността на събираната информация за количествата
битови отпадъци, както и се ограничава нелегално изхвърляне на производствените и опасните
отпадъци.
Таблица 1. Количествата битови, производствени и опасни отпадъци
Година

2003
2006

Количества
Норма
на Образувани
събрани битови натрупване
производствени
отпадъци
неопасни отпадъци
хил.т
кг/ж/г
хил.т

Образувани
отпадъци

3209
3103

625167
859875

502
448

9113
12198

опасни

хил.т

Въпреки наличието на все по-точни данни за количествата образувани отпадъци, ЗУО не предлага
никакви инструменти за постигане на целта за ограничаване на образуваните отпадъци, съответно не
може да бъде измерено изпълнението на целта. Образуваното количество отпадъци е пряко свързано с
икономическия растеж. Колкото повече се произвежда, толкова повече е и количеството образувани
отпадъци. Изход от ситуацията е практическото прилагане на въведените от БИС европейски
стандарти по отношение производството на пусканите на пазара продукти, така че при завършване на
жизнения им цикъл да се образуват възможно най-малко като количество, най-безопасни и
предназначени за повторна употреба, рециклиране или оползотворяване отпадъци.
Цел: Увеличаване на количествата повторно употребени, рециклирани и оползотворени МРО
Подцел: Ограничаване на количествата отпадъци, постъпващи за обезвреждане
Индикатори (output indicator):
Индикатор за измерване ефективността на управлението на отпадъците от опаковки
Индикатор за измерване ефективността на управлението на ИУМПС
Индикатор за измерване ефективността на управлението на ИУЕЕО
Индикатор за измерване ефективността на управлението на НУБА
Индикатор за измерване ефективността на управлението на отработени масла
1. Индикатор за измерване ефективността на управлението на отпадъците от опаковки
Управлението на отпадъците от опаковки включва извършване на дейностите по разделното им
събиране, предварително третиране, рециклиране и оползотворяване.
Разгледаните показатели са следните:
• За 2004 г. цели по рециклиране и оползотворяване на общото количество отпадъци от опаковки
• За 2005 г. цели по рециклиране и оползотворяване на общото количество отпадъци от опаковки
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•

За 2006 г. цели по рециклиране и оползотворяване на общото количество отпадъци от опаковки
и по рециклиране на опаковки от: пластмаса, хартия, стъкло и метали.
• Брой лица членуващи в организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки
• Брой лица, изпълняващи задълженията си индивидуално
• Събрани продуктови такса за опаковки за 2004, 2005, 2006 и 2007 г.
• Събрани лицензионни възнаграждения в организациите по оползотворяване за 2004, 2005, 2006
и 2007 г.
Кратко описание на показателите:
Първите три показателя – целите за рециклиране и оползотворяване са записани по години в
преходните
и
заключителните
разпоредби
на
ЗУО
представляват
процент
на
рециклираните/оползотворени отпадъци от опаковки от общото количество пуснати на пазара
опаковки. Съществуват общи цели за рециклиране и оползотворяване на всички опаковки, както и
цели по материали.
Последните четири показателя са разгледани предвид възможността задължените лица по чл.11 на ЗУО
лица да изпълняват задълженията си индивидуално, чрез организации по оползотворяване или чрез
заплащане на продуктови такси в ПУДООС.
Информация за наличността и качеството на данните
Използваните данни за целите за рециклиране и оползотворяване, броя лица изпълняващи
задълженията си индивидуално и чрез организации за оползотворяване са взети от публичните
годишни отчети на ИОАС, а събраните продуктови такси и лицензионни възнаграждения от
предоставената от МОСВ информация.
Анализ на показателите, характеризиращи управлението на отпадъците от опаковки, Таблица 2
Националните целите за 2004 и 2005 г. са изпълнени. В същото време за 2006 г. е констатирано
неизпълнение на общите национални цели по рециклиране (79% от необходимото) и оползотворяване
(76% от целта) на отпадъците от опаковки, както и за целта по рециклиране на метални опаковки
(31%). Изпълнени са целите по рециклиране на опаковки от стъкло, хартия и пластмаса. За
разглеждания период 2004-2007 г. организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки са
преизпълнили поставените им цели. Броят на лицата, членуващи в организациите по оползотворяване
нараства, а този на изпълняващите задълженията си индивидуално варира през годините. Наблюдава се
нарастване на събираните финансови средства от лицензионни възнаграждения в организациите по
оползотворяване, както и намаляване на събраните средства от продуктова такса за опаковки в
ПУДООС. Тази тенденция е особено ясно изразено за 2006 и 2007 г, след сключване на споразумение
(меморандум) между МОСВ и Организациите по оползотворяване, където са договорени минимални
стойности на лицензионните възнаграждения с цел натрупването на по-голям финансов ресурс и побързо въвеждане на системата за разделно събиране на територията на страната. За 2007 г. МОСВ все
още не е публикувало официални данни за изпълнение на националните цели по рециклиране и
оползотворяване на отпадъци от опаковки, което представлява 3 месечно закъснение спрямо срока,
установен в нормативната уредба (30 ноември 2008 г.).
Поради неизпълнението на половината от целите за 2006 г. бе направен анализ на методиката за
тяхното отчитане в ИАОС, Приложение №. 2 „Анализ на методиката за отчитане на целите за
отпадъци от опаковки”.
Данните за отчитане на целите са взети както следва – от НСИ количествата пуснатите на пазара
опаковки; от рециклиращите предприятия, подаващи справки в ИАОС, съгласно Наредба 9 - за
количествата преработени отпадъци от опаковки по материали. Изпълнението на целите е отчетено въз
основа на тези стойности. В докладите на ИАОС са описани и данните, получени от организациите по
оползотворяване и лицата, изпълняващите целите си индивидуално, но те не са послужили за отчитане
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на националните цели. При това данните от НСИ за пуснатите на пазара опаковки ежегодно
надвишават почти два пъти количествата отпадъци от опаковки, декларирани в отчетите на
организациите по оползотворяване и лицата изпълняващи задълженията си индивидуално. За
количествата опаковки, за които е заплатена продуктова такса в ПУДДОС не се събират данни.
Сравнявайки обаче събраните средства в ПУДООС и ООп през 2007 г, когато не са изпълнени целите
по рециклиране и оползотворяване и отчитайки разликата в размера на продуктовите такси и
лицензионните възнаграждения – която е около 3 пъти, може да се направи оценка че в ПУДООС се
декларират около 3% от отпадъците от опаковки декларирани в ООп.
Поради това считаме, че поставените цели не са изпълнени именно заради сивия сектор в икономиката
и не декларирането на цялото количество отпадъци от опаковки, пускани на пазара.
Таблица 2. Изпълнение на целите по рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки
Цели по рециклиране

изпълнение

2005
цел

изпълнение

2006
цел

22,56

25

30,8

34

изпълнени
е
30

8,56

8,43

8

опаковки от хартия и
картон
опаковки от стъкло

75,65

81,55

6,59

опаковки от метали
Опаковки от дърво

Опаковки (% от пуснатите
на пазара)
опаковки от пластмаса

Цели по оползотворяване

Опаковки

2004
цел
20

2007
цел

изпъл
нение

38

Няма
данни

17

12

15

46

15

Няма
данни
Няма
данни

18,36

26

56

33

22,76

0,09

15

6

15

0,00

0,00

0

0

0

2004
цел

изпълнение

2005
цел

изпълнение

2006

20

22,57

25

30,92

цел
35

30,02

опаковки от пластмаса

8,56

8,45

17

опаковки от хартия и
картон
опаковки от стъкло

75,65

81,55

46

6,59

18,36

56

опаковки от метали

22,76

0,09

6

опаковки от дърво

0,14

0,84

0,14

2007
изпълне
ние
39

Няма
данни
Няма
данни
Няма
данни

цел
Няма
данни
Няма
данни
Няма
данни
Няма
данни
Няма
данни
Няма
данни

2. Индикатор за измерване ефективността на управлението на ИУМПС
Управлението на ИУМПС включва извършване на дейностите по тяхното събирането, предварително
третиране, рециклиране и оползотворяване.
Разгледаните показатели са следните:
• За 2005, 2006 и 2007 г. нива на повторно използване и рециклиране и повторно използване и
оползотворяване на отпадъците от МПС
• Брой лица членуващи в организации по оползотворяване на ИУМПС
• Брой лица, изпълняващи задълженията си индивидуално
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• Събрани продуктови такса за МПС за 2005, 2006 и 2007 г.
• Събрани лицензионни възнаграждения в организациите по оползотворяване за 2006 и 2007 г.
Кратко описание на индикаторите:
Първият показател – нива на повторно използване и рециклиране и повторно използване и
оползотворяване на отпадъците от МПС е записан по години в Наредбата за изискванията за третиране
на отпадъците от МПС. Той представлява процент на рециклираните/оползотворени отпадъци от
ИУМПС от общото количество образувани отпадъци от съответно ИУМПС.
Последните четири показателя са разгледани предвид възможността задължените лица по чл.11 на ЗУО
лица да изпълняват задълженията си индивидуално, чрез организации по оползотворяване или чрез
заплащане на продуктови такси в ПУДООС.
Информация за наличността и качеството на данните
Използваните данни за нивата за рециклиране и оползотворяване, броя лица изпълняващи
задълженията си индивидуално и чрез организации за оползотворяване са взети от публичните
годишни отчети на ИОАС, а събраните продуктови такси и лицензионни възнаграждения от
предоставената от МОСВ информация.
Анализ на показателите, характеризиращи управлението на отпадъците от ИУМПС, таблица 3
Целите за 2005 и 2006 г. са изпълнени. Целите за 2007 г. не са, като отчетените нива на рециклиране и
оползотворяване са дори по-ниски в сравнение с предходните години. Събраните финансови средства
за 2007, както в организациите по оползотворяване, така и в ПУДООС също са значително по-малко в
сравнение с 2005 и 2006 г. През разглеждания период се наблюдават флуктоации в количествата
събрани за разкомплектоване ИУМПС. Приложение № 3 „Изпълнение на цели за МПС”. Найправдоподобна причина, затова е въведената задължителна пререгистрация в КАТ през 2006 г, при
която съществена част от старите МПС не са били пререгистрирани и са били предадени в центрове за
разкомплектоване. Организациите по оползотворяване отчитат изпълнение на поставените им цели
през целия период. Анализа на системата за отчитане на целите по рециклиране показва следното:
Данните за пуснатите на пазара МПС се предоставят от НСИ. Те служат за отчитане на пазарния дял на
всяко задължено лице. За събраните количества ИУМПС, операторите на площадки за събиране и
центрове за разкомплектоване подават тримесечни и годишни отчети в ИАОС по наредба 9. Данните
между двата вида отчети се различават с около 3%, 2% и 15% съответно за 2005, 2006 и 2007 г.
Количествата оползотворени и обезвредени отпадъци от ИУМПС са по данни от годишни отчети от
операторите на центрове за разкомплектоване. Данните от организациите по оползотворяване и
индивидуално изпълняващите задълженията си не се взимат под внимание за отчитането на
националните цели.
Трудно е да се даде еднозначен отговор защо не са изпълнени националните цели през 2007 г. За тази
година се наблюдават най-малко събрани финансови средства, както в организациите така и в
ПУДООС, най-ниски нива на рециклиране и оползотворяване и най-големи проблеми при подаването
на информация.
Таблица 3 Изпълнение на целите по рециклиране и оползотворяване на ИУМПС
Цели по рециклиране
МПС (% от теглото на
събраните)
Цели по оползотворяване
МПС

