Въпросник на тема
„Управление на битови отпадъци”
за общините

Име на лицето, което попълва въпросника
Длъжност
Координати на кандидатстващата структура

Име на града
Брой жители
Площ
Териториална организация на общината :
Как е организирана общината? Уточнете организационната структура?
Годишен бюджет за 2016 г. :
Бюджет за управление на отпадъците за 2016 г. :
Годишен бюджет на общината за 2017г. ……………………………………
Бюджет за управление на отпадъците за 2017г. общо ……………….………..….лв. и в % от общия бюджет ……………
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Разпределен по услуги по Закона за местните данъци и такси:
1. За закупуване на съдове:…………………………………лв.
2. За събиране и транспортиране:……………………………..лв.
3. За депа и инсталации за третиране, без отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО:………………………..лв.
а. Обезпечения по чл.60 от ЗУО:…………………….. лв.
б. Отчисления по чл.64 от ЗУО:…………………………лв.
4. Почистване на обществените места:……………………………..лв.
Брой служители на щат в общинска администрация, работещи по управление на отпадъците (включително и тези в общински предприятия) :

I.

Местен контекст:

-

1. Уточнете общото количество образувани общински отпадъци през 2016 год.:
Процент битови отпадъци:
Процент оползотворени отпадъци (компостиране, рециклиране, метанизация, изгаряне …):

Член 12 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) от 2012 г. гласи, че местните власти трябва да информират населението за прилаганите политики
и да се борят срещу нерегламентираните депа.
2.

На територията на Вашата община има ли налични нерегламентирани депа? ДА/НЕ
a. Ако отговорът е да, моля посочете каква е тяхната площ: ……………………дка

3.

Какви мерки се прилагат за подобряване на събирането на отпадъците в общината и недопускане на нерегламентирани депа?

4.

Какъв е моделът за предоставяне на населението на услуги по управление на отпадъците, прилаган от Вашата община?

- пряко от специализирано звено в рамките на общинска администрация (моля, посочете кои услуги)
- от общинско предприятие (моля, посочете кои услуги)
- възложено на трето лице (моля, посочете кои услуги)
5.

Какви видове предприятия участват в устойчивото управление на битовите отпадъци на територията на Вашата община?
А. Фирми за събиране и транспортиране на битови отпадъци, вкл. отпадъци от паркове и градини. Моля посочете имена на фирмите, клон
ли е на по-голяма структура и стойност на извършените през 2016 г. услуги по събиране и транспортиране на битови отпадъци / отпадъци
от паркове и градини: ……………………………………………………………………………………………………………………………................................
Б. Фирми за третиране на битови отпадъци. Моля посочете име на фирмата, клон ли е на по-голяма структура и стойност на извършените
услуги през 2016 г. по третиране на битови отпадъци ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
В. Фирми за изкупуване/приемане на рециклируеми отпадъци от бита, имащи площадки на територията на общината.
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- Моля, посочете имената на фирмите
- Клон ли е на по-голяма структура, или е самостоятелно юридическо лице,
- Колко площадки има на територията на общината
- Стойност на извършени услуги за рециклируеми отпадъци към общината, ако има такива.
6. Какво е количеството образувани битови отпадъци, отчетено на територията на Вашата община за 2016 година?...............................тона
7. Какъв процент от отпадъците са оползотворени през 2016г.:
-рециклиране: ….. %
-компостиране: …………..%
-метанизация: ………..%
-изгаряне: ………….%
-други: ………………..
8.

Вашата община работи ли по проект за закриване и / или рекултивация на депа?

9.

В каква фаза на реализация е вашият проект?

10. Как се осъществява събирането на битовите отпадъци във Вашата община?
11. Събирате ли ги разделно извън системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки и специфични отпадъци? (вид и брой съдове,
честота на събиране, разделно събирани фракции и др.) ?
12.

