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8. Анализ за информационното обезпечаване за отпадъците и 
дейностите с отпадъците 
 
Анализът на информационното обезпечаване за отпадъците в общината разглежда 
следните въпроси: 

 Какви са изискванията на нормативната уредба във връзка със събиране и 
предоставяне на информация за отпадъците от страна на общината. 

 Създадена ли е необходимата организация в общината за събиране, обработване и 
предоставяне на информация както във връзка с нормативните изисквания, така и 
за ефективни анализи и вземане на решения за управление на отпадъците. 

 Какви са основните проблеми, свързани с информационното обезпечаване на 
управление на отпадъците. 

Накрая са формулирани основни изводи и препоръки. 
 
За осъществяване на ефективно управление на отпадъците в национален план е 
необходимо високо ниво на информационно обезпечаване относно протичащите процеси, 
свързани с отпадъците в страната. За целта е важно да бъдат ясно дефинирани основните 
направления, по които да бъде набирана информация. От съществено значение е 
изграждането на работеща информационна система, чрез която да бъде осъществена 
връзката между потребителите на информацията и източниците й. 
 
8.1. Нормативни изисквания за събиране и предоставяне на 
информация. 
Основните национални документи, регламентиращи събирането на информация за 
отпадъците, са ЗУО и Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се 
предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични 
регистри (обн. ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г.). 
 
В чл. 44 Раздел I на Глава четвърта в ЗУО са регламентирани задълженията на общините 
във връзка с информационното обезпечаване на управлението на отпадъците. Кметът на 
общината организира събирането на данни и предоставя информация на НСИ, ИАОС, 
съгласно изискванията на Наредбата за реда и образците, по които се предоставя 
информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. 
 
Общините като задължени лица по Наредбата следва да предоставят информация за 
количествата приети за обезвреждане (депонирани) отпадъци, както количествата на 
отпадъците предадени за предварително третиране и/или рециклиране.  
 
8.2. Информационното обезпечаване за отпадъците и дейностите с 
отпадъците на територията на общината 
Основната информация за отпадъците в общината се осигурява от Дирекция „Управление 
на проекти по еврофондове и екология”“ и Oбщинско управление „БКС – гр.Несебър“, 
извършващо дейности по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на отпадъци. 
Представената информация съдържа:  

- Количества на събрани и извозени отпадъци от системата за организирано 
събиране на смесени битови отпадъци на територията на Общината;  

- Количества на депонирани отпадъци на общинските депа; 
- Количество на извозени отпадъци образувани от почистването на улиците, 

тротоарите и другите площи за обществено ползване; 
- Ремонт, подмяна и брак на съдовете за събиране на отпадъците;  
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- Ежегодна справка на разположението и количеството на съдовете за събиране на 
отпадъците;  

- Ежегодни справки за предоставените услуги по сметосъбиране и сметоизвозване на 
отпадъците, съгласуване на графици за извършване на услугите и др. 

 
Информация за отпадъците в общината се осигурява и от фирмите, с които са сключени 
договори за извършване на услуги по управление и третиране на отпадъците, както 
следва: 
 
Информация от „ЕКОБУЛПАК”АД относно сключеният договор за организиране на 
система за разделно събиране на отпадъци от опаковки в Община Несебър. Информацията 
съдържа:  
 Количество на събрани отпадъци от двуцветната система за разделно събиране на 

отпадъците; 
 Информация относно извлечените оползотворими и рециклируеми отпадъци от 

системата за разделно събиране, както и за количествата на предадените за 
рециклиране или оползотворяване отпадъци; 

 Ежегодно съгласуване на местата на разположение на контейнерите от двуцветната 
система; 

 Ежегодна предложения за оптимизация на системата, чрез включване на нови 
допълнителни контейнери към системата; 

 Ежегодно провеждане на съвместни кампании за запознаване на населението със 
системата, чрез брошури, дипляни и др. 

 
Информация от „ТРАНСИС БАТЕРИ“ООД-гр.Варна относно сключеният договор за 
изграждане на система за разделно събиране на негодни за употреба батерии и 
акумулатори: 
 Информация относно събраното количество на негодните за употреба батерии и 

акумулатори на територията на Общината;  
 Информация относно разширение и допълване на системата;  
 Информация за информационни кампании за запознаване на населението с 

организираната система. 
 
Информация от „ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД-гр.Варна 
относно сключеният договор за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване:  
 Информация относно количествата разделно събрани отпадъци от ЕЕО на 

територията на Общината; 
 Информация относно информационни кампании за запознаване на населението с 

организираната система. 
 
Информация от „БЪЛГАРСКА РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД-гр.София за 
организиране на дейности по събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от 
употреба моторни превозни средства и по повторна употреба, рециклиране и/или 
оползотворяване на отпадъци от моторни превозни средства. 
 
Информация от „ЕКОМЕДИАНА – 2010“ АД за сътрудничество в областта на разделното 
събиране на излезли от употреба гуми. 
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Основни изводи и препоръки: 
1. Създадената организация в общината за събиране, обработване и предоставяне на 
информация във връзка с нормативните изисквания е ефективна за изготвяне на анализи и 
вземане на правилни решения за управление на отпадъците; 
 
2. Събираната информация в общината по отношение на сключените договори с 
изпълнители за извършване на дейности по управление на отпадъците е достатъчна. Въз 
основа на предоставените данни могат да се подготвят различни справки, отчети, 
програми и стратегии; 

 
3. Основния проблем е събирането на информация от лицата, които извършват дейности 
по управление на отпадъци на територията на общината самостоятелно. Това в голяма 
степен са площадките за предаване на отпадъци, т.н. „вторични суровини”, лицата, които 
самостоятелно са сключили договори с фирми и/или организации и предават отпадъците 
си директно на тях. Тези отпадъци влияят върху дейностите на общината, тъй като при 
липса на информация за тях не може да се определи точното количество на образуваните 
отпадъци. Определенията в законодателството относно образуваните отпадъци са ясно 
определени и включват всички отпадъци образувани на територията на общината, 
независимо от източника им и лицата, които ги събират. В този случай при изчисляване на 
целите, същите няма да бъдат точни и коректни; 

 
4. Необходимо е в общината да се създадат ясни правила за събиране на информация за 
образуваните отпадъци от тези лица и площадки. Също така е необходимо да се 
извършват периодични проверки от общинските служители, с което да се контролира 
дейността на площадките, на които се предават отпадъци, както и достоверността на 
данните. 
 