2005
цел
70

изпълнение
76,31

2005
цел
75

изпълнение
80,14

2006
цел
80

изпълнение
81,69

2007
цел
80

изпълнение
61,8

цел
87,4

2007
изпълнение
86

цел
75,7

2006
85
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3. Индикатор за измерване ефективността на управлението на ИУЕЕО
Управлението на ИУЕОО включва извършване на дейностите по тяхното събиране, предварително
третиране, рециклиране и оползотворяване.
Разгледаните показатели са следните:
• За 2006 г. цели по събиране на ИУЕЕО
• За 2006 г. цели по рециклиране и оползотворяване на ИУЕЕО, разделени по категории ЕЕО
• Брой лица, членуващи в организации по оползотворяване на ИУЕЕО
• Брой лица, изпълняващи задълженията си индивидуално
• Събрани продуктови такса за ЕЕО за 2006 и 2007 г.
• Събрани лицензионни възнаграждения в организациите по оползотворяване за 2006 и 2007 г.
Кратко описание на показателите:
Първият показател – цели по събиране на ИУЕЕО представлява количество събрано ЕЕО в кг. на
жител за година. Вторият показател – цели по рециклиране и оползотворяване на ИУЕЕО, разделени
по категории ЕЕО – представлява процент на рециклираните/оползотворени отпадъци от ЕЕО от
общото количество образувани отпадъци от съответно ЕЕО. Първите два показателя са записани в
Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и за
третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване
Последните четири показателя са разгледани предвид възможността задължените лица по чл.11 на ЗУО
лица да изпълняват задълженията си индивидуално, чрез организации по оползотворяване или чрез
заплащане на продуктови такси в ПУДООС.
Информация за наличността и качеството на данните
Използваните данни за нивата за рециклиране и оползотворяване, броя лица изпълняващи
задълженията си индивидуално и чрез организации за оползотворяване са взети от публичните
годишни отчети на ИОАС, а събраните продуктови такси и лицензионни възнаграждения от
предоставената от МОСВ информация.
Анализ на показателите, характеризиращи управлението на отпадъците от ИУЕЕО, таблица 4
Целите по рециклиране и оползотворяване на ИУЕЕО за 2006 г. и 2007 г. са изпълнени. Целта по
събиране за 2006 г. не е изпълнена (66%), но за 2007 г. е изпълнена. Организациите по оползотворяване
са изпълнили поставените им цели от името на лицата, сключили договор с тях. За 2007 г. МОСВ
публикувало официални данни за изпълнение на националните цели по рециклиране и
оползотворяване на отпадъци от опаковки, с 2 месечно закъснение спрямо срока установения в
нормативната уредба (15 декември 2008 г.). Средствата постъпили като лицензионните
възнаграждения, в организациите по оползотворяване през 2007 са значително повече, отколкото през
2006 г. Продуктовата такса за ИУЕЕО събирана в ПУДООС слабо намалява през 2007 спрямо 2006.
Анализът на системата за отчитане показва следното: Производителите и вносителите на ЕЕО
предоставят в ИАОС тримесечни и годишни отчети в кг. пуснато на пазара ЕЕО. Разликата между
двата вида справки е незначителна. НСИ събира данни за пуснато на пазара ЕЕО в броя, като поради
това тази информация не е използвана при отчитането на целите по събиране и рециклиране.
Информацията за събиране и рециклиране на ИУЕЕО е събирана от центровете за разкомплектоване по
Наредба 9.
Предвид всичко казано по-горе перспективите пред развитието на системата за управление на ИУЕЕО
към настоящия момент могат да се считат за добри.
Таблица 4 Изпълнение на целите по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на ИУЕЕО
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2006 г.
Количество разделно събрани отпадъци (тонове)
ЕЕО
Количество рециклирани отпадъци
Електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) (% от
теглото на събраните)
за категории 1 и 10
за категории 3 и 4
за категории 2, 5, 6, 7 и 9
за газоразрядни лампи
Количество оползотворени отпадъци (% от пуснатите
на пазара)
Електрическо и електронно оборудване (ЕЕО)
за категории 1 и 10
- за категории 3 и 4
- за категории 2, 5, 6, 7 и 9
- за газоразрядни лампи

2007 г.

3 071,7

2 035,1

20 628,6т.

21 164,3т.

68
33
45
45

79
42
47
45

70
45
46
60

78
70
60
78

69
34
46
45

79
42
47
45

75
50
60
60

78
70
60
78

4. Индикатор за измерване ефективността на управлението на НУБА
Управлението на НУБА включва извършване на дейностите по тяхното събиране, предварително
третиране, рециклиране и оползотворяване.
Разгледаните показатели са следните:
• За 2006 г. цели по събиране на НУБА по категории (автомобилни, индустриални и портативни)
• За 2006 г. цели по рециклиране и оползотворяване на НУБА,
• Брой лица, членуващи в организации по оползотворявате на ИУЕЕО
• Брой лица, изпълняващи задълженията си индивидуално
• Събрани продуктови такса за ЕЕО за 2006 и 2007 г.
• Събрани лицензионни възнаграждения в организациите по оползотворяване за 2006 и 2007 г.
Кратко описание на показателите:
Първият показател – цели по събиране на НУБА представлява количество събрано НУБА в кг. на
жител за година. Вторият показател – цели по рециклиране и оползотворяване на НУБА, разделени по
категории НУБА – представлява процент на рециклираните/оползотворени материали, получени след
предварителното третиране на НУБА от общото количество материал за съответната НУБА. Първите
два показателя са записани в Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и
за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори
Последните четири показателя са разгледани предвид възможността задължените лица по чл.11 на ЗУО
лица да изпълняват задълженията си индивидуално, чрез организации по оползотворяване или чрез
заплащане на продуктови такси в ПУДООС.
Информация за наличността и качеството на данните
Използваните данни за нивата за рециклиране и оползотворяване, броя лица изпълняващи
задълженията си индивидуално и чрез организации за оползотворяване са взети от публичните
годишни отчети на ИОАС, а събраните продуктови такси и лицензионни възнаграждения от
предоставената от МОСВ информация.
Анализ на показателите, характеризиращи управлението на отпадъците от НУБА, Таблица 4
30

Целите по събиране на НУБА не са изпълнени за нито една категория батерии: портативни (0%
изпълнение през 2006 и 2007 г.), индустриални (~1% изпълнение) и автомобилни (90% изпълнение за
2006 и 15% изпълнение). Целите за рециклиране на батерии и акумулатори са изпълнени за оловнокиселите батерии и акумулатори, и не са изпълнени за никел-кадмиевите (0%) и другите НУБА (0%).
Неизпълнението на тези цели е в пряка връзка с неизпълнението на целта по събиране.
За 2007 г. МОСВ публикува официални данни за изпълнение на националните цели по рециклиране и
оползотворяване на НУБА, с 3 месечно закъснение спрямо срока установения в нормативната уредба
(30 ноември 2008 г.). Към момента няма създадена организация по оползотворяване, събраните такси в
ПУДООС нарастват слабо от 2004 до 2007 г. и са от порядъка на милион – милион и половина лева
годишно. Не се вижда конкретен резултат от средствата изразходвани от ПУДООС за проекти за
събиране на батерии, както и от предоставената ни от МОСВ информация не става ясно какви средства
са изразходвани за тази цел.
Анализът на метода, по който се отчитат целите за 2006 г. показва следните факти:
НСИ предоставя данни за количествата на внесените и изнесените батерии и акумулатори (в
килограми) и за количеството на продадените на вътрешния пазара батерии и акумулатори (в брой),
поради което тези данни не са взети под внимание. Лицата пускащи на пазара БА, както и тези които
имат разрешения за тяхното третиране подават в ИАОС тримесечни и годишни справки. Пуснатите на
пазара БА са приети за верни по тримесечни справки, а количествата събрани батерии по годишни
справки. В доклада е посочена съществена разлика между тримесечните и годишните справки, но не са
предоставени данни каква е разликата. Не са направени ясни констатации за количественото
неизпълнение на поставените цели.
Управлението на НУБА е изключително лошо и следва да се предприемат незабавни мерки за
започване на дейности по събиране на отпадъци от портативни батерии.
Таблица 5 Изпълнение на целите по разделно събиране и рециклиране на НУБА
2006 г
Количество разделно събрани отпадъци
(тонове)
Батерии
- портативни (грама на жител)
- автомобилни (тонове)
- индустриални (тонове)
Количество рециклирани НУБА (% от
пуснатите на пазара)
Батерии (% от теглото на събраните
НУБА)
оловно кисели батерии и акумулатори
никел-кадмиевите батерии и акумулатори
другите негодни за употреба батерии и
акумулатори

2007 г.

2
10 017
3 956

0
9 000
28.31

5
6245
1762

65
40
15

95,9
0
0

65
40
15

0

999

7.28

98
0
0

5. Индикатор за измерване ефективността на управлението на отработени масла
Управлението на отработени масла включва извършване на дейностите по тяхното събиране,
предварително третиране, рециклиране и оползотворяване.
Разгледаните показатели са следните:
• 2006 и 2007 г. цели за регенериране и оползотворяване на отработени масла
• Брой лица членуващи в организации по оползотворяване на отработени масла
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• Брой лица, изпълняващи задълженията си индивидуално
• Събрани продуктови такса за отработени масла за 2006 и 2007 г.
• Събрани лицензионни възнаграждения в организациите по оползотворяване за 2007 г.
Кратко описание на показателите:
Първият показател – цели за регенериране и оползотворяване на отработени масла е записан в
Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и нефтопродукти. Той
представлява процент на регенерираните/оползотворени отработени масла от общото количество
пуснати на пазара.
Последните четири показателя са разгледани предвид възможността задължените лица по чл.11 на ЗУО
лица да изпълняват задълженията си индивидуално, чрез организации по оползотворяване или чрез
заплащане на продуктови такси в ПУДООС.
Информация за наличността и качеството на данните
Използваните данни за нивата за рециклиране и оползотворяване, броя лица изпълняващи
задълженията си индивидуално и чрез организации за оползотворяване са взети от публичните
годишни отчети на ИОАС, а събраните продуктови такси и лицензионни възнаграждения от
предоставената от МОСВ информация.
Анализ на показателите, характеризиращи управлението на отпадъците от отработени масла
Целите по оползотворяване на отработени масла не са достигнати, като процента на изпълнение е 33%
за 2006 г. и 39% за 2007 г. Създадена е една организация по оползотворяване на отработени масла,
която изпълнява поставените й цели. В нея обаче членуват ограничен брой лица - 7. За разлика от
другите МРО значителен пазарен дял имат както лицата изпълняващи задълженията си индивидуално
така и лицата заплащащи в ПУДООС продуктови такси. Продуктовите такси за масла са увеличени от
0,1 лв/кг през 2007 година на 0,24 лв/кг в момента. По този начин се предполага, че повече лица ще
предпочетат да заплащат лицензионни възнаграждения в организацията по оползотворяване и ще бъде
осигурен по-голям финансов ресурс за практическо изпълнение на поставените цели, тъй като от
справките за усвоени средства на ПУДООС и отчетите по Националната програма по управление на
дейностите по отпадъци за 2006 и 2007 г. не са вижда да са изразходвани средства за създаване на
система за събиране и оползотворяване на отработени масла.
Анализа на системата на отчитане на целите показва следното: НСИ не e предоставил данни за
пуснатите на пазара масла. Пуснатите на пазара масла са отчетени въз основа на данните на ИОАС,
получени на основата на отчетите на задължените лица. ИАОС събира данни и за събраните и
оползотворени масла от лицата, притежаващи разрешително за тези дейности по наредба 9, но
съществува проблем с отчитането на събраните масла, тъй като 1/5 от фирмите събирачи, притежатели
на разрешение, не са подали съответната информация.
Управлението на отработените масла в момента е незадоволително.
Таблица 6 Изпълнение на целите по оползотворяване на отработени масла
2006
Количество оползотворени отпадъци (% от пуснатите на пазара)
Отработени масла