Каква инфраструктура за управление на отпадъците използва Вашата община?
Инфраструктура за предотвратяване и повторна употреба на отпадъците
Инфраструктура за сепариране на отпадъците, ако да, уточнете количество третирани отпадъци и капацитет на инсталацията:
Инфраструктура за предварително третиране на отпадъците, ако да, уточнете годишния тонаж третирани отпадъци:
Инфраструктура за метанизация, ако да, уточнете годишния тонаж третирани отпадъци:
Инфраструктура за компостиране, ако да, уточнете годишния тонаж третирани отпадъци:
Инфраструктура за изгаряне, ако да, уточнете годишния тонаж третирани отпадъци:

13.

Вашата община участвала ли е вече / или участва ли в прилагането на регионална система за управление на отпадъците? Да / Не
Ако „да“, каква е позицията на вашата община.

14.

Запознати ли сте с принципа на разширената отговорност на производителите?
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15.

Прилагате ли принципа за разширена отговорност на производителя за всеки поток от масово разпространени отпадъци във Вашата община?
Напълно
Не
Само за част от отпадъците

16.

Моля, определете за всеки поток от масово разпространени отпадъци как се изпълняват задълженията на общината по организиране на
системата за събирането им и количествата третирани отпадъци чрез прилагане на принципа на разширена отговорност на производителя
за:
опаковки
с
организация по оползотворяване

лица, индивидуално изпълняващи задълженията си

Количество третирани отпадъци от опаковки
гуми
с
организация по оползотворяване

лица, индивидуално изпълняващи задълженията си

Количество третирани отпадъци от гуми
Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕОО)
с
организация по оползотворяване
лица, индивидуално изпълняващи задълженията си
Количество третирани отпадъци от ИУЕЕО
излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)
с
организация по оползотворяване
лица, индивидуално изпълняващи задълженията си
количество третирани ИУМПС
негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)
с
организация по оползотворяване
лица, индивидуално изпълняващи задълженията си
Количество третирани отпадъци от НУБА
отпадъчни нефтопродукти и отработени масла,
с
организация по оползотворяване
лица, индивидуално изпълняващи задълженията си
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Количество третирани отпадъци от отпадъчни нефтопродукти и отработени масла
други:
- Едрогабаритни отпадъци
- Опасни отпадъци от домакинствата

II. Местна политика:
A. Стратегически цели:
17. Съществува ли специфична стратегия в управлението на отпадъците?
Ако да, моля избройте три от основните цели на вашата стратегия.

да

не

18. Разполагате ли с програма за управление на отпадъците на Вашата територия?
Ако да, кой е основният приоритет от плана за действие?
19.

Свързани ключови цели: ( какви са стратегическите цели, спазване на йерархията, подобряване на процента на оползотворяване)

20.

Политиката за определяне на таксата за битови отпадъци има за цел да (подредете по реда на тяхна значимост):
постигане на финансов баланс;
ограничаване на допълнителната финансова тежест, породена от таксата за домакинствата с най-ниски доходи;
създаване на стимули за ограничаване депонирането на отпадъци;
Заплащане на база на количеството генерирани отпадъци;
други (уточнете)

21.

Вашата такса за битови отпадъци е:
Определена на база данъчната оценка на недвижимия имот
Стимулираща и определена на база количество на битовите отпадъци
Друго

22.

