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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

В исторически план има много примери, показващи как подценяването на 
въздействието на опасните отпадъци може да доведе до значителни 
замърсявания на околната среда, увреждане на здравето на много хора и 
големи финансови загуби. Изграждането на предприятия и въвеждането на 
технологии невинаги е свързано с анализ на това какви отпадъци ще се 
генерират и каква ще бъде тяхната съдба в краткосрочен и дългосрочен 
аспект. Почти навсякъде около нас има отпадъци, които са генерирани от 
производства и дейности, които вече не съществуват, но отпадъците са факт 
и поради свойствата им изискват значителен финансов, технологичен и 
организационен ресурс от сегашните и бъдещите поколения. 
Законовата рамка е само един от елементите за постигане на устойчиво 
развитие - икономически просперитет без увреждане на природата и без 
ограничаване на възможностите на бъдещите поколения. Другият елемент е 
наличие на достатъчно капацитет за извършване на всички необходими 
действия по третиране на генерираните от човешката дейност опасни 
отпадъци. 

Обект на изследването в дисертационния труд е съвременната  
система за третиране на опасни отпадъци. 

Предмет на изследването е способността на системата да гарантира 
опазване на околната среда, здравето и безопасността на населението 
и възможностите за нейното усъвършенстване. 

Актуалността на изследването се обуславя от една страна от 
функционалните свойства на системата, обект на изследването и от 
друга - от административните структури, които следва да се формират с 
цел своевременна практическа реализация  на решенията, които 
произтичат в резултат на изследването.  

Съпоставяйки така формулираните наблюдения със задачите, които 
следва да изпълнява една система за третиране на опасни отпадъци, се 
приема работната хипотеза, че са налице достатъчно предпоставки за 
усъвършенстване на настоящата система (и в частност тази в България) 
и за предлагане на практически стъпки за подобряване на нейната 
функционалност чрез прилагане на научен подход към отделните и 
елементи. По този начин от една страна ще се подобри ефективността 
на системата, а от друга - ще се отговори на съвременните насоки на 
развитие - устойчиво развитие и създаване на затворен цикъл в 
икономиката. 
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Отчитайки изложеното, целта на дисертационния труд е да се 
разработи модел на усъвършенствана Система за третиране на опасни 
отпадъци.  

За постигане на целта се решават следните научно-изследователски 
задачи: 

- Преглед на опасните отпадъци и риска, който те представляват за 
околната среда, населението и икономиката, както и на 
тенденциите за регулиране на дейностите с тях; 

- Анализ на Системата за третиране на опасни отпадъци в България. 
Съответствие със съвременните изисквания. Международен опит; 

- Обзор на приложимите методи, технологии  и съоръжения за 
третиране на опасни отпадъци; 

- Прилагане на набор от критерии за избор и оценка при третиране 
на отпадъците и експлоатацията на комплексно съоръжение; 

- Доказване на необходимостта и разработване на нов подход в 
класификацията на отпадъците; 

- Анализ на отделните елементи на Системата за третиране на 
опасни отпадъци. Формулиране на цели и задачи. Формулиране на 
взаимовръзки. Откриване на причините за неефективността на 
системата по отношение на дейностите с отпадъци и контрола 
върху тях; 

- Разработване на модел на нова, усъвършенствана Система за 
третиране на опасните отпадъци чрез осигуряване на контрол 
върху дейността на отделните елементи и проследяемост на 
жизнения цикъл на отпадъците; 

- Доказване на приложимостта на предложения подход чрез 
разработване и предлагане на прототип на Национална 
информационна система за опасни отпадъци. 

При разработване на дисертационния труд са използвани комбинирани  
методи на научното изследване: 

- проучване и обработка на първични (от преките наблюдения на 
автора) и вторични (предходни изследвания, проекти, публикации и 
пр.) източници на информация; 

- наблюдение и обобщение в рамките на емпирични изследвания; 
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- сравнение – при разкриване на сходствата и различията между 
елементите, изграждащи различни системи за третиране на опасни 
отпадъци; 

- моделиране - формулиране на абстрактен модел на система и   
проверка и обосновка за пригодността на разработения модел в на 
национално ниво. 

Емпиричните изследвания са свързани със събиране и обработка на 
данни от: 

- Функциониране на Система за разделно събиране на опасни 
отпадъци от домакинствата на територията на Столична община; 

- Доклади за състоянието на околната среда и национални планове и 
програми; 

- Данни за извършвани трангранични превози на отпадъци; 

- Статистически издания. 