15

2007
5

20

7,7

ЦЕЛ: Намаляване на количествата нерегламентирано изхвърлени отпадъци
Индикатор за услугите предоставени на населението – организирано сметосъбиране, ликвидирани
сметища и разделно събиране на отпадъци от опаковки
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Подобно на оценката на закона по отношение на количествата образувани отпадъци и по
предоставяните услуги на населението е направено сравнение към началото и към края на периода
2002 – 2007 г., както и към изискванията на нормативната уредба.
Разгледаните показатели (impact indicator) са следните:
Първи показател - Процент от населението, обхванато от системата за организирано събиране и
транспортиране на отпадъците
Втори показател – Брой ликвидирани нерегламентирани сметища
Трети показател - Население, обхванато от системата за разделно събиране на отпадъците
Кратко описание на показателите за полза/ефект
Първият показател измерва съотношението между броя на лицата, обслужвани от организираната
система за събиране и транспортиране на битови отпадъци и общия брой на населението в страната. В
Националната програма за управление на дейностите по отпадъците е определено до края на 2005 г.
цялото население на страната да бъде обслужвано от организирана система за събиране и
транспортиране на битови отпадъци. Тъй като 99% от градското население в страната е обхванато от
услуги по събирането, мерките ще се насочат предимно към малките населени места.
Вторият показател измерва броя ликвидирани нерегламентирани сметища през отчетната година.
Целевите групи, към които е насочен са общински администрации.
Третият показател измерва общия брой жители от населението на страната, обхванато от системата за
разделно събиране на отпадъци от опаковки. Целта 4 500 000 жители е договорена между
Организациите по оползотворяване и МОСВ чрез подписания през 2006 г. Меморандум.
Информация за наличността и качеството на данните
Данните за стойностите на изброените показатели са взети от НПУДО, предоставена ни от МОСВ.
Анализ на показателите, характеризиращи услугите, предоставени на населението – Таблица 7
Наблюдава се частично изпълнение на обхванато в системите на сметосъбиране население спрямо
нормативната уредба (90%). Спрямо ситуацията през 2002 г.се наблюдава нарастване на обхванатото
население от системите за сметосъбиране с 8%. Подобно е положението и при показателя ликвидиране на нерегламентирани сметища, където изпълнението спрямо нормативната уредба е 69%,
толкова е и нарастването на показателя спрямо ситуацията през 2002 г.
Целта по показателя обхванато население в системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки е
преизпълнена. Причина за това може да се търси в лицата, отговорни за предоставянето на съответните
услуги и в тяхното икономическо стимулиране – в първите два случая кмета на съответната община, в
третия – организациите по оползотворяване на отпадъците от опаковки.
В резултат на действието на ЗУО се подобрява състоянието на околната среда по отношение
замърсяването с отпадъци, но това не се извършва в необходимите срокове.
Таблица 7 Услуги, предоставени на населението
2. Ликвидирани нерегламентирани брой
803
0
553
сметища
Мерна
състояние
Политика
в областта
състояние
3. Население
обхванатона
от
брой единица Нормативна
4 500 000
0
5 292 845
управление
на
отпадъците
уредба
към
към
системата за разделно събиране на
31.12.2002 г. 31.12.2007 г.
отпадъци от опаковки
1. Население обхванато от
процент
100
82.0
90.0
системата за организирано
събиране и транспортиране на
отпадъците
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Цел: Създаване на инфраструктура за третиране на отпадъците, която да съответства на
европейските изисквания;
Индикатор (output indicator) Изграждане на инфраструктурата за управление на отпадъците през
2002 и 2008 г.
Подобно на оценката на закона по отношение на количествата образувани отпадъци и предоставяните
услуги на населението за оценяване на изграждането на инфраструктурата е направено сравнение към
началото и към края на периода 2002 – 2007 г.
Разгледаните показатели са следните:
• Брой депа за битови, за производствени и за опасни отпадъци;
• Брой инсталации за изгаряне на отпадъци,
• Брой предприятия за рециклиране на хартия и картон, пластмаса, стъкло, метали
• брой инсталации за оползотворяване на стари автомобилни гуми;
• брой инсталации за предварително третиране на отпадъци
Информация за наличността и качеството на данните
Данните за стойностите на изброените показатели са взети от НПУДО, предоставена ни от МОСВ.
Анализ на показателите, характеризиращи изграждането на инфраструктурата за третиране на
отпадъци, Таблица 8
Направеният преглед на инфраструктурата за третиране на отпадъци показва следното:
1. Увеличава се броя на рециклиращите инсталации за отпадъци от пластмаси
2. Съществуващата инфраструктура за производство на стъкло е пригодена за преработването на
стъклени отпадъци
3. Създава се нова индустрия свързана с предварителното третиране на отпадъците, с цел
намаляване до минимум на отпадъците, постъпващи за обезвреждане.
4. Продължава системното изграждане на регионални депа за битови отпадъци. За съжаление
темпът на изграждане на регионалните депа няма да позволи срокът 16 юли 2009 г. за
изграждане на останалите 28 депа да бъде спазен.
5. Намаляването на броя на депата за производствени отпадъци е резултат от закриването на част
от депата, които не отговорят на нормативните изисквания. Големите генератори на
производствени неопасни отпадъци, основно от топлоелектрическите централи, химическата
промишленост и черната металургия са в процес на изграждане на собствени съоръжения за
обезвреждане на отпадъци.
6. В страната е преустановено изгарянето на отпадъци в инсталации, които не отговарят на
нормативните изисквания. В същото време следва да бъдат изградени и пуснати в експлоатация
още 2 инсинератора за болнични отпадъци и 1 инсталация за автоклавиране.
Като обобщение на горното може да се направи извод, че инфраструктурата за третиране на
отпадъци се изгражда систематично, но не в необходимите срокове.
Таблица 8 Инфраструктура
Съоръжения и инсталации 2002

2008

Цели
НПУДО

по

РЕЦИКЛИРАЩИ
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ИНСТАЛАЦИИ
Хартия
Бр. рециклиращи предприятия
Годишен
капацитет
за
рециклиране (хиляди тона)
Пластмаса
Бр. рециклиращи предприятия
Годишен
капацитет
за
рециклиране (хиляди тона)
Стъкло
Бр. рециклиращи предприятия

Годишен
капацитет
рециклиране (хиляди тона)

за

Метали
Бр. предприятия, преработващи
скрап от стомана и чугун
- Годишен капацитет за
оползотворяване (%)
Гуми
- Бр. предприятия, които
оползотворяват
стари
автомобилни гуми
ИНСТАЛАЦИИ
ЗА
ПРЕДВАРИТЕЛНО
ТРЕТИРАНЕ

7

8

200

142 000– 169 000

2

25

20

75

6
(производители
на
стъкло в страната с
възможности
за
преработка на отпадъчно
стъкло)
липсва
необходимата
инфраструктура
за
сортиране и сепариране
на стъклени отпадъци,
което
възпрепятства
тяхното рециклиране

4

2

2

750

750

1

5

Прилага се в ограничени
случаи за производствени
и опасни отпадъци

18 инсталации за обеззаразяване на
инфекциозни отпадъци от лечебните
заведения
16 инсталации за сепариране на
разделно събраните опаковки
9 инсталации за шредиране на излезли
от употреба моторни превозни
средства,
2 инсталации за предварително
третиране на излязло от употреба
електрическо
и
електронно
оборудване,
1 инсталация за шредиране на излезли
от употреба гуми
3 инсталации за предварително
третиране на отработени масла и
отпадъчни нефтопродукти
3 инсталации за предварително
третиране на оловно - киселите
акумулаторни батерии
1 инсталация за компостиране на
биоразградими
отпадъци
от

430
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производство на антибиотици
На 8 от депата за битови отпадъци и
претоварните станции към тях са
изградени или са проектирани
инсталации
за
предварително
третиране
на
смесени
битови
отпадъци
чрез
сепариране,
уплътняване, компостиране

ДЕПА
Изградени депа за битови
отпадъци (бр.)
Изградени
депа
за
производствени
неопасни
отпадъци
Изградени депа за опасни
отпадъци
ИНСТАЛАЦИИ
ЗА
ИЗГАРЯНЕ

12

27

59

39

18

11

основно
за 1 инсинератор
отпадъците от нефтени отпадъци
утайки

2

55 депа

за болнични 2
инсинератора
за
болнични
отпадъци и 1
инсталация за
автоклавиране.

Цел: Усъвършенстване на системата за регулиране на дейностите, свързани със събиране,
транспортиране,
временно
съхраняване,
предварително
третиране,
рециклиране,
оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци
Индикатор (резултат) Въведени регулаторни режими и изпълнение по тях
Регулаторната дейност обхваща издаването на следните актове по режими:
• Издаване на разрешения за дейности с отпадъци;
• Издаване на регистрационни документи за дейности с неопасни отпадъци;
• Издаване на удостоверения за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали;
• Издаване на разрешения за трансграничен превоз на отпадъци;
• Издаване на разрешения на организации по оползотворяване;
• Поддържане на регистри на издадените разрешения и регистрационни документи.
• Издаване на становища относно класификацията на отпадъците;
• Издаване на становище относно съответствието на определения от притежателя код на
отпадъка с произхода, използваната технологията и влаганите в производството суровини и
материали.
Показатели за изпълнение
• Брой издадени разрешения за дейности с отпадъци;
• Брой издадени регистрационни документи за дейности с неопасни отпадъци;
• Брой издадени удостоверения за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали;
• Брой издадени разрешения за трансграничен превоз на отпадъци;
• Брой издадени разрешения на организации по оползотворяване.
• Брой издадени становища за класификация на отпадъци;
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•

Брой утвърдени работни листове за класификация на отпадъците и издадени становища
относно съответствието на определения от притежателя код на отпадъка с произхода,
използваната технологията и влаганите в производството суровини и материали.

Кратко описание на показателите
С показателите се измерва броят на издадените разрешения, удостоверения и регистрационни
документи в системата на МОСВ. Показателите, свързани с дейността по класифициране на
отпадъците измерват броят на отпадъците класифицирани през отчетния период и броят на
подадените и утвърдени работни листове за класификация на отпадъците по документи. До 2006
година МОСВ не определя годишна целева стойност на тези показатели, през 2007 и 2008 година са
поставени целеви стойности, спрямо които е направено сравнението.
Информация за наличността и качеството на данните
Информация за броя на издадените разрешения, удостоверения и регистрационни документи е
налична в публични регистри водени от ИАОС.
Отговорност по изпълнение на дейността
Основна роля и отговорност за издаване на разрешителни, класификации на отпадъците е на
дирекция „Управление на отпадъците” в МОСВ и РИОСВ, а контролът по спазване на условията в
издадените вече разрешения за извършване на дейности с отпадъци се осъществява главно от
РИОСВ.
Информация за изпълнението
Таблица 9 Регулаторни режими
Издадени актове по регулаторни режими по ЗУО
-

Бр. разрешения за дейности с отпадъци

-

Бр. издадени разрешения за трансграничен
превоз на отпадъци
Бр. издадени разрешения за внос на отпадъци
Бр. издадени разрешения за износ на
отпадъци
Бр. регистрации за дейности по събиране,
транспортиране и временно съхранение на
неопасни отпадъци
Издадени удостоверения за търговска
дейност с отпадъци от черни и цветни метали
Издадени разрешения на организации по
оползотворяване
Издадени становища за класификация на
отпадъци
Утвърдени работни листове за класификация
на отпадъците и издадени становища относно
съответствието
на
определения
от
притежателя код на отпадъка с произхода,
използваната технологията и влаганите в
производството суровини и материали

