БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
1. Същност и предназначение.
Целта на статистическото изследване на битовите отпадъци е да осигури информация за
количеството образувани и третирани битови отпадъци вкл. генерираните отпадъци на човек от
населението. Осигурява се и информация за броя, заетата площ и остатъчния капацитет на депата и
инсталациите за третирани на отпадъци на територията на стараната, броя на населениет места и
процента на населението обслужвано от системите за организирано сметосъжиране.
Изледването се провежда въз основа на:
 Регламент № 2150/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2002 г.
относно статистиката на отпадъците;
 Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008
година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви
Националното законодателство:
 Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.53/13.07.2012 г., изм. и доп., ДВ, бр.
105/30.12.2016 г.)
 Наредба № 1 от 04 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.)
2. Използвани класификации и номенклатури:
 Списъка на отпадъците, съгласно Наредба №2 от 23 юли 2014 г. за класификация 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. Източник на данни
Информацията за битовите отпадъци се осигурява чрез комбиниране на данни от
специализирано статистическо изследване (обхващащо изчерпателно общинските администрации)
и административни данни от ИАОС. Качеството на данните постепенно се подобрява във времето
поради инсталирането на кантари при местата за депониране и третиране на отпадъците.
4. Дефиниция на позатели
Битовите отпадъци произхождат основно от домакинствата, а също така и подобните отпадъци
от административните сгради, търговски обекти, училища и други обществени места.
Количеството образувани битови отпадъци се състои от отпадъци, събрани чрез общинските
системи за организирано сметосъбиране (смесени битови отпадъци) и отпадъци, събрани директно
от частния сектор чрез системи за разделно събиране, вторични суровини и други с цел
оползотворяване и рециклиране.
Предадените за предварително третиране, за рециклиране и директно за депониране битови
отпадъци са отпадъците на входа на съответната инсталация за третиране. За да се избегне
повторното броене на количества отпадъци, директно депонираните битови отпадъци не включват
отпадъците, предадени за депониране след предварително третиране. Директно депонираните

битови отпадъци включват и статистическата оценка на образуваните отпадъци от домакинствата,
необслужвани от системи за организирано сметосъбиране и сметоизвозване.
Нормата на натрупване на битовите отпадъци представлява количеството образувани битови
отпадъци на национално ниво разделено на средно годишното население за съответната година.
5. Срокове и начини за разпространение на информацията
Срокове на разпространение на информацията - съгласно календара за разпространение на
резултатите от статистическите изследвания на НСИ.
Начини на разпространение:





www.nsi.bg - рубрика „Околна среда“
Публикация „Статистически годишник”
Публикация „Статистически справочник”
Публикация „Околна среда”