При разработването на дисертационния труд са въведени следните 
ограничения: 
1. Изследването няма за цел да формулира нови законодателни 

промени, а представя модел на усъвършенствана Система за 
третиране на опасни отпадъци, която да отговаря на 
сегасъществуващата правна рамка и общите насоки за 
икономическо и обществено развитие. 

2. Формулираният модел на Система за третиране на опасни отпадъци 
не включва конкретни площадки за изграждане на елементи на 
системата, както и методи, технологии, оборудване и инсталации. 

3. Изследването обхваща само опасните отпадъци, предмет на 
Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на 
опасни отпадъци и тяхното обезвреждане и Закона за управление на 
отпадъците.  

СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Дисертационният труд е разработен в обем от 174 страници основен текст, 
103 литературни източника и 1 приложение. Съдържа 17 таблици и 28 фигури. 
Структуриран е в три глави, общи изводи и заключение с посочени приноси, 
списък на научните публикации по темата на дисертационния труд, 
библиография и приложение. Заглавията на главите, както и номерацията на 
таблиците и фигурите в автореферата съответстват на тези в дисертационния 
труд. 
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УВОДЪТ представя научния проблем, поставените задачи и ограниченията 
при разработването на дисертационния труд. 

Накратко, настоящото изследване изучава реалните явления въз основа на 
ретроспективен обзор на историческото развитие в областта, преглед на 
световния опит и анализ на текущото състояние (като най-детайлно се 
представя ситуацията в България и ЕС, с отделни примери от САЩ). 
Представен е нов подход в класификацията на опасните отпадъци, критерии 
за избор и оценка при третиране на опасни отпадъци и нова организация на 
Системата за третиране на опасни отпадъци около жизнения цикъл на 
отпадъците, а не от гледна точка на заинтересованите страни - контролните 
органи, стопанските субекти или обществото като цяло. Въз основа на 
направен анализ на наличната информация за отпадъците, методите за 
третиране и съоръженията, се създават предпоставки и условия за 
интегриране и систематизиране на данните за отпадъците, с оглед 
представяне на опасните отпадъци, по начин, който гарантира правилни 
решения през всички етапи от жизнения им цикъл. 

ГЛАВА ПЪРВА. ОПАСНИТЕ ОТПАДЪЦИ КАТО ИЗТОЧНИК НА РИСК ЗА 
НАСЕЛЕНИЕТО, ИКОНОМИКАТА И ОКОЛНАТА СРЕДА 

ГЛАВА ПЪРВА съдържа кратък исторически преглед на замърсявания, 
причинени от неправилни действия с опасни отпадъци. Направен е 
ретроспективен обзор на историческото развитие в областта, преглед на 
световния опит и анализ на текущото състояние (като най-детайлно се 
представя ситуацията в България и ЕС, с отделни примери от САЩ) както по 
отношение на законодателната среда, така и по отношение на 
класификацията на отпадъците. От направения преглед са формулирани 
следните изводи: 

- Съществува реален риск от замърсяване на околната среда и 
увреждане на здравето на хората и инфраструктурата в резултат на 
неправилно третиране на опасни отпадъци; 

- Наблюдава се в голяма степен социална разпознаваемост на 
въпросите, свързани с генерирането и третирането на опасни отпадъци; 

- Необходимо е постигане на икономическа ефективност поради наличие 
на ограничен финансов ресурс за инвестиции, свързани с третиране на 
опасни отпадъци;  

- Законовата рамка, регулираща отношенията между заинтересованите 
страни и дейностите с отпадъци постоянно се променя. 

Представена е съвременната правна рамка, регламентираща дейностите с 
опасни отпадъци, като са формулирани и общите тенденции в областта. Ако 
през 70-те години на миналия век целите, поставени пред правната рамка, 
регламентираща дейностите с отпадъци е била насочена основно към 
елиминиране на безразборното изхвърляне на опасни отпадъци и по този 
начин замърсяване на околната среда, то понастоящем внимание се обръща 
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на постигане на затворен цикъл в икономиката и разглеждане на отпадъците и 
дейностите с тях през целия им жизнен цикъл.  
Елементите на всяка национална регулаторна рамка1 в областта на опасните 
отпадъци могат да бъдат представени както следва: 

- Определения, в това число за отпадък и опасен отпадък. Класификация 
на отпадъци; 

- Отговорности на генератора на отпадъци, в т.ч. задължение за 
включване в регистър или наличие на разрешение, отговорност до 
приключване на операции по третиране; задължение за минимизиране 
на количеството генериран отпадък и пр.; 

- Задължения за регистрация към лицата, извършващи дейности с 
отпадъци (събиране, транспортиране и др.); 

- Контрол върху движението на отпадъците; 
- Задължение за притежаване на разрешение за съоръженията, 

извършващи съхраняване, оползотворяване или обезвреждане на 
опасни отпадъци; 

- Задължения на национални, регионални и местни власти за изготвяне 
на стратегически документи за управление на опасни отпадъци; 

- Въвеждане на разрешени методи за третиране на отпадъци или 
забрана за използване на определени такива; 

- Въвеждане на отговорност за екологични щети. 