-

-

2006
Отчет
704

2007
План
769

Отчет
1 138

2008
План
840

Отчет
989

23

35

0

25

0

0
0

45
10

25
9

55
15

163
13

311

342

502

376

437

377

414

417

250

245

3

4

2

3

1

3 595

3 954

1 768

1 300

691

10 381

11 419

11 664

8 700

9016

Броят на разрешенията за извършване на дейност по управление на отпадъците нараства, като се
отчита и преизпълнение на показателя спрямо планираните стойност. За периода на действие на
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закона, около 2 800 икономически оператори са получили разрешение за извършване на дейност по
управление на отпадъците.
Като цяло сферата по управление на отпадъците е конкурентна, като всяко физическо или
юридическо лице, което е регистрирано по Търговския закон, държавно или общинско
предприятия, сдружение на общини, кооперация или бюджетно предприятие, което желае да
извършва дейности по събиране, транспортиране, временно съхранение, предварително третиране,
рециклиране, оползотворяване или обезвреждане, може да кандидатства за получаване на
разрешение като икономически оператор. Анализът показва, че процедурата за кандидатстване е
тежка, което прави труден достъпа до пазара на тези дейности. Съгласно нормативната уредба
сроковете, в които РИОСВ следва да утвърди всички необходими документи за издаване на
разрешение, в случая, когато те не се връщат за отстраняване на нередовни документи са 4 месеца и
15 дни, а разходите по заплащане на съответните такси са около 500-700 лв., в зависимост от
дейностите за които се иска разрешение. В случая, когато всички документи се връщат за
коригиране, срока за издаване на разрешение се удължава от два до три пъти (от 9 месеца до
година), предвид времето необходимо за отстраняване на нередовни документи и времето
необходимо за повторно произнасяне на компетентния орган. Следва да се отбележи, че когато
дейностите ще се извършват в различни региони на страната, процедурата по издаване на
разрешително се усложнява дори още повече, предвид необходимостта от издаване на становище за
утвърждаване на програмата от всеки РИОСВ, на чиято дейност се планира да се извършват
дейности с отпадъци, както е регламентирано в сега действащия ЗУО. В следствие на тази дълга
процедура по издаване на разрешения честа практика е, лицето, което кандидатства за разрешение
да започне предвидената дейност по третиране на отпадъци без съответните разрешения, като е
предприело някои от необходимите действия за издаване на разрешение. Това показва наличие на
административни тежести върху икономическите оператори, които се натоварват със значителни
разходи.
За периода 2006 – 2008 г. около 1200 лица са получили удостоверение за регистрация за
извършване на дейности по събиране, транспортиране и временно съхранение на неопасни
отпадъци. Индикаторът показва нарастване на лицата, които са получили регистрация спрямо
планираните целеви стойности . Стойността на таксите за тази дейност е около 117 лева.
Следва да се отчете, че посочените режими не са приведени в съответствие с разпоредбите на
Закона за ограничаване на административното регулиране и контрол върху стопанската дейност.
Режимът по издаване на разрешение за управление на дейности по отпадъци е стопанска дейност, а
не отделна сделка или действие и следва да бъде определен като регистрационен режим.
От периода на действие на закона са регистрирани 11 организации по оползотворяване,
специализирани за различен вид МРО. Индикаторът за брой издадени разрешения на организации
по оползотворяване посочва, че по-бавно се създават организации по оползотворяване спрямо
планирания бенчмарк. Причина за това е както тежката процедура по получаване на разрешение,
(например при ИУЕЕО), така и липсата на достатъчен стимул за нейното създаване, случая с
НУБА. През годините нараства броя на фирмите, които са членове на организациите по
оползотворяване, като към 2006 г. техният брой е около 25 000. За съжаление няма статистика по
браншове каква част от фирмите, които образуват МРО са обхванати от схемите в организациите
по оползотворяване, каква част изпълняват задълженията си индивидуално и чрез ПУДООС.
Необходимо е да се подобри отчетността в това отношение, с оглед подобряване и на контрола по
изпълнение на ЗУО.
Индикаторът, свързан с издадените становища за класификация на отпадъци (легитимиране на
начините за третиране на отпадъците) намалява почти 5 пъти, което е индикация за активно
въвеждане на класификацията в първите година от приемане на закона и последващ постоянен темп
на поддържането на класифицираните отпадъци.
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При приемането на ЗУО през 2003 г. в него липсва отделна регламентация по отношение на
чуждестранните физически и юридически лица, които желаят да извършват дейности с отпадъци. В
резултат от това те са обект на неравно третиране спрямо българските оператори. Понастоящем, в
следствие от направени изменения в разрешителния, регистрационен и лицензионен режим,
приложното поле на ЗУО е разширено и обхваща чуждестранните лица (чл. 39, ал. 1, т. 3; чл. 51, т.
1, чл. 54, ал. 4, т. 1, чл. 80, ал. 1, т. 1). Така е премахнато неравното третиране на граждани и фирми
от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Тези промени са в съответствие
с ангажиментите на България по преговорна глава 3 – „Свободно предоставяне на услуги”.
Извод:
Въведените регулаторни режими създават административно време върху бизнеса и затрудняват
достъпа до извършване на дейности по управление на отпадъците. Регулациите не са приведени в
съответствие със ЗОАРАКСД, което допълнително утежнява извършването на дейността. Въпреки
нарастването на броя на икономическите оператори, които извършват дейности по управление на
отпадъци, търсенето на тези услуги изпреварва планираните стойности (спрямо очаквания брой),
което е индикатор за все още „ненаситен” пазар.
Цел: Подобряване на контрола по управление на отпадъците
Индикатори за измерване на резултати от контролната дейност по закона
Контролната дейност обхваща следните дейности:
• Контрол върху площадки за временно съхранение на отпадъци;
• Контрол върху спазването на условията в издадените разрешителни;
• Контрол върху спазване нормативните изисквания от общините за експлоатация на
съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци;
• Контрол върху спазване на нормативните изисквания от операторите по експлоатация на
съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци;
• Контрол върху спазване на нормативните изисквания при третиране на масово
разпространени отпадъци;
• Проверки на лица, извършващи дейности с отпадъци;
• Контрол върху изпълнението на програмите за дейности с отпадъците.
Показатели за изпълнение
• Брой извършени проверки за годината;
• Брой издадени предписания;
• Брой издадени наказателни постановления.
• Стойност на наказателните постановления
Кратко описание на показателите
Показателите характеризират контролната дейност за спазване на нормативните изисквания. Не
може да се определи годишна целева стойност на тези показатели тъй като броят на извършените
проверки, издадените предписания и наказателни постановления зависи от броят на издадените
разрешения и броя на нарушенията на нормативната уредба. Целевите групи, към които е насочен
са контролните органи.
Информация за наличността и качеството на данните
РИОСВ събират данни за извършените проверки и издадените наказателни постановления.
Информацията за броят на издадените разрешения е налична в МОСВ и РИОСВ.
Фактори, влияещи върху изпълнението
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Численост на персонала, ангажиран с управлението на отпадъците в рамките на системата на
МОСВ за изпълнение на тези контролни функции
Оборудване за осъществяване на контролните функции
Отговорност по изпълнение на дейността
Контролът по спазване на условията в издадените вече разрешения за извършване на дейности с
отпадъци се осъществява от РИОСВ.
Информация за изпълнението
Таблица 10 Извършени проверки и наложени санкции по ЗУО
Проверки по ЗУО
Инспекции (бр.)

2003
4 172

2005
5 047

2006
7 631

2007
7 533

2008
7 669

Съставени
актове
за
административни
нарушения
(бр.)
Издадени
наказателни
постановления

278

731

927

1 110

1 030

785

284

300

422

480

145 958

586 123, 96

478 834, 47

568 673, 62

82

257

Няма данни

Няма данни

Стойност
на
наказателните
постановления (лв)
Бр. лица, които не изпълняват
задълженията си по ЗУО

-

Контролът върху изпълнението на задълженията по ЗУО от лицата, пускащи на пазара продукти,
след употребата, на които се образуват МРО се осъществява от РИОСВ. Контролната дейност по
прилагане на закона се подобрява, видно от изпълнението на показателите. Броят на извършваните
инспекции е нараствал близо 2 пъти за периода от приемане на закона до момента. Основно
санкционната дейност се изразява в съставяне на актове за административни нарушения по закона,
като стойността на този показател нараства повече от 4 пъти. Ръст имат издадени наказателни
постановления и тяхната стойност през годините. Индикатор отразяващ ефективността от
контролната дейност е и броят на лицата, които не изпълняват задълженията си по ЗУО. По данни
на МОСВ техният брой нараства 3 пъти за периода 2005-2007 г., което е резултат на подобрения
контрол по закона. Лицата, които не изпълняват задълженията си по ЗУО подлежат на санкция,
като размерът на санкцията се определя спрямо продуктовата таксата. Съгласно разпоредбите на
Постановление № 120 на Министерския съвет от 2008 г. лицата, които са изпълнили задълженията
си по ЗУО над 70% заплащат продуктова такса, като санкция за размера на неизпълнените
задължения, а тези които са изпълнили по-малко от 70% цялата продуктова такса.
За да бъде преценена ефективността от контролната дейност по закона са отчетени и други
резултати, свързани с наличието на лица, които не се легитимират като лица, пускащи на пазара
продукти, след употребата, на които се образуват масово разпространени отпадъци. С оглед на
това, законът е постигнал целите за прецизиране на правомощията на контролните органи,
разширени са административно-наказателните състави, но контролът за спазване на нормативните
изисквания все още не е достатъчен и е необходимо да бъде подобряван.
ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ВЛОЖЕНИТЕ РЕСУРСИ
Индикаторите за вложените ресурси изследват стойността на ресурси за изпълнение на закона. Те
са представени като разходи, които се пораждат за различните заинтересувани страни (държава,
общини, бизнеса, потребители) и са използвани за сравнение за оценката на ефикасността
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(постигнатите резултати спрямо вложените разходи). Пълна информация за техните стойности е
дадена в приложение 4.
Изследвани са следните групи индикатори
• Разходи на бизнеса по изпълнение на нормативните разпоредби
• Разходи на администрацията за прилагане на закона за управление на отпадъците (за
извършване на регулирането и контрола по закона)
• Разходи за изграждане на съоръжения и инсталации за управление на дейностите по отпадъците
• Разходи за населението за изпълнение на задълженията по ЗУО
Информация за наличността и качеството на данните
Информацията за разходите за сметка на държавния бюджет е изведена от отчетите на разходите по
програма 3 „Интегрирана система за управление на отпадъците” от годишните отчети за
изпълнението на програмния и ориентиран към резултатите бюджет на МОСВ за периода 20042007 година. Ведомствените разходи са консолидирани за системата на МОСВ. Информацията за
разходите за бизнеса е изведена от отчети на ПУДООС и отчети на Организации по
оползотворяване (ООп) за събрани продуктови такси и лицензионни възнаграждения.
Информация за изпълнението
• Разходи на бизнеса по изпълнение на нормативните разпоредби
Лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата, на които се образуват МРО имат
ангажимент за изготвяне на ежемесечни отчети на пуснати на пазара продукти, обобщен годишен
отчет, изготвяне на вътрешно фирмени спецификации за пусканите продукти и други
административни дейности. Ресурсите, които влагат фирмите са различни по вид и обем спрямо
количеството, асортимента на пусканите от тях продукти. Индикаторът за измерване на техните
разходи показва, че средно за година фирмите имат разходи в размер на 600-700 лв. за изпълнение
на дейности.
Извън тези административни разходи, лицата, пускащи на пазара продукти, които образуват МРО
заплащат продуктова такса или лицензионно възнаграждение, чиито размери се определят спрямо
вида масово разпространен отпадък. Всъщност бизнеса не се натоварва с тези разходи, тъй като
стойността на продуктовата такса и възнаграждение се калкулира в цената на продукта и остава за
сметка на крайния потребител.
Таблица 11 Стойност на събраните продуктови такси и лицензионни възнаграждения
години
Стойност на събрани Стойност на събрани
продуктови такси (лв.)
лицензионни
възнаграждения (лв.)
42 271941
2 996 301
2004
25 319518
5 255 222
2005
22 946 932
38 323 428
2006
13 994757
86 572 527
2007
Лицата могат да изпълняват задълженията си индивидуално и чрез колективни схеми (ООп) и чрез
внасяне на продуктова такса в ПУДООС. Разпределението на лицата спрямо начина на изпълнение
на задълженията им по ЗУО е както следва:
Таблица 12 Изпълнение на задълженията по ЗУО – индивидуално и чрез ООп
години

Бр.
лица,
които Бр. лица, които членуват
изпълняват задълженията в ООп
си индивидуално
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2004
2005
2006
2007

18
30
33
Няма данни

665
12 855
25 011
Няма данни

Индикаторът свързан с броя на лицата, които изпълняват задълженията си по ЗУО индивидуално
бележи нарастване. Видно от данните към 2006 около 33 фирми са организирали дейността по
управление на отпадъците индивидуално. Стойностите на този индикатор могат да се обяснят със
спецификата при изпълнение на задълженията по ЗУО по този начин, който по чисто икономически
причини е подходящ за не много на брой лица.
В ПУДООС няма отчетност какъв е броя на лицата, които заплащат продуктова такса, отчита се
стойността на събраните такси, поради което не може да бъде посочено какъв е обема на лицата,
които изпълняват задълженията си чрез този подход. С оглед на намалението на стойността на
събраните продуктови такси в ПУДООС (3 пъти намалява стойността на събраните такси за
периода 2004-2007), можем да установим, че броят на лицата, които изпълняват задълженията си по
този начин намалява. Този подход за изпълнение на задълженията на фирмите в годините намалява
„атрактивността” си. Все повече фирми, избират възможността за сключване на договори с
организации по оползотворяване, тъй като таксите, които заплащат (лицензионните
възнаграждения) са с по-ниска стойност спрямо размера на продуктовите такси. Това може да се
обясни и с факта, че в последните години се създават повече ООп, Може да се направи извода, че
продуктовата такса от инструмент за акумулиране на средства от лицата, при чиято дейност се
образуват МРО се превръща в инструмент за стимулиране поемането на отговорност от страна на
производителя за събиране и рециклиране/оползотворяване на образуваните в резултат на неговата
дейност отпадъци.
• Разходи за населението за изпълнение на задълженията по ЗУО
Гражданите са краен потребител на всички продукти, в резултат, на които се образуват МРО, с
оглед на което ефектът от повишените обществени разходи за изпълнение на ЗУО се пренася върху
тях. Освен високите обществени разходи за изпълнение на закона, в следствие на повишените цени
на продуктите, населението заплаща такса битови отпадъци, чийто размер не зависи от
количествата образувани и третирани отпадъци, а от данъчната оценка на съответния имот и на
практика не включва разходите за обезвреждане на отпадъка. Това не създава стимули за хората да
изхвърлят разделно отпадъците, както и не отразява разходите за извършване на дейността по
управление на отпадъците. В съответствие със Закона за местните данъци и такса, размерът на
такса битови отпадъци се определя с решение на всеки общинския съвет. Акумулирана
информация за събраната от населението такса битови отпадъци за цялата страна за съжаление
няма, с оглед на това е не може да бъде измерено и оценен нейния ефект върху населението.
За изпълнението на целите на закона за управление на отпадъците за постигане на разделно
събиране, рециклиране, повторно използване и оползотворяване, въз основа на таблица 12 е
изчислено, че населението е заплатило средно около 30 лв. на човек за периода 2003-2007 година.
Това натоварване върху тях е незначително, имайки предвид ефекта върху здравето на хората от
подобреното управление на отпадъците.
Това ни дава основание да заключим, че целта по създаване на икономически ефективен механизъм
за финансиране третирането на МРО не е напълно реализирана, поради липсата на връзка между
количеството третирани отпадъци и разходите, които заплаща населението за тях. Въведеният
инструмент – продуктова такса съдейства за осигуряването на финансов механизъм, но поради
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липсата на задължение за неговото целево изразходване, не може да се установи доколко е
икономически ефективен.
•

Разходи на администрацията за прилагане на закона за управление на отпадъците (за
извършване на регулирането и контрола по закона)
Ведомствените разходи в системата на МОСВ за прилагане на ЗУО бележат темп на нарастване с
38% (за 2005), 51 % за 2006 и спад от 75% за 2007 година. Същият тренд следва и показателя за
броя на служителите по програма „Интегрирана система за управление на отпадъците” (25%
нарастване за 2005 и 2006 г. и спад от 11% за 2007).
Таблица 13 Разходи на централната администрация за прилагане на ЗУО
Ресурси
2004
Разходи на МОСВ (вкл. 1 519 000
РИОСВ) за прилагане на
закона за управление на
отпадъците (за извършване
на регулирането и контрола
по закона) (лв.)
Численост на персонала в 81
системата на МОСВ (щ.бр.)

