Гледната точка на общините за
постигнатия и необходимият
напредък в сферата на
управлението на отпадъците
конкурс ЕКООБЩИНА 2016
Френски институт в България, 19 април 2016 г.

Управлението на отпадъците
• По-сложно – Регионални сдружения на общините
за сътрудничество по отношение на общата
инфраструктура - Регионални системи за
управление на отпадъци (депа и други
съоръжения за третиране на отпадъци);
• По–скъпо – нови по-високи екологични
стандарти, повишаващи се цели за рециклиране,
експлоатирането на новоизградените съвременни
инсталации, допълнителни транспортни разходи,
повишаващ се ръст на отчисления за депониране
и др.
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Регионализация на
депонирането
• В страната трябва да функционира системата от
55 регионални депа;
• Срокът за тяхното изграждане изтече през 2009 г.
• 7 регионални депа все още не са изградени;
• Наказателна процедура на ЕК към България;
• Изградените депа са с ограничен капацитет – с 1 максимум 2 клетки;
Общините! Осигуряване на средства за изграждане
и разширяване на депата, както и за закриване на
старите общински сметища.
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Регионализация на
депонирането - недостатъци
• Увеличаване на разстоянията за
транспортиране;
• Потенциални конфликти относно управлението
на регионалната собственост и дела на
гласовете на отделните общини и др.;
• По-сложна организация по разпределените на
заложените цели за рециклиране и по събиране
и разпределение на парични вноски.
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Дневен ред – биоразградими

отпадъци
• 72% от битовите отпадъци се депонират, като
около 50 % от тях са зелени и биоразградими
отпадъци;
• Целите за биоразградимите отпадъци – найкъсно до 31 декември 2020 г. ограничаване на
тяхното депониране до 35 на сто от общото им
количество, образувани през 1995 г.;
• Нови инвестиционни мерки по Оперативна
програма “Околна среда 2014-2020 г.”
Общините! Нови технически познания и
необходимост от методическа подкрепа в тази
област.
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АКТУАЛНО
•

•

•

•

Изменения в ЗМДТ
от 1 януари 2017 г. размерът на ТБО се определя в левове на
ползвател или пропорционално върху основа, която не може да
бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната
балансова стойност или пазарната им цена.
МС съвместно с НСОРБ в срок до 31 март 2016 г. да разработят
Методика за изготвяне на план-сметката с необходимите
разходи за дейностите и за видовете основи на ТБО и да внесат
в НС проект за изменения на ЗМДТ.
Очаква се в най-скоро време:
проектът на ЗИД на ЗМДТ да бъде приет от Народното
събрание;
да бъде подновена работата по финализиране разработването
на Методика.
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Видове основи
•
•

•
•

•

Водеща основа – генерираното количество
индивидуално измерено количество битови отпадъци за имота чрез торби с определена вместимост;
съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за
събиране на битовите отпадъци и определената честота за тяхното
транспортиране;
Алтернативни основи
брой ползватели на услугата в имота;
натурални показатели за имота - разгърната застроена и/или
незастроена площ, коригирана с коефициент, определен за всяко
населено място в общината, използвано количество вода,
изразходвана електрическа енергия;
данъчна оценка или отчетната стойност на недвижимите имоти.
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Предизвикателства
• Намирането на правилен и практически работещ обвързан с количеството начин за определяне на
таксата за райони с многоетажни сгради;
• Осигуряването на необходимата информация от
доставчиците – търговски дружества при избор на
алтернативна основа;
• Социалната поносимост - при неизбежното
увеличаване на финансовата тежест за гражданите;
• Дори и без промяна на методиката таксата ще нараства
поради повишаващите се отчисления за депониране и
затруднения при постигане на целите за рециклиране
на битовите отпадъци и целите за биоотпадъците.
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Благодаря
за вниманието!
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