Представено е международното законодателство в областта на опасните 
отпадъци, което и ратифицирано от Република България, включващо 
Базелска конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни 
отпадъци и тяхното обезвреждане, подписана на 22 март 1989 г. в Базел и 
Стокхолмска конвенция за устойчивите органични замърсители, подписана 
на 23.05.2001 г. в Стокхолм. 

Разгледани са приложимата в ЕС Рамкова директива за отпадъците и Законът 
за управление на отпадъците, приет през 2012 г. и наредбите към него, 
Законът за опазване на околната среда, Законът за подземните богатства и 
Наредбата за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци, 
като основно е обърнато внимание на определенията за отпадък, 
изискванията към дейностите с отпадъци, въведените разрешителни режими  
и принципите на отговорност на отделните лица и институции. Детайлно са 
представени определенията за опасен отпадък и видовете опасни свойства в 
различните нормативни актове, както и йерархията при дейностите с 
отпадъци и принципите на отговорност за отпадъците. 

Направено е разделение на опасните отпадъци по начин на генериране, а 
именно – исторически обусловени отпадъци и отпадъци, генерирани от 
текущата икономическа дейност.  

                                            
1 по La Grega M. D., Buckingham P.L., Evans J.C. and ERM. Hazardous Waste Management. 
Mcgraw-Hill, 2001 с допълнения от автора 
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Исторически обусловените отпадъци са тези, които като правило са 
генерирани преди приемане на законодателство в дадена област (например 
забрана за използване на някои продукти като ДДТ и полихлорираните 
бифенили, или изискванията за недопускане на замърсяване на 
промишлените площадки и правилно третиране на отпадъците). На тази база 
могат да се определят два основни вида – т.нар.исторически отпадъци – в 
складове или хранилища и замърсени терени.  

Отпадъците, генерирани от текущата дейност са също два основни вида – 
от икономическата дейност на предприятията и от бита. Всички предприятия 
генерират отпадъци в резултат на дейността си по производство на стоки и 
предоставяне на услуги. Отделно, все повече самостоятелна икономическа 
дейност представлява третирането на отпадъци и получаването или замяната 
на суровини при този процес, при което също се образуват отпадъци. 
Отделянето на дейностите, при които се образуват отпадъци от третиране на 
отпадъци би допринесло за измерване до каква степен е постигнат т.нар. 
затворен цикъл в икономиката, а именно  каква част от вложените суровини са 
получени от полезни изкопаеми, и каква част от рециклирани отпадъци.  

Представени са различията между двата вида отпадъци от гледна точка на 
наличната информация и изискванията, които се поставят към Системата за 
третиране на опасни отпадъци в съответната държава. Данни за количествата 
исторически отпадъци се получават в резултат на направени инвентаризации, 
а за текущо генерираните – от ежегодно изготвяните справки и отчети на 
предприятията. Опасните отпадъци от бита, често са изключвани от 
специална отчетност, поради това, че обхващането им в системи за разделно 
събиране е изключително скъпо, а и често се счита, че реално генерираните 
количества са пренебрежими. 
Направен е детайлен преглед на видовете и количествата исторически и 
текущогенерирани отпадъци в България, ЕС и САЩ, както и на начина на 
събиране и представяне на данни. 

Исторически генерирани отпадъци 
В България през последните години много промишлени предприятия бяха 
закрити поради морално остаряла продукция и технологии или смениха 
предмета си на дейност. Голяма част от суровините, с които са работили тези 
предприятия са били силно токсични продукти, които понастоящем са 
складирани и се съхраняват на различни места в България като опасни 
отпадъци. За тези видове исторически отпадъци, няма актуална 
централизирана информация за видовете и количествата им. Това може да 
бъде обект на специално проучване, тъй като тези отпадъци са значителен 
източник на риск за населението и околната среда. Оставянето на тези 
проблеми извън вниманието на контролните органи пряко засяга екологичната 
сигурност на държавата.  
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Извън промишлените предприятия, в страната има налични големи 
количества стари, негодни и забранени за употреба пестициди, както данни за 
тях има в резултат на направени инвентаризации.  
В страните от ЕС не се говори за исторически генерирани отпадъци, тъй като, 
с развиването на законодателството и изграждането от мрежата от 
съоръжения за третиране, всички негодни пестициди и отпадъци с 
полихлорирани бифенили са третирани и в момента тези съоръжения 
приемат опасни отпадъци от целия свят.  
В САЩ исторически генерираните отпадъци, намиращи се в складове или 
хранилища, се разглеждат като характеристика на замърсените терени. 
Агенцията по околна среда на САЩ поддържа информационна система за 
замърсени площадки, за да може да се проследят дейностите по 
почистването им. След преглед през 1995 година, от общо 38000 замърсени 
площадки в списъка, са отписани над 25000 площадки2. 