2005
2 439 000

2006
4 934 000

2007
2 820 000

109

147

132

На база на данните за издадените актове по режимите и извършените проверки по закона
(представени по-горе), може да се установи, че ръстът на ведомствените разходи следва ръстът на
издаваните актове по режими, както и повишения брой на извършваните инспекции, издадени
наказателни постановления, други. Въпреки това от налична информация не може да се потвърди
ефикасността на разходите на бюджета за изпълнение на целите на закона.
Важна роля при управлението на дейностите по отпадъци имат кметовете на общините, които са
натоварени с организиране управлението на дейностите по отпадъците, образувани на тяхна
територия, като осигуряват условия, при които всеки притежател на битови отпадъци се обслужва
от лица, с които е сключен договор за предоставяне на услуги по реда на Закона за обществените
поръчки. Последните поправки в закона, предоставиха възможност на общините, които изграждат
или ползват общо регионално депо и/или друго съоръжение за третиране с регионален характер, да
учредяват регионални сдружения - юридически лица, или сключват споразумение помежду си с цел
управление на отпадъците на регионален принцип. Тази промяна в закона е одобрена скоро
(декември 2008), с оглед на което няма практика и създадени сдружения все още. Въпреки това
тяхната функция и роля по управление на регионалните депа следва да бъде подкрепена и
стимулирана.
• Разходи за изграждане на съоръжения и инсталации за управление на дейностите по
отпадъците
Изграждането на съоръжения и инсталации за управлението на дейности по отпадъци се финансира
от събраните такси в ПУДООС, събраните лицензионни възнаграждения от ООп, държавния
бюджет, средства от фондовете на ЕС, други донори.
Въпреки наличието на така очертаната връзка, събраните средства не могат да бъдат приравнени
към стойността на изградените съоръжения и инсталации, тъй като ЗУО не ограничава тяхното
използване целево по вид масово разпространен отпадък. На практика събраните средства от
продуктова такса от ИУЕЕО или друг вид МРО могат да бъдат вложени за подобряване на
състоянието на други компоненти на околната среда (напр. за въздух, вода, други). На база на това
43

оценка на ефикасността на събраните средства и тяхното разходване за управление на дейностите
по отпадъци не може да се направи.
Таблица 14 Вложени ресурси за изграждане на съоръжения и инсталации
Ресурси
Разходи за изграждане на съоръжения
и
инсталации,
финансирани
от
ПУДООС, държавния бюджет и
външни донори
- ПУДООС
- държавен бюджет и външни донори

2004

2005

2006

2007

2008

15 275 802
77 926 000

15 490 439
56 562 000

11 075 075
48 387 000

15 753 760
36 462 000

12 256 411
-

ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ЕФЕКТИ ВЪРХУ НАСЕЛЕНИЕТО
• Ефект върху здравето на хората в следствие от промени в околната среда
Изключително трудно е да се определи точният ефект от ЗУО върху здравето на хората. Една от
причините за това е фактът, че промените в околната среда, които оказват пряко влияние върху
здравословното състояние на човек, се дължат на множество фактори (например, нарастващ брой
автомобили, употреба на пестициди и т.н.), от които управлението на отпадъци е само една част.
Следователно е трудно да се свърже еднозначно здравословното състояние на населението,
измерено с индикатора „заболеваемост”, с действието на ЗУО. За това за оценка на влиянието на
закона върху здравето могат да се използват индикатори, които оценяват като цяло промените в
степента на риска от заболявания, от разпространение на инфекции и от епидемии.
Въз основа на представените данни по отношение на постигането на целите за рециклиране и
оползотворяване на отпадъци от опаковки, ИУМПС, НУБА, ИУЕЕО и отработени масла,
състоянието на инфраструктурата за третиране на отпадъци, брой на населението, обхванато от
организирано събиране и третиране на отпадъци, брой на населението, обхванато в разделно
събиране на отпадъци, брой издадени наказателни постановления и брой ликвидирани
нерегламентирани сметища може да се заключи, че законът е допринесъл съществено за
намаляване на рисковете за човешкото здраве, които произтичат от неефективното управление на
отпадъците. Например, изграждането на депа и повишения контрол води до ограничаване на
нерегламентираното изхвърляне и изгаряне на отпадъци и свързаните с това рискове от
заболявания и епидемии. Въвеждането на разделно събиране на отпадъците пък е пряко свързано с
намаляване на количеството отпадъци в депата и съответно, с намаляване на вредните емисии.
Заедно с това обаче трябва да се отбележи, че ефективната защита на здравето на населението 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, недостатъчно на брой депа, липса на регламентация по отношение на събирането
и третирането на опасните отпадъци в бита и др. Голяма част от тези проблеми са адресирани в
ЗИД на ЗУО с въвеждането на изискване за предварително третиране, регламентирането на схеми
за отделяне на опасните от неопасните отпадъци в бита, регламентиране на дейностите с отпадъци
на територията на лечебните заведения и др.
• Ефекти върху разкриване / закриване на работни места
ЗУО оказва положително влияние и върху заетостта на населението, макар и сравнително
ограничено. С въвеждането на изискване за разделно събиране на отпадъците се поражда
необходимост от изграждане на съответната инфраструктура и разкриване на нови работни места –
най-вече в организациите по оползотворяване на отпадъци и в техните подизпълнители.
Към момента на провеждане на оценката няма обобщена информация за разкритите нови работни
места. При необходимост от по-точно определяне на ефекта върху заетостта такава информация
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може да се изиска от всяка организация по оползотворяване отделно. Като се вземе предвид обаче
организацията на процеса по събиране и оползотворяване, както и броят на населението, обхванато
от схеми за разделно събиране, може да се предположи, че новите работни места са поне 1000. Те
осигуряват работа и доходи предимно на хора от уязвими групи – най-вече от ромски произход,
както и хора без образование.
• Ефект върху определени групи хора, които са по-уязвими от други, по-застрашени от
бедност
С усложняване на управлението на отпадъците се поражда необходимост от изграждане на нова и
модерна инфраструктура (например, рециклиращи инсталации, инсталации за предварително
третиране и др.), както и от подобряване на вече съществуващата инфраструктура, така че да
отговаря на съвременните изисквания. Това от своя страна води до повишаване на обществените
разходи и води до увеличаване на размера на такса смет, заплащана от гражданите. От друга страна
обаче, изграждането на необходимата инфраструктура за предварително третиране например, ще
доведе до намаляване на количеството депонирани отпадъци и съответно до намаляване на такса
смет. Като се имат предвид тези две противоположни тенденции трудно може да се направи
категорична оценка на влиянието на ЗУО върху размера на такса смет и съответно върху доходите
на населението като цяло.
Може да се направи извод обаче по отношение на влиянието на закона върху определени групи
хора в неравностойно положение. Начинът по който се определя такса смет към момента е основан
на данъчната оценка на имота. Така сумата, която домакинствата заплащат като такса не е
обвързана по никакъв начин с количеството отпадъци, които изхвърлят. Това неравно третиране
има особено силен негативен ефект върху доходите и качеството на живот на самотно живеещите
възрастни хора в градовете, които са една от най-уязвимите социални групи.
• Ефект върху въвличането на заинтересованите страни (ЗС) при решаване на въпроси,
свързани с управлението
Осигуряването на възможност за участие на заинтересованите страни във взимането на решения е
една от основните характеристики на доброто държавно управление. Към момента на провеждане
на оценката липсва точна информация за участието на заинтересованите страни (най-вече
неправителствени организации, организации по оползотворяване и др.) в процеса на взимане на
решения за политики в сферата на управление на отпадъците. В ЗУО обаче не е изрично
предвидена възможност за въвличане на широк кръг от заинтересовани страни в политическия
процес. Липсата на участие и навременна информация на практика означава и липса на прозрачност
в разработването на политики, което влияе негативно върху ефективността на съответните
политики. Освен това е в противоречие с изискването за провеждане на консултации „на широка
основа относно цената и ползата от регулаторните инициативи” посочено в частта „Подобряване на
регулациите на европейско и национално равнище” на обновената Лисабонска стратегия19.
• Информираност на населението
Ефективността на системите за разделно събиране на отпадъци все още е твърде ниска. Една от
причините за това е недостатъчната информираност и образованост на населението по темата –
мнение, което се споделя и от запитаните заинтересовани страни. В тази връзка е необходимо да се
предприемат мерки за повишаване на информираността, като например, допълване на
ангажиментите на организациите по оползотворяване на масла, ИУЕЕО, НУБА И ИУМПС, така че
да включват и информиране на обществеността, разширяване на ангажиментите по информиране
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на обществеността на организациите по оползотворяване, така че да включват и актуална
информация за дейността им, осигуряване на богата, достъпна и актуална информация и др..
Тъй като информираността до голяма степен е свързана и с образованост, тук е мястото да
отбележим и още един проблем. В училищата съществува огромна нужда от допълнително
екологично обучение и в частност от обучение, свързано с разделно събиране на отпадъците. В тази
връзка е необходимо тясно сътрудничество между МОСВ и МОН за разработване и провеждане на
обучителни програми по подобни теми в училищата. Обучението на децата би създало условия за
повишаване на ефективността и устойчивостта на мерките за разделно събиране на отпадъци и
други мерки за опазване на околната среда и намаляване на рисковете за човешкото здраве.
4.3 Период на последващата оценка
Практиката през последните години показва, че нормативната уредба по управление на отпадъците
в Р. България се изменя през период от 6 г. През 1997 г. бе приет Закона за ограничаване вредното
въздействие на отпадъците върху околната среда, през 2003 г. – Закона за управление на
отпадъците, през 2009 се очаква да бъде приет Закона за изменение и допълнение на Закона за
управление на отпадъците. Следващо изменение на нормативната уредба може да се очаква около
2013-2014 г. Като потвърждение на тази прогноза се явява и факта, че целите по рециклиране и
оползотворяване на МРО в сегашната нормативна уредба са поставени до 2013 г., когато изтичат и
преходните периоди на Р България, договорени с ЕК. След няколко години вероятно ще бъде
довършено изграждането и на съвременната инфраструктура за третиране на отпадъците в
страната, което от своя страна ще предостави нови възможности най-вече по отношение
намаляването на количеството отпадъци предназначени за крайно обезвреждане – факт, който
следва да намери своето място най-напред в законодателството.
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ЧАСТ 5 ПРЕПОРЪКИ
Въз основа на анализа на последващата оценка на въздействието на ЗУО и извършения мониторинг и
оценка на реалния ефект на действащото законодателство, екипът препоръчва предприемане на редица
корективни мерки. Те отразяват вижданията на екипа за постигане на целите на закона и някои от тях
могат да бъдат обект на последващи изменения и оценки на ЗУО:
17. Въвеждане на икономически стимули за лицата, прилагащи стандарти за производство на
продукти, от които се образува МРО, така че при завършване на жизнения цикъл на тези
продукти да се образуват възможно най-малко като количество, най-безопасни и предназначени
за повторна употреба, рециклиране или оползотворяване отпадъци. Такива стимули могат да
бъдат минимално намаляване на лицензионните възнаграждения, плащани в организациите по
оползотворяване за продукти изработени съобразно тези стандарти.
18. Въвеждането на задължително предварително третиране на отпадъците, както и такса
депониране ще допринесат за ускореното изграждане на инфраструктурата за третиране на
отпадъци. След нейното окончателно изграждане могат да се предприемат стъпки за въвеждане
на забрана за депониране на определени видове рециклируеми отпадъци.
19. Подписване на споразумение между МОСВ и организациите по оползотворяване на ИУМПС за
определяне на минимални лицензионни възнаграждения. По този начин ще се осигурят
необходимите средства за постигане на целите за рециклиране и оползотворяване на ИУМПС.
20. Облекчаване на бизнеса чрез премахване на изискването за тримесечното отчитане в ИАОС за
операторите на площадки за събиране:
• и центрове за разкомплектоване на ИУЕЕО,
• временно съхраняване, предварително третиране и оползотворяване на НУБА;
• и центрове за разкомплектоване на ИУМПС.
21. Увеличаване на продуктовата такса за портативни батерии 10 пъти от 4 на 40 лв. на килограм,
(мотивите за които са дадени в Приложение № 5 „Анализ на продуктовите такси за портативни
батерии”). Това вероятно ще допринесе за организиране на бизнеса в организация по
оползотворяване за постигане на целите по рециклиране и оползотворяване на портативни
батерии.
22. МОСВ заедно с организацията по оползотворяване и лицата изпълняващи задълженията си
индивидуално следва да договорят минимални лицензионни възнаграждения, както и други
конкретни стъпки за събиране на отработени масла касаещи отстраняването на следните
практики:
• използване на голяма част от отработени масла по нерегламентиран начин за отопление;
• нерегламентирано използване и влагане на маслата в горива;
• извършване на смяна на моторни масла от собствениците на автомобили на нерегламентирани
за това места, извън специализираните пунктовете за смяна на масла;
• по-добър контрол по отношение подаването на информация за събиране на отработени масла.
23. Идентифициране и подпомагане от ПУДООС на общините с най-нисък процент обхванато
население в системите на сметосъбиране, комбинирано със санкции на кмета на съответната
община при невъвеждане на 100% предоставяне на услугата за сметоизвозване на населението.
По този начин ще се постигне въвеждане на услугата сметоизвозване за населението на всички
общини.
24. Ясно дефиниране на ролята на регионалните сдружения на общини, по отношение на техния
принос за изграждане и експлоатация на регионалните депа както и на ставките, които следва да
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заплаща всяка община. По този начин ще се осигурят средства за поддържане на старите и
изграждане на нови депа, както и ще се осигури справедливо поделяне на разходите между
различните общини, членки на сдружението.
25. Размерът на такса битови отпадъци да бъде обвързан с количество изхвърляни отпадъци, и
разходи за тяхното екологосъобразно третиране, а не с данъчната оценка на имота. Считаме, че
така, че бъде осигурено прилагането на справедлив финансов механизъм за третиране на
битовите отпадъци и тяхното екологосъобразно управление (от изхвърляне към разделно
събиране).
26. Да се обвърже целевото разходване на акумулираните средства за отпадъци по видове отпадъци
в ПУДООС. Отново основната цел е да се осигури механизъм за финансиране изпълнението на
специфичните цели на закона, по видове отпадъци.
27. Необходимо е да се облекчи административното бреме върху бизнеса и да се въведат стимули
за изпълнение на задълженията по ЗУО. Привеждане на режимите в съответствие със
ЗОАРАКСД. Облекчаване на процедурите за издаване на разрешителни, като стъпки и като
срокове. Намаляване на броя документи, които да бъдат изисквани от заявителите, като
документи, които са налични в други администрации или във второстепенните разпоредители с
бюджетни кредити към МОСВ бъдат изискани по служебен път. Улесняване на достъпа до
публичните регистри, водени за издадените актове по режими по закона.
28. Подобряване на информираността на населението спрямо конкретните нужди на хората,
повишаване на публичността от дейността на всички икономически оператори и компетентни
органи, включени в процеса на управление на отпадъците. В този смисъл могат да бъдат
направени стъпки за публикуване на информация от докладите на организациите по
оползотворяване по Меморандума с МОСВ, като те да бъдат ориентирани към хората и
предоставяне на отговори по въпроси, свързани с конкретни нужди на хората (напр. местата за
предаване на ИУЕЕО и ИУМПС, други).
29. Да бъде разширено обхвата на санкционната дейност, както по отношение на лицата, така и по
отношение на нарушенията, които извършват.
30. Подобряване на контрола върху лицата, пускащи на пазара опаковани стоки и подобно на
другите видове МРО използване на данните за пусканите на пазара опаковани стоки от
задължените лица – организациите по оползотворяване, лицата, изпълняващи задълженията си
индивидуално както и събиране на информация за количествата опаковки, за които се заплаща
продуктова такса в ПУДООС при отчитане на националните цели по рециклиране и
оползотворяване.
31. Да се предвиди участието на заинтересовани страни в разработването на стратегии и политики
в сферата на управление на отпадъците и да се регламентира даването на публичност на
проекти на нормативни документи, програми и стратегии с цел събиране на становища от
широк кръг заинтересовани страни – например, публикуване на проекти на нормативни
документи на сайта на МОСВ и определяне на срок за изразяване на становище и отправяне на
коментари.
В заключение можем да обобщим, че законът поставя рамката за екологосъобразно и ефективно
управление на отпадъците. Очакваният ефект от неговото прилагане (основна цел) – намаляване,
предотвратяване и ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху здравето на хората и
околната среда частично се постига. Съществуват пропуски (както в нормативната уредба, така и
при прилагането й), които водят до недостатъчно ефективно и екологосъобразно управление на
отпадъците.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1 Списък на Директиви, транпонирани с ЗУО
1. Директива 75/442/ЕЕС за отпадъците
2. Директива 2006/12/EC за отпадъците
3. Директива 91/689/ЕЕС за опасните отпадъци
4. Директива 91/157/ЕЕС за батериите и акумулаторите, съдържащи определени опасни вещества,
изменена и допълнена с Директива на Комисията 93/86/ЕЕС за адаптиране към техническия прогрес на
Директива 91/157/ЕЕС за батериите и акумулаторите, съдържащи определени опасни вещества и
Директива 98/101/ЕС за адаптиране към техническия прогрес на Директива 91/157/ЕЕС за батериите и
акумулаторите, съдържащи определени опасни вещества.
5. Директива 75/439/ЕЕС за отработените масла
6. Директива 2000/53/ЕС за излезлите от употреба моторни превозни средства
7. Директива 94/62/ЕС за опаковките и отпадъците от опаковки и Директива 94/62/ЕС, която я изменя
8. Директива 2002/95/ЕС и на Директива 2002/96/ЕС за опазване на околната среда в случаите на
излизане от употреба на електрическо и електронно оборудване
9. Директива 86/278/ ЕС за употреба на утайки от пречиствателни станции
10. Директива 92/112/ЕЕС относно процедурите за хармонизиране на програмите за намаляване и
евентуално отстраняване на замърсяването, причинявано от отпадъците от производството на титанов
диоксид
11. Директива 2000/76/ЕС за изгарянето на отпадъци
12. Директива 99/31/EC за депониране на отпадъци:
13. Директива 96/59/ЕС за обезвреждане на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили
14. Регламент (ЕО) № 1013/2006 г. относно превози на отпадъци
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.2 „
”
Докладите на ИАОС за отпадъците от опаковки през 2004, 2005 и 2006 г. показват че данните за
отчитане на целите по рециклиране и оползотворяване са взети както следва:
От НСИ пуснатите на пазара опаковки
ИОАС рециклираните отпадъци от опаковки по данни от рециклиращите предприятия
Данните от организациите по оползотворяване и индивидуално изпълняващите целите си не са
послужили за отчитане на националната цел.