Вашата политика за управление на отпадъците, обвързана ли е с други политики?
енергийна политика
политика за управление на зелените площи
политика за икономическо развитие
политика за селскостопанско развитие
образователна политика
политика за комуникация
друга:
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23. Тази политика определена ли е в партньорство с?
съседни общини
НПО (потребители, еколози и др.)
частни предприятия от сектор управление на отпадъците
други (уточнете)
нашата община провежда сама своята политика за управление на отпадъците
Б. Свързани мерки и проекти:
24. Кои са средствата и инфраструктурата, с които вече разполагате, и онези, които искате да изградите в рамките на общинската програма за
управление на отпадъците? Моля, попълнете таблицата по-долу:
Министерството на околната среда и водите е определило разделното събиране на битови отпадъци, оползотворяването на биоотпадъците и на
отпадъците без опаковки като приоритетни области за действия за следващите години, тъй като процентът на оползотворяване на битовите
отпадъци за съжаление е по-нисък от този на промишлените и търговските отпадъци. Близо 562 (Axis 2)0 милиона евро ще могат да бъдат мобилизирани
по този начин (ЕС, национално съфинансиране) за изпълнението на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020. Оперативна програма „Околна среда”
предвижда по-специално изграждането на центрове за предварително третиране, на центрове за сепариране на отпадъците и на регионални системи за
управление на отпадъците, с каквито общините с население над 10000 жители ще трябва задължително да бъдат оборудвани.
По този начин ще бъде намалено депонирането и би трябвало да бъде въведена стимулираща такса, определена на база количество на отпадъците, за да
се насърчи оползотворяването на материалите на предварителен етап.
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През последните 5 години

Разработени проекти

Бюджет на
проектите

Предвидени проекти през следващите 5 години

Наименование и цели на
проекта

Срок и бюджет на проекта

Борба с
нерегламентираните депа
за битови отпадъци

Стимулираща такса
битови отпадъци за
услугата по събиране,
вкл. разделно и
транспортиране
Разделно събиране
Смесено събиране
(неразделно)
Структури за
предварително третиране
на отпадъците
Сепариране на
отпадъците след
събирането им (в
случаите, в които няма
разделно събиране)
Индивидуално
компостиране
Инфраструктура за
колективно компостиране
Инфраструктура за
енергийно
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оползотворяване чрез
метанизация
Инфраструктура за
енергийно
оползотворяване чрез
изгаряне
Други мерки за
оползотворяване:
Депониране
Такса за депониране

Комуникация и
повишаване на
осведомеността на
гражданите

В. Вътрешни средства и мобилизиране на външно финансиране:
25. Кои е органът и/или служителите които отговарят за изпълнението на стратегическите приоритети свързани с управлението на отпадъците
на вашата община?
26. С какво професионално ниво разполагат горе посочените?
27. Предвиден ли е план за обучение за вашите служители в тази област през следващите две години?
Ако да, какъв е бюджетът, осигурен от общината за целта?

да

не
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28. Получавате ли подкрепа от партньори, за да подобрите техническите си познания за тези приоритети във вътрешноведомствен план?
предприятия
НПО
други общини
специалисти от сектора
други партньори (уточнете кои)
без партньори
29. Какви вътрешни мерки са предприети от Вашата община във връзка с намаляването на отпадъците, както и оползотворяването на
отпадъците ?
30. Участвали ли сте вече в проект за международно или междурегионално сътрудничество по темата за отпадъците?
31. Разполагате ли с информация за програми за финансиране за Вашите дейности в сферата на управлението на отпадъците?
 национални програми
да
не
 европейски фондове
да
не
 банкови заеми
да
не
 публично-частни партньорства
да
не
други (уточнете)
нито една от тях
32. Били ли сте вече бенефициент по тези програми?
 национални програми
да
не
 европейски фондове
да
не
 банкови заеми
да
не
 публично-частни партньорства
да
не
други (уточнете):
нито една от тях
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33. Срещали ли сте трудности при кандидатстването за финансиране? Какви?

34. За кои от тези програми бихте искали да получите повече информация (подредете по реда на Вашите предпочитания)?
национални програми
европейски фондове
банкови заеми
публично-частни партньорства
други (уточнете):
нашата община не иска да получава информация
35. Кой е проектът, реализиран от Вашата община в сферата на управлението на отпадъците, с който най-много се гордеете?
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36. Опишете нещо допълнително в сферата на управлението на отпадъците, което е отличителен знак на Вашата община