Текущогенерирани отпадъци 
Необходимостта от събиране и обработване на данни за генерираните опасни 
отпадъци и тяхната по-нататъшна съдба, т.е. вид третиране на което са били 
подложени, се оценява в целия свят. Базелската конвенция събира ежегодно 
от страните данни за изнесените видове и количества отпадъци. Обобщени и 
визуализирани данни могат да бъдат намерени в интернет3. Данните са за 
2007, 2008, 2009 и 2010 година. Страните по конвенцията ежегодно изпращат 
информация за видовете отпадъци, тяхното количество и държавите, в които 
се извършват съответните операции по третиране на отпадъците.  
В Европа данните за образуваните и третирани отпадъци се събират и 
представят от Евростат, като има достатъчно налични публикувани данни 
както за общото количество събрани и генерирани отпадъци, така и за всяка 
една държава поотделно. Преди създаването на ЕС и въвеждането на 
Списъка на отпадъците, всяка държава е събирала данни за генерираните 
опасни отпадъци на национално ниво. При обобщаването на данните най-
често се е използвата класификацията по Базелската конвенция. Приема се, 
че на европейско ниво данните за опасните отпадъци не са съпоставими 
поради комбинация от причини като различия в класификациите на 
отпадъците, на системите за отчетност и предоставяне на информация за 
образуваните и третирани отпадъци, ориентиране на националните 
класификации към специфичните отрасли на промишлеността, които са в най-
голяма степен представени в съответната държава и пр.  Опит за съпоставяне 
на наличните данни се прави през 1999 година, като Европейската агенция по 
околна среда възлага изготвянето на доклад по темата4. 

                                            
2 Berry J.F., M. Dennison. The Environmental Law and Compliance Handbook. McGraw-Hill, 2000 
3 http://www.basel.int/Countries/NationalReporting/DataVisualizationTool/tabid/3216/Default.aspx  
4 Christian Fischer, EPA of Denmark and City of Copenhagen. Hazardous Waste Generation in 
Selected European Countries. Comparability of Classification Systems and Quantities. Copenhagen: 
EEA, 2000 
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Опасни отпадъци от икономическа дейност 
Данни за текущогенерираните отпадъци в България се събират в системата 
на Министерството на околната среда и водите чрез Изпълнителната агенция 
по околна среда (ИАОС) и със съдействието на Регионалните инспекции по 
околната среда и водите (РИОСВ) и от Националния статистически институт 
(НСИ). ИАОС събира данни на основата на годишните отчети на 
предприятията, както изискват от наредбите, по които се предоставя 
информация за дейностите по отпадъците. Информацията за отпадъците, 
която се събира в НСИ, се обработва и предоставя съгласно изискванията на 
Регламент 2150/2002  за статистика на отпадъците.  
Статистическите изследвания за отпадъци от дейността дават информация за 
количествата на образуваните отпадъци от всички икономически дейности без 
домакинствата и какво се случва с тях, като се посочват количествата на 
отпадъците, които се предават на други предприятия за последваща 
преработка или обезвреждане, както и изнесените количества. Извършват се 
по собствена методология на Националния статистически институт чрез 
извадково изучаване, комбинирано с данни от Изпълнителната агенция по 
околна среда. Необходима е допълнителна информация, за да може 
статистическата информация да се използва за целите на планиране на 
система за третиране на отпадъците. Това, което недвусмислено се доказва с 
направения в дисертационния труд анализ е, че сегасъществуващата система 
в България не е в състояние да отговори на потребностите на генераторите 
на отпадъци в страната, както и че предприятията предпочитат да задържат 
на съхранение при тях отпадъците за период по-дълъг от една година. По 
този начин на практика се създават исторически отпадъци в нарушение на 
законовите норми и пряко се влияе на екологичната сигурност на страната.  
Направени са констатации и по отношение на начина на документиране на 
дейностите с отпадъци и на отчетността. Имайки предвид начина на 
записване на данните и предоставянето им на контролните органи, може да 
се очаква голям процент грешки и неточности при обработката на 
информацията.  
Не е маловажен и фактът, че при прегледа на системата на отчетността по 
отпадъците се наблюдава смесване на първични и резултатни данни, с което 
поставя под въпрос качеството на събраната и обработена информация.  
Освен това, данни за отпадъците, образувани от операции по третиране на 
отпадъци не се събират в реално време, а само в рамките на годишната 
отчетност по отпадъците. Необходимостта от отделянето на тази дейност като 
самостоятелен източник на генериране на отпадъци, е заложена в множество 
законодателни изисквания, свързани с постигане на процент рециклирани или 
по друг начин оползотворени материали или компоненти от отпадъци. Такива 
изисквания има към съоръженията за третиране на излязло от употреба 
електрическо и електронно оборудване, опаковки и др. На този етап 
изчисленията дали законовите норми са изпълнени се правят за всеки 
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отделен случай и се доказват с изготвяне на доклади. Извеждането на този 
начин на генериране (произход на отпадъци) отделно от останалите 
икономически дейности (производство, услуги и др.) ще даде възможност за 
измерване на степента, до която икономиката на дадена държава или регион 
е постигнала затворен цикъл. 