3„

”

2005 г.
1. Изпълнение на цели за МПС
ЦЕЛИ:

Изпълнение на цели за МПС

Ниво на повторно използване и оползотворяване 75%

80,14%

Ниво на повторно използване и рециклиране

76,31%

70%

2. Пуснати на пазара през 2005г. - 182 981 бр. МПС:
3. Приетите за разкомплектоване пре 2005 г. ИУМПС - 15 340 броя
4.Количествата оползотворени и обезвредени отпадъци от ИУМПС.
Общото количество приети за третиране отпадъци от МПС е 11 672.509 тона.
От тях демонтирани са 10 090.985 тона,
Количеството повторно употребени след демонтиране отпадъци от МПС е 434.312 тона,
Оползотворените в това число и рециклираните са съответно 8 920.087 тона.
Само рециклирани са 8 472.731 тона отпадъци от МПС.
5. Съществува организация по оползотворяване: Автоекобул АД (8841) бр.– изпълнени задължения; 6
фирми изпълняват задължението си индивидуално 2 са изпълнили, 4 не са изпълнили
2006 г.
1. Изпълнение на цели за МПС
ЦЕЛИ:

Изпълнение на цели за МПС

Ниво на повторно използване и оползотворяване 85%

87,4%

Ниво на повторно използване и рециклиране

81,69%

80%

2. Пуснати на пазара през 2006г. - 195 241 (195 127 след 1980 г. + 114 преди 1980 г.) бр. МПС:
3. Приетите за разкомплектоване (събрани) през 2006 г. ИУМПС - 43 556 броя
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4.Количествата оползотворени и обезвредени отпадъци от ИУМПС.
Общото количество приети за третиране отпадъци от МПС е 43 556 тона.
От тях демонтирани са 40 098 тона,
Количеството повторно употребени след демонтиране отпадъци от МПС е 1563 тона, Оползотворените
в това число и рециклираните са съответно 37888 тона.
Само рециклирани са 36828 тона отпадъци от МПС.
5. Съществуват 2 организации по оползотворяване: Автоекобул АД (18 522) бр.– изпълнени
задължения; 7 фирми изпълняват задължението си индивидуално 3 са изпълнили, 4 не са изпълнили
2007 г.
1. Изпълнение на цели за МПС
ЦЕЛИ:

Изпълнение на цели за МПС

Ниво на повторно използване и оползотворяване 86%

75,7%

Ниво на повторно използване и рециклиране

61,8%

80%

2. Пуснати на пазара през 2006г. – 344 888 бр. МПС:
3. Приетите за разкомплектоване (събрани) през 2007 г. ИУМПС – 23 433 броя
4.Количествата оползотворени и обезвредени отпадъци от ИУМПС.
Общото количество приети за третиране отпадъци от МПС е 19 330 тона.
Количеството повторно употребени след демонтиране отпадъци от МПС е 724 тона, Оползотворените
в това число и рециклираните са съответно 17 007 тона.
Само рециклирани са 13 745 тона отпадъци от МПС.
5. Съществуват 2 организации по оползотворяване: Автоекобул АД; Екобулкар – изпълнени
задължения; 2 фирми изпълняват задължението си индивидуално
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4
Индикатори на вложените ресурси
(input)
Ресурси
Административни разходи на фирмите за
получаване на разрешение за извършване на
дейности, свързани с отпадъци
Разходи на населението в резултат на
употребата на продукти, които образуват
МРО за изпълнение на задълженията по ЗУО
чрез колективни схеми (това е стойността на
продуктовите такси и на лицензионните
възнаграждения)
Разходи на МОСВ (вкл. РИОСВ) за прилагане
на закона за управление на отпадъците (за
извършване на регулирането и контрола по
закона)
Разходи за изграждане на съоръжения и
инсталации, финансирани от ПУДООС,
държавния бюджет и външни донори
- ПУДООС
- държавен бюджет и външни донори

Стойност на индикатора (лева)
2004 г
-

2005 г
-

2006 г
420 000

2007 г
682 800

2008 г
593 000

45 268 242

30 574 740

61 270 360

100 567 284

-

1 519 000

2 439 000

4 934 000

2 820 000

-

15 275 802
77 926 000

15 490 439
56 562 000

11 075 075
48 387 000

15 753 760
36 462 000

12 256 411
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Приложение № 5„Анализ на продуктовите такси за портативни батерии”
С настоящето изследване по-долу се прави опит за определяне на необходимия размер на
таксите. Отправна точка в него е изискването размера на таксата да бъде по-голям от
разходите по събиране и рециклиране на портативните батерии, за да служи като стимул за
предприемане на действия от засегнатите лица. Тъй като е трудно пряко да се калкулират
разходите за събиране и рециклиране на портативни батерии е използван сравнителен
анализ с другите продукти, за които се плаща продуктова такса в РБ. Разходите по
събиране, са функция от броя, размерите (теглото) и мястото на образуване на съответния
отпадък. В случая с портативните батерии разходите по рециклиране нямат съществено
значение тъй като в страната има изградени мощности за преработка, а батериите
съдържат метали с значителна пазарна стойност каквито са никела, оловото, кадмия и
други. Портативните батерии по тегло, размер и количества (брой) са по-близко до
опаковките отколкото до останалите продукти като ЕЕО, акумулатори, МПС и гуми и
подобно на опаковките се превръщат в отпадъци в домакинствата за разлика от маслата,
които се събират в много по-малко на брой специализирани сервизи.
В таблицата по-долу са разгледани следните продукти: гума на лек автомобил, МПС,
пластмасова бутилка, кашон от велпапе, стъклена бутилка, портативна батерия,
автомобилен акумулатор, туба моторно масло, хладилник и пералня.
Таблица: Отношение на такса към цена за различни продукти,
масово разпространени отпадъци
Изделие
Такса Цена на Тегло на Отношение
изделието изделието
цена/тегло
[кг]
[лв/кг]
[лв/кг] [лв]
гума
на
лек 0,2
100
10
10
автомобил
МПС
0,2
5000
1000
5
Пластмасова
1,75
0,014
0,02
0,7
бутилка.
Кашон.
0,5
0,25
0,5
0,5
Стъклена бутилка 0,15
0,17
0,33
0,05
300 г.
батерия
4
1
0,025
40
акумулатори
4
150
15
10
масла
0,22
8
1
8
хладилник
1,25
400
60
7
пералня
2
600
50
12

