БИТОВИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
1. Цел, същност и предназначение
Целта на статистическото изследване на битовите и строителни отпадъци е осигуряване
на информация за количествата събрани битови и строителни отпадъци; брой на депата, на
които се извозват отпадъците чрез организирано сметоизвозване, площ и капацитет на депата,
брой обслужвани селища и дял на обслужваното население.
Статистическото изследване на битовите и строителните отпадъци се провежда въз
основа на следните нормативни документи:
 Регламент № 2150/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември
2002 г. относно статистиката на отпадъците;
 Директива 1993/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на
отпадъци;
 Закон за управление на отпадъците, ДВ, бр. 86 от 30 септември 2003 г.;
 Наредба № 7 от 24 август 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят
площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци;
 Наредба № 8 от 24 август 2004 г. за условията и изискванията за изграждане и
експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и
обезвреждане на отпадъци;
 Наредба № 9 от 28 септември 2004 г. за реда и образците, по които се предоставя
информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния
регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите
обекти и дейности.
2. Обхват и източници на информацията
Статистическото изследване на битовите и строителни отпадъци е с годишна
периодичност и е изчерпателно – данни предоставят общинските администрации, на чиято
територия действат депа за неопасни отпадъци. За регионалните депа докладват общините с
издадено комплексно разрешително за съответното депо. Съгласно нормативните документи
общините са отговорни за дейностите по управление на отпадъците на прилежащата им
територия. Администрацията осигурява данните от операторите на депата. Количеството на
отпадъците в депата, необорудвани с кантари, се оценява на база на транспортните документи.
За да се получи общото количество на образуваните в страната отпадъци, към данните за
събраните отпадъци се добавя оценка за отпадъците от населените места без организирано
сметосъбиране. Оценката се получава на базата на средно количество отпадъци на жител в
населените места с организирано сметосъбиране, умножено по броя жители в населени места
без организирано сметосъбиране.
1. Дефиниции на показателите
Дефиницията и класификацията на битовите отпадъци е в съответствие с Регламент №
2150/2002 относно статистика на отпадъците.
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.
Оператор на депо е юридическо или физическо лице, което е собственик на депото или е
отговорно за неговото стопанисване в съответствие с изискванията на нормативните актове в
областта на опазване на околната среда. Лицето може да бъде различно през различните фази
на експлоатацията и следексплоатационните грижи за депото.
Депо за отпадъци е съоръжение за депониране на отпадъци, върху земята или под земята,
вкл. вътрешни площадки за депониране на отпадъци на територията на предприятията (т.е.
депа, където причинителят на отпадъци извършва обезвреждане на отпадъци на мястото на
образуването им) и самостоятелни площадки, предназначени за временно съхраняване на

отпадъците, които се експлоатират за срок, по-дълъг от една година. За депа не се считат
съоръженията, където се извършва разтоварване на отпадъци, с цел осигуряване на
подготовката им за по-нататъшно транспортиране за оползотворяване, предварително
третиране или обезвреждане на друго място, съоръженията за съхраняване на отпадъци преди
оползотворяването или предварителното им третиране за период, по-малък от три години, и
съоръженията за съхраняване на отпадъци преди обезвреждането им за период, по-малък от
една година.
Строителни отпадъци са отпадъците от строителство и събаряне, включително почва,
изкопана от замърсени места. Строителните отпадъци се идентифицират в група 17 от Списъка
на отпадъците съгласно Наредба № 3/01.04.2004 г.
2. Използвани класификации и номенклатури
 Класифицирането се извършва в съответствие с определения от ОИСР/Евростат
съвместен Въпросник за отпадъците в изпълнение на Регламент № 2150/2002 от
25 ноември 2002 г. относно статистика на отпадъците;
 Класификация на териториалните единици за статистически цели в България
съгласно Регламент (ЕО) № 176/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20
февруари 2008 година (за публикуване на статистическа информация на
регионално ниво в издания на НСИ).
3. Срокове и начини за разпространение на резултатите от изследването
Срокът за разпространение на резултатите от статистическото изследване на битовите и
строителни отпадъци се посочва в Календара за представяне на резултатите от статистическите
изследвания на НСИ. Данните се публикуват един път годишно – окончателни данни.
Резултатите от изследването се публикуват на интернет страницата на НСИ – www.nsi.bg и в
следните публикации:
 Публикация „Статистически годишник”
 Публикация „Статистически справочник”
 Публикация „България – статистическа панорама”
 Публикация „Устойчиво развитие на България”
 Публикация „Околна среда”