Опасни отпадъци, генерирани в бита 
Данни за количествата и видовете опасни отпадъци, образувани в 
домакинствата не се събират централизирано, но тъй като в голяма част от 
европейските държави има изследвания за видовете и количествата опасни 
домакински отпадъци такива данни могат да бъдат намерени в проучвания и 
доклади по темата. Изследванията показват, че пренебрегването на този вид 
опасни отпадъци води до значителни рискове за обществото и за системите 
за третиране на опасни и неопасни отпадъци. 5  От 2012 година действа 
Система за разделно събиране на опасните отпадъци от домакинствата на 
територията на Столична община. Системата е по проект на автора на 
дисертационния труд и обхваща всички опасни отпадъци, образувани в бита, 
които не са масово разпространени отпадъци. Характерно за опасните 
отпадъци в бита, е че често те биват събирани дълго време, понякога над 30 
години и могат да бъдат предадени в големи количества на един път6. Това се 
потвърждава и от наблюденията на автора при прилагането на Системата в 
Столична община - за първите девет месеца на функциониране на Системата 
са събрани 850 кг опасни отпадъци, а за целия период на функциониране на 
системата до май 2014 г. – над 3500 кг. Тяхното разпределение по видове и 
количества към 31 май 2014 г. е показано на Фигура 1 (Фигура 7 в 
дисертационния труд).  
Съгласно приложения в България подход на територията на Столична 
община, опасните отпадъци от бита се сортират по видове и по кодове в 
момента на приемането им, с което събраните данни директно се интегрират 
в общата отчетност по ЗУО. 
Представените данни не могат да бъдат сравнени с други такива, събрани в 
резултат от проучване на практиката по събиране и третиране на опасни 
отпадъци от домакинствата в страни от ЕС, тъй като към момента на 
проучването всяка държава, която е прилагала подобни схеми е представила 
данни за различна комбинация от опасни отпадъци без да са отбелязвани 
възможните кодове от класификацията на отпадъците, което би позволило 
евентуално статистическо отчитане и съпоставяне на получените резултати и 
без да се отделят отпадъците, които са обхванати от принципа „разширена 

                                            
5 Pendle W, Poll A.J. Common household products: a review of their potential environmental impact 
and waste management options. Stevenage, UK: Warren Spring Laboratory, 1993 
6 Gendebien  A., A. Leavens, K. Blackmore, A. Godley, K. Lewin, B. Franke and A Franke. Study on 
hazardous household waste (HHW) with a main emphasis on hazardous household chemicals (hhc). 
European commission - Directorate-general Environment, 2002 
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отговорност на производителя“ – т.е. електроника и електрически уреди, 
масла и батерии.  

 

 Разпределение на събраните опасни отпадъци от домакинствата Фигура 1. 
в Столична община до 31.05.2014 г. 

Евростат разпространява данни за опасни отпадъци, генерирани от 
домакинствата, които включват декларирани от държавите количества опасни 
отпадъци, съгласно категориите по Регламент 2150/2002 г. за статистиката по 
отпадъците. Представяйки през 2012 г. енергийните, транспортни и 
екологични индикатори, Евростат прави заключение, че през 2008 г. в 27-те 
държави от Европейския съюз, 2% от опасните отпадъци са били генерирани 
от домакинствата, като допълва, че дейностите, при които се генерират 
опасни отпадъци варират значително между отделните държави7.  