от които се образуват
Отношение
такса/ цена
0,02
0,04
2,5
1
3
0,1
0,4
0,03
0,2
0,15

За входни параметри са взети продуктовата такса [лв/кг] за 2008 обнародвана с ПМС
120/2008г. средна цена на съответния продукт към края на 2008 г. [лв] и е направена
оценка на теглото на съответния продукт [кг]. Изчислени са стойностите на отношението
цена/тегло за съответния продукт и накрая отношението продуктова такса към цена на
продукта за 1кг материал. Сравнителната оценка е направена по последния параметър
даден в таблицата – отношението такса / цена за единица материал.
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В съответствие с казаното по-горе отношението такса /цена на портативната батерия би
следвало да е от порядъка на единица, подобно на това на опаковките (1 за кашона, 3 за
стъклената бутилка, 2,5 за пластмасовата), а не както досега на 0,1 т.е. продуктовата такса
за портативните батерии би следвало да бъде с около 10 пъти по-голяма от досегашната –
40 лв./ кг
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.6
ДО
г-н Младенов
Уважаеми г-н Младенов,
Във връзка с Вашата молба, след преглед на доклад за последваща оценка на
въздействието на Закона за управление на отпадъците и по схемата на
приложения консултационен документ изразяваме следното становище:
1. РИОКОЗ е заинтересувана страна, като част от държавната администрация
участваща в контрола по ЗУО в частта на генерирането, съхранението и
обезвреждането на опасни отпадъци и предотвратяване вредното им въздействие
върху човешкото здраве.
2. Съвместно със службите по трудова медицина и органите на Инспекцията по труда
по отношение на дейностите свързани с третирането на опасните отпадъци
РИОКОЗ участва в опазване здравето на работниците и населението. Посочените
институции според нас също трябва да бъдат привлечени в консултацията като
заинтересувана страна. Нашият интерес по никакъв начин не противоречи на
целите на закона и консултацията, на други институции, участващи в
консултацията, на бизнес и обществени интереси.
3. Считаме че законопроектът е правилно формулиран в съответствие с европейските
регламенти и цели. В .2.2.Източници на проблема /корени на дървото/, т.3 не отчита
Наредба №3 за класификация на отпадъците /ДВ бр.44/2004г./ като вероятно имате
предвид че целите на Наредбата не са постигнати при по – нататъшното им
обезвреждане, във връзка с т.1 и 2. Към причините бихме добавили – липса на
разделно сметосъбиране, ниска степен на култура на населението, както и
позитивна кампания от страна на медиите.
4. Според изложеното и маркираните цели считаме че са подценени изграждането на
европейска култура и мислене у населението – защо не задължение в учебните
програми по третирания проблем, както и по – активно въвличане на
министерството на труда и социалната политика в овладяване на последствията от
проблема с отпадъците
5. Считаме че с гореизложените съждения сме дали идеи за алтернативно и успоредно
решаване на поставената задача.
6. Постигането на целите на закона би довело до увеличаване на разходите, свързани с
всички изброени последици без изключения, но липсва критерий за степента на
отговорност на принципа „замърсителят плаща” според икономическото му
състояние, което е възможно да доведе до неприложимост.
7. и 8. Считаме че индикаторите са подбрани и разгледани пълно и изчерпателно.

Директор РИОКОЗ:
/Д-р В. Узунова/
06.03.2009г. гр. Сливен
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РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
3000 гр.Враца, ул.”Екзарх Йосиф” № 81, факс/директор: 092/624-761; дежурен: 092/629-211, E-mail: riosv_vr@m-real.net; www.vracakarst.com

Изх.№ В-487 /09.03.2009г.

ДО

Г-н Младен Младенов

Относно: Оценката на въздействието по проект “За по-добро обществено управление:
институционализиране на процеса по оценка на въздействието в държавната
администрация”, по ОП „Административен капацитет”.

,
Приложено Ви изпращаме попълненият консултационен документ.

С уважение

Директор РИОСВ Враца
Инж.Валери Андреев
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Оценка на въздействието на Закон за управление на
отпадъците
1. Какво ви прави заинтересована страна?
РИОСВ гр.Враца - Държава институция на местно ниво.
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 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.
РИОСВ осъществява контрол по постигане на целите на Закона за управление на
отпадъците за да се постигне по-ефективна защита на живота и здравето на
хората и защита на околната среда.
b. По Ваша оценка, Вашият интерес противоречи ли на интересите на други
заинтересовани страни и по какъв начин?
Не
c. Всички заинтересовани
консултацията?

страни

ли

са

включени

в

списъка

за

Да
3. Проблеми, които законопроектът се опитва да реши:
a. От ваша гледна точка правилно ли са формулирани?
Да
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
Не
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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?
Да
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:
Отразени са
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
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?



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
прилагането на закона, вкл. принудителни мерки, санкции и т.н.

по

Социалните ефекти включват очаквани въздействия (положителни или
отрицателни) за


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



Сигурността на движението
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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.
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.
Да
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).
Предложените индикатори позволяват да се оцени реалния ефект на Закона три
години след влизането му в сила.
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МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Р Е Г И О Н А Л Н А И Н С П Е К Ц И Я - ШУМЕН
9700, гр. Шумен, ул. “Съединение” № 71, ет. 3
Директор: 054/ 874-913
Факс: 054/ 876-840
Гл. счетоводител: 054/ 874-976
Деловодство: 054/ 856-501
Обслужване на граждани и фирми: 054/ 831-954
e-mail: riosv-shn@icon.bg
http://www.riosv.icon.bg
Изх. № 1368./ 11.03.2009 г.
ДО
Г-н Младен Младенов
Корпорейт енд Пъблик
Мениджмънт
Гр.София

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МЛАДЕНОВ,
По така предложения проект за последваща оценка на въздействието на Закона за
управление на отпадъците, нямаме предложения.
Имаме предложения към проекта на Закона за изменение на ЗУО, които сме
изпратили с наш изх.№ 345 от 16.02.2009 год.
С УВАЖЕНИЕ,
ДИРЕКТОР:
/ТЕОФАН ДИМИТРОВ/

Нямаме предложения и допълнения към Доклада за последваща оценка на въздействието на Закона за
управление на отпадъците.
Направление "Управление на отпадъците"
РИОСВ - Стара Загора
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Оценка на въздействието на Закон за управление на отпадъците
9. Какво ви прави заинтересована страна?
ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
10. 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 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.
Със Закона за управление на отпадъците се намалява, предотвратява и ограничава
вредното въздействие на отпадъците върху здравето на хората и околната среда.
ЗУО не успява да даде ясна насока за отделянето на опасните от неопасните
отпадъци в бита на хората, закона не го е регламентирал. В болничните заведения не
са регламентирани дейностите с отпадъци. Малко е засегнат проблема с
предварителното третиране на отпадъците – не е регламентирано как и по какъв
начин да се извършва и от кого. Много голям обем отпадъци постъпват за депониране
в депата поради не ефективната система за разделно събиране на отпадъци – не са
обхванати всички населени места в Община Велинград – системата е въведена само в
града, а по селата – 18 кметства (което е половината от населението) няма въведено
разделно събиране. В общината има само едно депо – очаква се изграждането на
регионално депо Пазарджик, което още в начален етап на съгласуване на
документацията.
b. По Ваша оценка, Вашият интерес противоречи ли на интересите на други
заинтересовани страни и по какъв начин?
Да се въведе нова методика за заплащане на такса битови отпадъци – Населението
във всяка една община да заплаща такса, която е в пряка зависимост от
формираните количества и третираните отпадъци, а не както до сега на база
данъчната оценка на дадения имот. Да се има в предвид, че тук до сега не са включени
разходите по обезвреждането на отпадъците. И хората нямат никакъв стимул да
изхвърлят разделно своите отпадъци от бита. Губи се връзката между
количеството третирани отпадъци и разходите, които заплаща населението за тях.
С въведените продуктови такси не може да се установи, до колко те са икономически
ефективни. Противоречия могат да възникнат и при депонирането на отпадъците
на регионално депо. Причината е главно в транспортните разходи – в по
отдалечените общини от регионалното депо населението ще бъде допълнително
натоварено с повече разходи – тава да бъде урегулирано на национално ниво с новите
изменения и допълнения на ЗУО.
c. Всички заинтересовани
консултацията?

страни

ли

са

включени

в

списъка

за
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Да. – Общините, като защитаващи интереса на физическите и юридическите лица и
Регионалните инспекторати по околна среда, като регулаторни и контролиращи
държавни органи по спазването на закона за управление на отпадъците.
11. Проблеми, които законопроектът се опитва да реши:
a. От ваша гледна точка правилно ли са формулирани?
Проблемите правилно са формулирани.
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
Проблема на много общини от селски тип е отглеждането на животни в населеното
място. Еколозите ежедневно се сблъскват с този проблем. Проблема може да се
идентифицира в източника (корените) на дървото на проблемите. Липсва законово
регламентирана база за тези животни и отпадъците, които се формират при
тяхното отглеждане, а също и неприятните миризми, които съседите трябва да
търпят. Да се регламентира в новите допълнения на ЗУО и този проблем с
животните в населените места. Знаем, че този проблем се третира в други закони и
наредби, но екологичното законодателство и по точно в ЗУО липсва разписана
конкретика по този проблем. Ако се разпишат няколко члена и алинеи много, много
еколози ще са ви безкрайно благодарни за това. За тези животни и торищата около
домовете – да има санкции и да може кмета или упълномощени от него лица да ги
налагат.
12. Цели и инструменти на нормативната интервенция: Правилно ли са
формулирани целите от гледна точка на Вашия интерес. Правилно ли е насочена
регулаторната намеса?
Целите от гледна точка на местната власт защитават нейния интерес и са
правилно формирани, както и регулаторната намеса.
13. 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?
Алтернативните опции при решаване проблема с отпадъците в предложения
окончателен доклад за последваща оценка на въздействието на ЗУО са дадени
правилно и изчерпателно. Идентифицирани са ясно проблемите, на които ЗУО
търси решения, както са идентифицирани и целите на ЗУО, като е направен анализ
на въздействието на отпадъците върху околната среда, здравето на хората и
икономическата регулаторна рамка. Предложени са и подходящи индикатори за
измерване на постигнатите цели, вложените ресурси и постигнатите ефекти от
прилагането на новия ЗУО.
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14. 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,
Разходи за нас от въвеждането на закона:
- при управление на отпадъците на регионален принцип за всяка една община ще има
разходи;
- разходи за изграждане на инсталации или съоръжения за предварително третиране
на отпадъците и за управление на дейностите по отпадъците;
- разходи за цялото население в общината за изпълненията на задълженията си по
ЗУО – такса битови отпадъци; за бизнеса – продуктови такси;
Ползи за нас от въвеждане на закона:
- Ефективен контрол върху управлението на всички дейности извършвани с
отпадъците от страна на местната власт – общината;
- Екологосъобразно управление на отпадъците на територията на Община
Велинград;
- Въвеждане на разделно сметосъбиране на територията на Община Велинград;
- Намаляване и ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху здравето
на хората и околната среда на територията на Община Велинград;
- Предотвратяване и преустановяване на нарушенията свързани с дейностите по
управление на отпадъците, както и отстраняване на вредните последици от тях с
прилагането на принудителни административни мерки;
- Закона е хармонизиран с Европейските Директиви в областта на управление на
отпадъците и по тази начин като страна членка на ЕС прилагаме пряко
европейското законодателство по отношение на дейностите свързани с отпадъците.
b. при допускането че той се изпълнява и прилага ефективно и еднакво
за всички.
България ще заблести от чистота и ще се живее толкова спокойно. Ще има ред във
всичко, защото всеки (граждани и юридически лица) съвестно ще изпълняват
разпоредбите в ЗУО. Ще се затвори кръга с всички видове отпадъци от тяхното
формиране, транспортиране и обезвреждане. Една мечта за всеки един еколог!
c. Отразете Вашата оценка за това доколко той ще бъде ефективно
приложен и какви са пречките за това
Стремим се на територията на Община Велинград ЗУО да бъде прилаган в неговата
цялостност. А това доколко той ефективно ще бъде приложен пречките за това са –
ниската екологична култура и съзнание на физическите и юридическите лица. Ние
еколозите говорим постоянно, изискваме от тях да прилагат ЗУО, обясняваме найподробно, пишем предписания съставяме актове, издават се наказателни
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постановления – плаща се и резултата – нула!!! Продължава се по стария начин.
Ходят в странство, виждат как е там, много им харесва чистотата по градове и
села, завръщат се в родните си места и нищо не прилагат от видяното – чудна
работа. Продължават да си я карат както си знаят – по-лесно така им било.
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?

