ПРОГРАМА

Обучителен модул „Управление на отпадъците”
ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА
Ден първи
12:00-13:00

Регистрация и обяд

13:00-14:30

Представяне на програмата и целите на обучението. Очаквания от модула.
Европейска зелена сделка
-

Въведение
Хронология на зелената сделка от началото до сега
Финансиране на зеления преход: Планът за инвестиции и Механизмът за
справедлив преход на Европейския зелен пакт;
Създадени европейски документи, обезпечаващи политиката на зелената
сделка.

Пакет за кръгова икономика и други европейски актове в сферата на
управлението на отпадъците
-

14.30 – 15.15

Национален контекст на кръговата икономика
Кръговата икономика в контекста на производството
Кръговата икономика в контекста на потреблението
Кръговата икономика в контекста на управлението на отпадъците
Участници в процеса по кръгова икономика.

Национални нормативни и стратегически актове за управление на отпадъците
(новите моменти приети след 2018 г.).
-

Закон за управление на отпадъците
Изменения в подзаконова нормативна уредба
Национален план за управление на отпадъците (НПУО) 2021 – 2028 г.
Стратегия и план за действие за преход към Кръгова икономика на Република
България за периода 2021 – 2027 г. (проект!)
Заинтересовани органи и лица от изменението на ЗУО и подзаконовата
нормативна уредба.

15:15-15:45

Кафе –пауза

15:45-17:15

Изисквания, организация и начини на финансиране за разделно събиране
и съхраняване на битови отпадъци при спазването йерархията за
управление на отпадъците. Регионални асоциации.
-

Управление на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали от хартия и
картон, метал, пластмаса и стъкло;
Управление на битови биоразградими отпадъци;
Управление на масово разпространени отпадъци (МРО);
Управление на опасни битови отпадъци;
Площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от
домакинствата;
Центрове за повторна употреба, поправка и подготовка за повторна
употреба;
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-

-

Информационни кампании;
Начини на финансиране за изпълнение на дейностите;
Анализ на дейността на регионалните сдружения по управление на
отпадъците;
Финансиране на дейностите на регионалните сдружения;
Взаимодействие със заинтересовани страни за организация на конкретни
дейности.

Вечеря
Ден втори
9:00-10:30

Сметосъбиране и сметоизвозване – форми за осигуряване на услугата.
Междуобщинско сътрудничество по осигуряване на услугата.
Основни схеми за управление на отпадъците
основани върху
принципите на отпадъците „Замърсителят плаща” и „Отговорност на
производителя”.
Задължения на органите на местното самоуправление и местната
администрация в организиране управлението на битовите и
строителните отпадъци, образувани на територията на общината.


Наредба по чл. 22 от ЗУО

Възможни източници за финансиране на дейностите по сметосъбиране и
сметоизвозване.
Форми на осигуряване на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване.
-

Перспективи на отделните форми на възлагане на услугата по сметосъбиране
и сметоизвозване;.
Примерен правилник за „Общинското предприятие“;
Основни Дейности за възлагане по Договор на услугата по сметосъбиране и
сметоизвозване от страна на общините на външен изпълнител.

Възможности за подобряване на предоставяните услуги по
сметосъбиране и сметоизвозване в корелация с измененията в Закона за
управление на отпадъците.
Ангажиментите на общините по събиране на битовите биоразградими
отпадъци.
Междуобщинско сътрудничество (МОС).
10:30-10:45

Кафе-пауза

10:45-12:15

Общински ангажименти свързани със строителните, биоразградимите и
други специфични потоци отпадъци. Взаимодействие с организациите по
оползотворяване на масово разпространен отпадъци.
Общински ангажименти свързани с управлението на Строителните
отпадъци съгласно ЗУО, изменение и допълнение от 05.03.2021 г.
-

Ангажименти на общината съгласно Наредба за управление на строителните
отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС
№ 267 от 05.12.2017 г.;

Този документ е създаден съгласно Административен договор № BG05SFOP001-2.015-0001-C01, проект „Повишаване на
знанията, уменията и квалификацията на общинските служители,, за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
www.eufunds.bg

-

Организация на дейностите за изпълнение на ангажиментите на общините
относно управлението на строителните отпадъци.

Общински ангажименти свързани с управлението на Биоразградимите
отпадъци съгласно ЗУО, (изм. И доп. От 05.03.2021 г.)
-

Ангажименти на общината съгласно Наредбата за разделно събиране на
биоотпадъци и третирането на биоразградимите отпадъци;
Организация на дейностите за изпълнение на ангажиментите на общините
относно управлението на биорзградимите отпадъци.

Общински ангажименти свързани с разделното събиране на опасните
битови отпадъци от домакинствата.
12:30-13:45

Обяд

13:45-14:30

Общински ангажименти свързани с текстилните отпадъци събрани от
домакинствата.
Взаимодействие с Организациите по оползотворяване на масово
разпространените отпадъци.
-

Законодателна рамка свързана управлението на Масово разпространените
съгласно Закона за управление на отпадъците;
Наредби описващи управлението на масово разпространените отпадъци и
взаимодействие на общините с организациите по оползотворяване.

Взаимодействие между общините и организациите по оползотворяване
на масово разпространени отпадъци.
14.30 – 15.15

Подобряване изпълнението на целите по чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУО
„за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на отпадъчни
материали“ и „за ограничаване на количеството депонирани
биоразградими битови отпадъци“.
Цели по чл. 31, ал. 1 от ЗУО.
-

Изчисляване на целите по чл. 31. ал. 1;
Изчислителен метод на целите по чл. 31, ал. 1, т. 1;
Изчислителен метод на целите по чл. 31, ал. 1, т. 2;
Регламент за оповестяване изпълнението на целите по чл. 31, ал. 1.

Какво предстои - поглед към закон за изменение и допълнение на закона
за управление на отпадъците.
Подобряване на изпълнението на целите - актуална ситуация и
перспектива в страната и на регионално ниво. Потенциал и възможности
за развитие.
-

Технически мерки;
Икономически мерки;
Социални мерки;
Административни мерки.

Добри общински практики.
15:15-15:45

Кафе-пауза
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15:45-16:30

Приложими модели за определяне на такса битови отпадъци на база
количество. Европейски добри практики.
-

-

Нормативна уредба и приложими модели за определяне на такса битови
отпадъци на база количество;
Съществуващи практики до момента;
Очаквани промени в насоките за определяне на такса битови отпадъци;
Европейски добри практики.

Вечеря
Ден трети
9:00-9:45

Подобряване на общинския контрол и налагане на санкции.
-

9:45 – 10:30

Общински отговорности по закриването на депа.
-

10:30-11:00
11:00-12:30

12:30-13:15

Общински контрол по управление на отпадъците;
Налагане на санкции от общините;
Административно-наказателна отговорност на общините.

Нормативни документи регламентиращи закриването на депа;
Актуална обстановка;
Общински отговорности по закриване на депа;
Технически изисквания;
Представяне на основните инструменти за финансиране.

Кафе-пауза



Решаване на казуси



Групова дискусия



Ролева игра



Попълване на контролни тестове



Попълване на анкетни карти

Обобщение и покриване на очакванията от обучението.
Раздаване на сертификати на успешно преминали обучението.
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