ИЗВОДИ ОТ ПЪРВА ГЛАВА 

1. От представения анализ е видно, че в световен мащаб не съществуват 
различни класификации на опасните отпадъци. В ЕС е въведена единна 
класификация, основана на Списък на отпадъците и на законодателството 
за химичните вещества и препарати. По този начин е гарантирана 
съпоставимостта на данните от отделните държави, което се е считало за 
съществен проблем.  

2. Използваната класификация на отпадъците не се характеризира с  
обратимост – т.е. от кода на отпадъците не може да се получи 
информация за вида на отпадъка и на опасните свойства, въз основа на 
които той е класифициран като опасен. Кодът на отпадъка носи 

                                            
7 Eurostat. Energy, transport and environment indicators. Eurostat pocketbooks. Luxembourg: 
European comission, 2012 
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информация за произхода му и донякъде за неговата същност, а 
наличието на звездичка * след последната цифра показва, че е 
класифициран като опасен. 

3. До 2010 г. не може да се разчита на публикуваните статистически данни за 
отпадъците, тъй като едва тогава се въвежда Таблица на съответствието 
между Списъка на отпадъците и Статистическата номенклатура. До тогава 
данните са обобщавани  за статистически цели от съответните държави по 
национални методики.  

4. Начинът на събиране и обработване на данните за отпадъците за 
статистически цели, макар прецизно описан в Анекс ІІІ на Регламент 
2150/2002 г., също съдържа несъвършенства - от една страна не описва 
всички видове дейности, а от друга при обобщаването на данните групира 
отпадъците по начин, който по същество добавя нови характеристики на 
отпадъците, без това да е верифицирано от първичните податели на 
данните. 

5. Прегледът на данните за исторически генерираните отпадъци в България 
показва, че значителни количества такива опасни отпадъци има на 
територията на нефункциониращи складове и предприятия, чиято съдба е 
неясна. Тези отпадъци представляват сериозна заплаха за екологичната 
сигурност на страната. 

6. Анализът на наличните данни за образуваните и третирани отпадъци от 
икономическа дейност показва, че в страната се генерират и съхраняват 
големи количества опасни отпадъци, които представляват опасност както 
за замърсяване на околната среда, така и за терористични действия. Тези 
опасни отпадъци в голямата си част остават на съхранение на мястото на 
образуване или на друго място, където се съхраняват временно до 
последващото им третиране. Отпадъците се натрупват от една страна в 
резултат на липса на отговорност в действията и неспазване на законите 
от страна на генераторите или притежателите на отпадъците, и от друга 
поради занижен контрол от страна на компетентните органи. 

ГЛАВА ВТОРА. МЕТОДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОПАСНИ 
ОТПАДЪЦИ 

ГЛАВА ВТОРА представя поотделно перспективните методи за третиране на 
опасни отпадъци, както и тяхната приложимост към различните видове 
отпадъци, съоръженията за третиране на отпадъци и критериите за избор и 
оценка при третиране на опасни отпадъци. 

Методи за третиране 
Всички операции за третиране на отпадъците по различни технологии трябва 
да бъдат подчинени на едно единствено правило – нищо в природата не бива 
да се изхвърля безконтролно. Приложимите към производствата изисквания 
за ефективност и ефикасност, са в не по-малка степен приложими и към 
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дейностите по третиране на опасни отпадъци. И тук процесите не са 
безотпадни, но при избор на метод за третиране на опасни отпадъци се 
следват три основни цели: 

- да се извлекат максимално количество компоненти, материали и 
вещества, които могат да бъдат рециклирани или оползотворени по 
друг начин; 

- да се превърнат от опасни в неопасни отпадъци или да се намалят 
техните опасни свойства; 

- да се кондиционират (стабилизират), така че крайният продукт да е 
безопасен за околната среда и здравето на хората в дългосрочен план 
при последващите крайни операции по обезвреждане – депониране, 
постоянно съхраняване в контейнери, подземно съхраняване и пр. 

Разгледани са механични и физични методи, физикохимични и химични 
методи, термични методи, биологични методи и методи за втвърдяване и 
стабилизиране на отпадъци.  
Методите се прилагат както за твърди, така и за течни отпадъци (разтвори, 
суспензии), или утайки, а също и за газове. Изборът на метод е в зависимост 
от физичните и химични характеристики на опасния отпадък. Отбелязано е, че 
класификацията на отпадъка чрез код от Списъка на отпадъците по Наредба 
№3 за класификацията на отпадъците или друг подобен документ (както е 
описано в първа глава), не носи тази информация. 