Преките разходи за бизнеса от добросъвестното спазване на ЗУО се увеличават в
смисъл с прилагането на ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ КОИТО СЕ СЪБИРАТ В
СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ В сила от
16.10.2004 г.
Приета с ПМС № 253 от 20.09.2004 г. (Обн. ДВ. бр.86 от 1 Октомври 2004г., изм. ДВ.
бр.22 от 14 Март 2006г., изм. ДВ. бр.20 от 6 Март 2007г., изм. ДВ. бр.39 от 15 Май
2007г., изм. ДВ. бр.79 от 2 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.53 от 10 Юни 2008г., изм. ДВ.
бр.6 от 23 Януари 2009г.) с последното й изменение таксите станаха почти двойни.
Но въпреки това хората от работещият бизнес ги спазват. Затруднението за
момента е общата финансова криза и много от предприятията в различните
браншове не работят или работят на половина от капацитетните си възможности
и като им предпишем какво трябва да извършат по ЗУО и какви такси да внесат те
за момента не са в състояние да го изпълнят.
Да се намали изискваната документация от заявителите за разрешителни и др.
Да се преразгледат всички приложения по различните Наредби към ЗУО – тези
таблични форми, които трябва да попълнят обикновените хора страшно много ги
затрудняват, четат и не разбират, толкова на висок стил са написани, че са
принудени да си наемат специалисти да им ги попълват и да им заплащат – ето
непредвидени разходи по спазване и прилагане на ЗУО. Ние еколозите им предписваме
да си класифицират отпадъците, да попълват информационни карти да водят
отчетни книги и т.н. Получавайки нашите писма, хората от бизнеса започват да
четат съответния нормативен документ и те обикновено отиват направо на
Приложенията – табличните форми – гледат и това нищо не им говори – попълват
си кой както и каквото си знае, или идват при нас и започват да питат общински
служители или притесняват служителите на съответния РИОСВ. Тъкмо обясниш
на един след малко влиза друг и т.н. загубено време и за хората и за администрацията.
Обясним им, отиват попълват и пак грешно, пак връщаме и те се отчайват … не
искат да попълват, трудно им е на хората и като санкционираме няколко от тях за
непопълнени таблици те вече се принуждават да потърсят външна помощ чрез
заплащане да им се попълнят тези така непонятни за тях таблици дадени в
различните приложения на различните наредби към ЗУО.
Задължително в новите изменения да се помисли и за това – Да се опростят тези
таблични форми. Да са разбираеми за хората от бизнеса, не да плащат допълнително
за това, за да им бъдат попълнени и да притесняват постоянно за дълги обяснения и
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консултации служителите от държавните органи, които им изискват тези
документи. Така да се разпишат тези таблици, че да удовлетворяват и двете страни
и гражданите и администрацията, която да си събере необходимата й информация в
нужният и вид.


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



Евентуални ползи от по ефективния контрол

Ползите от приложения контрол по ЗУО ще са по-ефикасни, ако в него се включи
като допълнителен член и се заложи даването на предписания от упълномощени
лица от кмета на общината и в последствие при тяхното неизпълнение да може
кмета да наложи имуществена санкция (да може кмета да глобява). Това го няма
разписано и в по-общия закон ЗООС в чл.166, т.3 (изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) не
изпълняват предписанията, дадени в индивидуалните административни актове и
констативните протоколи по чл. 155, издавани от министъра на околната среда и
водите, директорите на РИОСВ, директорите на басейновите дирекции,
директорите на националните паркове или от упълномощени от тях длъжностни
лица. С новите изменения на ЗУО задължително да залегне тази мярка да се даде
право на кмета на общината или на упълномощените от него лица да дават
предписания и да проследяват тяхното изпълнение и да съставят актове и след това
наказателни постановления, така по този начин ще постъпват повече средства в
бюджета на общината, които са регламентирани в ЗУО с чл.35, ал. (2) По бюджета
на съответната община постъпват сумите от глобите и имуществените санкции
по глава шеста - когато наказателните постановления са издадени от кмета на
общината.


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

по

На настоящия етап санкциите които са предвидени в ЗУО са достатъчно високи и
дори стряскащи при повторните нарушения. На общинско ниво при даването на
предписания и тяхно изпълнение да са в рамките на нормалното. Нарушителите
обикновено са физически лица, които са социално слаби и с ниска екологична култура
и, ако на тях им се наложи една непосилна висока санкция те практически няма как
да я заплатят и ефекта е нулев. За това предлагаме да се въведат поносими санкции
за населението, които да не са високи, да могат да се заплащат и да имат и
последващ ефект.
Да се въведе и така наречения – “необжалваем минимум” – за физически лица от 50
до 100 лева и за юридически лица от 500 да 1000 лева – за неизпълнения на
предписания връчени от кмета на общината или упълномощени от него лица.
ЗУО не трябва само да наказва на и да има “възпитателено-профилактичен” ефект
върху физическите и юридическите лица, да осъзнаят, че с наложената санкция те
повече не трябва в последствие да замърсяват.
Социалните ефекти включват очаквани въздействия (положителни или
отрицателни) за


Заетостта (във вашия отрасъл и изобщо) и безопасността на труда
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Закона за управление на отпадъците окозва минимално влияние върху заетостта на
населението в Община Велинград. С въвеждането в града на разделното
сметосъбиране са назначени допълнително хора към фирмата по чистотата. От
бюрото по труда към общината се насочват също хора по програми и повече от тях
се използват за почистване на общински площи, които са замърсени с дисперсно
разпръснати твърди битови отпадъци – централна градска част, входно изходни
артерии на града, поречия на реки, крайградски зони и др. Това са обикновено хора от
ромски произход и с ниска квалификация, които отработват своите дни в подържане
на чистотата в града и по селата.


Сигурността на движението

В новите изменения да се регламентира Задължително!!! местата за поставяне на
съдовете за смет (кофи, бобри, контейнери, съдове за разделно събиране и др.) , за да
не се пречи на уличното движение. Какво се наблюдава днес – безобразно поставени
съдове за смет на главни улици и булеварди – грозна картина!!! Да се разпише в новия
закон, с който да се задължат кметовете на общините съвместно с фирмите по
чистота да изградят в тротоарните площи вградени места за контейнерите.
Ефекта ще е четворен: - Първо, съдовете няма да затрудняват движението по
улиците и няма да създават предпоставки за пътно-транспортни произшествия.
Свидетели сме многократно как водачите на МПС, за да избягнат удар със съд за
смет навлизат в насрещното движение на другото платно. Второ, ще се запазят
съдовете от повреждане (колелата им) това тяхно постоянно смъкване от
тротоара, пълни и връщането им обратно ги повреждат – колелата се изкривяват и
чупят. Трето, - ще се позиционират самите съдове и няма да има движение по
улицата, тяхното място ще е фиксирано постоянно. И не на последно място ще се
облекчи с малко физическия труд на хората от фирмата по чистота, които ги
обслужват ежедневно (няма да ги свалят от тротоара и да ги качват отново там), а
те просто ще прибутат по равно съда в т.нар. “джоб” (фиксирано място на съда) в
тротоарното пространство. По този начин ще се предотвратят ПТП и ще се
подобри сигурността на движението по пътищата. А и в закона да залегне и член
примерно, че съдовете за смет не могат да се поставят в близост до кръстовища, на
улици, при които липсва видимост за водачите и т.н. – да се регламентират и
разстояния в метри – това да се съгласува със специалисти от КАТ. По този начин
ЗУО ще окаже съществено влияние върху сигурността на движението в цялата
страна – сега е просто безобразие – всеки си слага съдовете за смет където си иска и
както си иска – няма схема, няма изискване няма и контрол. Вярно е, че разходите
ще се повишат при изграждането на тези “джобове в тротоарното пространство”,
но ще се гарантира малко повече сигурност на улицата, а пък ще се наемат и
работници от общините за тяхното изграждане за определен период от време по
програми, така че ще има и социален ефект на закона.


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

С прилагането на ЗУО се намаляват значително рисковете за човешкото здраве.
Трудно е да се определи точно това със заболеваемостта в определен регион, но едно е
ясно, че ако два или три дни не се вдигне сметта от дадено населено място – то това
буди веднага всенародно недоволство. ЗУО задължава кмета на общината да осигури
организирано сметопочистване и сметоизвозване, но понякога това изискване се
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нарушава по редица обстоятелствени причини. Тогава веднага започва да се говори за
екологична криза в населеното място свързано с отпадъците. И ако това се случи в
топъл период възможността от възникване на епидемии е възможно и трябва да се
предвидят в измененията кой носи вина и да поеме наказателна отговорност за не
извозените ТБО до депо, с което се създава потенциален риск за общественото здраве
в даденото населено място.
Да се предвиди в новите изменения на ЗУО и член за съдовете за смет – за тяхното
периодично дезинфекциране с подходящи дезинфекционни разтвори. Кой да го
извършва, кога да се извършва (да се разпише с член – примерно това трябва да се
прави от фирмата по чистота в даденото населено място, в топлите периоди два
пъти месечно а през другото време един път месечно, да се дадат указания за
препаратите и тяхната концентрация по тяхното прилагане – контрол – РИОКОЗ и
да им се даде право те да ги санкционират ако съдовете за смет не са
дезинфекцирани, да се регламентират и санкциите за фирмата.) Не може да се мине
покрай празен съд за смет и той да отделя в околното пространство неприятна
миризма – това отвращава хората. А и още нещо, ако съдът е дезинфекциран –
мириса на препарат (той може би ще действа като репелент) ще отблъсква
безстопанствените животни (кучета и котки), които влизат или обръщат съдовете
за смет, за да търсят храна в тях, ще се предотврати разпиляването на ТБО по
улиците.


Защитата на гражданите от естествените монополи в комуналния
сектор

Много трудно е да се направи една обща оценка на ЗУО върху заплащаната такса
смет и получаваните доходи от населението. Изграждането на регионални депа,
транспортни разходи до тях,
изграждането на сепариращи и претоварни
инсталации, а също и инсталации за рециклиране и предварително третиране на
отпадъците неминуемо водят до повишаването на такса смет за населението във
всяка една община. Но с тяхното изграждане ще се намалят и количествата на
депонираните отпадъци, което би следвало пък да доведе до намаляване на такса
смет. Получават се две взаимни противоположни насоки и поради това се
затрудняваме да дадем окончателна оценка за влиянието на ЗУО върху такса смет и
от там защита на гражданите от естествените монополи в комуналния сектор. Но
има много самотно живеещи хора и хора с нисък социален статус, които живеят на
границата на екзистенц-минимума, а някои и под нея, за които хора такса смет по
сегашното определяне на такса смет на база данъчна оценка на имота, за тях е
трудно да я платят, дори тя да е разпределена да се внесе на четири периода, а не
наведнъж. Тези самотни хора формират много малко отпадъци, а са обременени с
висока данъчна тежест. Да помислим и за тях, законодателя да ги облекчи по
някакъв начин, като се приложи нов по-справедлив финансов механизъм.


Други? (посочете)

В новите изменения на ЗУО задължително ДА СЕ ЗАПАЗИ СРОКА - 31 март - за
подаване на годишните отчети по отпадъците съгласно чл. 10, ал. от Наредба
№9/2004 и на основание чл. 25, ал. (4) и ал. (5) от ЗУО, ДВ, бр. 86/2003 год., - Да не се
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променя, за да име време спокойно да се обобщят всички резултати от физическите и
юридическите лица, формиращи отпадъци.
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.
ЗУО има определено положително въздействие върху околната среда, като с него се
урегулират всички дейности свързани с управлението на отпадъците на
териториите на общините. Със заложените контролни функции на ЗУО се
ограничава изгарянето на отпадъците – то става контролируемо в съответните
инсталации. Със закона се осъществява разделно събиране и оползотворяване на
масово разпространените отпадъци чрез тяхното рециклиране. Намаляват се
вредните емисии във въздуха и водите, а също и замърсяването на почвите.
15. 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.
16. 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).
Може да се въведе като индикатор и поставени брой съдове (по вид и брой) в
съответно населено място и община.

С уважение,
инж. Станимир Живков
Главен инспектор “ЕКОЛОГИЯ”
ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
11 март 2009 год. – сряда 16.31 часа
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