Съоръжения за третиране 
Съоръженията за третиране на отпадъци могат да бъдат групирани по 
няколко критерия – мястото, където  са разположени, вида операция, която се 
извършва в съоръжението, вида на отпадъците, които се третират и  
използваните методи и технологии.  
Съоръженията за третиране на отпадъци в зависимост от разположението си 
се разделят на: 

- съоръжения на мястото на генериране (in-situ); 

- съоръжения извън мястото на генериране (ex-situ). 

Третирането на отпадъци на мястото на тяхното образуване при генератора е 
широко застъпена практика в Северна Америка, докато в Европа по-скоро се 
прилага насочване на отпадъците в специализирано или централизирано 
съоръжение за третиране. 
Световният опит показва, че индустрията за третиране на опасни отпадъци е 
започнала да разработва съоръжения извън мястото на генериране в края на 
60-те години на 20 век. Някои от тези съоръжения са все още действащи на 
същото място, но с модернизирана техника и методи на действие. 
От техническа гледна точка, големите съоръжения преработват по-голямо 
разнообразие отпадъци, те са по-големи и по-сложни и при тях има 
транспортиране на отпадъци до площадката. Като се абстрахираме от това, 
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рисковете от дейността на двата вида съоръжения са сравнително еднакви и 
зависят много повече от вида на третираните отпадъци, методите за 
преработване, структурата на предприятието и други специфични за 
съоръжението фактори. И двата типа съоръжения трябва да отговарят на 
едни и същи разпоредби за управление на опасни отпадъци. Все по-често е 
налице и опция за приемане в in-situ съоръжение за третиране на отпадъци, 
генерирани извън съответната производствена площадка – т.е. налице е 
комбиниране. Това се прави от една страна с цел постигане на оптимален 
капацитет на съоръженията, а от друга и за генериране на финансови 
приходи, така че да се осигури и по-високо технологично ниво на 
съоръженията. 
В зависимост от начина, по който се класифицират дейностите с отпадъци, 
извършвани в съоръженията, те могат да бъдат: 

- Съоръжения за оползотворяване: възстановяват материалите, като 
продукти за повторно използване (най-вече разтворители, масла, 
киселини или метали) или използват отпадъците за получаване на 
енергия (напр. модифицирани горива, получени от отпадъци – т.нар 
refuse derived fuel - RDF). 

- Съоръжения за обезвреждане (без депониране): променят 
физическите или химическите характеристики на отпадъците или 
разграждат и разрушават опасните съединения, чрез използване на 
широк спектър от физични, химични, термични или биологични методи. 

- Съоръжения за депониране: използват се за дълговременно и 
постоянно съхранение на отпадъците на или под земната повърхност, 
най-вече след като отпадъците са били преработени, за да отговарят на 
определените стандарти. 

В зависимост от вида на приеманите отпадъци и прилаганите технологии, 
съоръженията  за третиране на опасни отпадъци са специализирани и 
комплексни. 
Специализираните съоръжения се изграждат на базата на един метод или 
технология за третиране на отпадъци. Специализираните съоръжения като 
правило приемат ограничени по вид и количество отпадъци, и в някои случаи 
могат да бъдат разположени в рамките на населени места, без да е 
необходимо изграждането на допълнителна инфраструктура. Представени са 
задължителните компоненти за всяко едно съоръжение за третиране на 
отпадъци. Специализираните съоръжения са важна част от екологичната 
инфраструктура, защото някои видове отпадъци се генерират в сравнително 
малки количества и няма да е ефективно всяка държава да има собствено 
съоръжение за третиране на съответния вид отпадък.  
Представени са съоръжения за третиране на газове, за изгаряне на течни и 
твърди отпадъци, за плазмена газификация, за термична десорбция, за 
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съвместно изгаряне на отпадъци, както и обобщен модел на комплексно 
съоръжение за третиране на опасни отпадъци. 
Комплексните съоръжения се проектират и изграждат за голям брой категории 
опасни отпадъци и прилагат различни методи и технологии за третиране. На 
практика това е система от функционално зависими съоръжения и 
инсталации. Пример за комплексно съоръжение8 е даден на Фигура 2 (Фигура 
16 в дисертационния труд). 
 

 

 Схема на комплексно съоръжение за третиране на опасни отпадъци Фигура 2. 

Изграждането на комплексно съоръжения задължително е свързано с 
приемане на отпадъци от отдалечени места и съответно натоварване на 
транспортната инфраструктура на района със значителен брой превозни 
средства, превозващи опасни материали.  
 

                                            
8 По La Grega M. D., Buckingham P.L., Evans J.C. and ERM, Hazardous Waste Management, 
McGraw-Hill, 2001 с допълнения на автора на дисертационния труд 
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В тази връзка, едно голямо комплексно съоръжение със сигурност изисква 
изграждането на съответната инфраструктура, за да се избегне близостта му 
до населените места. Това още повече важи за случаите, когато едно 
комплексно съоръжение по същество се разглежда като централно за 
съответната държава.  

Дейностите, извършвани в комплексни съоръжения за третиране на опасни 
отпадъци са групирани в пет основни групи: 

1. Предварителен анализ на отпадъците 
2. Приемане на отпадъците 
3. Съхранение и подготовка на отпадъците 
4. Третиране на отпадъците  
5. Получаване на оползотворяеми фракции (материали, компоненти или 

източници на енергия) 
6. Обезвреждане на междинните и крайните продукти от третиране на 

отпадъци 
Представената схема на съоръжение показва допълнително, че при 
отчитането на дейностите с отпадъците трябва задължително да се отчитат и 
междинните, не само първичните (входящите) и крайните (изходящите) 
продукти от процеса. Това ще даде информация за ефективността на 
съоръжението и за спазването на йерархията на отпадъците. Всеки процес по 
третиране на отпадъците отделя газове, отпадни води или остатъчни 
вещества, които изискват последващо управление, а понякога и 
допълнителна преработка. Комплексното съоръжение за третиране на опасни 
отпадъци може да осигури и необходимата преработка на междинните 
продукти от третиране на отпадъци. При липса на подходяща технология в 
съоръжението, тези продукти се съхраняват и транспортират като опасни 
отпадъци в друго съоръжение, което може да ги преработи. След изграждане 
на съоръжението следва много внимателно да се следи дали приеманите 
отпадъци могат да бъдат правилно третирани в него и да не се допускат 
отпадъци, които биха довели до инциденти. Инструмент за това е съставянето 
на план за анализ на отпадъците. Този план определя параметрите на 
отпадъците, които трябва да бъдат анализирани, методите за вземане на 
проби и анализ, които трябва да бъдат използвани, както и честотата на 
провеждане на анализа.  
Спазването на границите на приложимост на методите, използвани в 
даденото съоръжение ще елиминира възможността там да попаднат 
отпадъци, които не могат да бъдат третирани, както и да се злоупотребява с 
правото да се приемат определени кодове отпадъци, включени в издадените 
от компетентните органи разрешения, когато не са подходящи за третиране в 
съответното съоръжение. 
Депата представляват съоръжения 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 
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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. 
Подземно хранилище е съоръжение, предназначено за постоянно 
съхраняване на отпадъци в съоръжение (закрит миннодобивен обект), 
разположено в земните недра, като солни или калиеви рудници. Тези 
съоръжения за депониране могат да имат специално изградени клетки или да 
са модулни. Съгласно българското законодателство, депата биват депа за 
опасни, неопасни и инертни отпадъци. Не подлежат на депониране:  

- течни отпадъци 
- експлозивни, корозивни, оксидиращи, леснозапалими или запалими 

отпадъци 
- инфекциозни болнични и други клинични отпадъци от хуманното и 

ветеринарното здравеопазване и/или свързана с тях изследователска 
дейност 

- излезли от употреба гуми (с някои изключения) 
- отпадъци, които не отговарят на условията за приемане в дадения клас 

депо 
- неидентифицирани и нови химични вещества 

Постоянното съхраняване на опасни отпадъци може да се извършва и в 
мобилни съоръжения, по подобие на опита за третиране на радиоактивни 
отпадъци. Използването на стоманобетонови контейнери с подходящи 
характеристики е иновативен подход, който през последните години е доказал 
своята икономическа ефективност и екологосъобразност. 

Критерии за избор и оценка при третиране на опасни отпадъци 

Третирането на опасни отпадъци задължително трябва да осигурява 
многобариерна защита на околната среда. Концепцията за многобариерна 
защита е представена на Фигура 3 (Фигура 20 в дисертационния труд). 

 

  Концепция за многобариерна защита на околната  Фигура 3. 



19 

Целта на многобариерната защита е отпадъците да се изолират от средата, в 
която живеят хората и другите живи организми, като условията на 
съхраняването им се контролират за период от време, дълъг толкова, че да се 
създадат условия за естествено намаляване на опасните им свойства и след 
това да се създадат условия, които позволяват неограничен достъп и 
използване на площадките, на които са изградени съоръженията. 
 
Постигането на тази цел е възможно чрез: 

- Третиране на отпадъците с подходящи методи за постигане на 
предварително зададени критерии (йерархията на дейностите с 
отпадъци и изискванията за приемане на отпадъци за 
депониране/постоянно съхраняване); 

- Проектиране на хранилището като инженерно съоръжение – 
стационарно (депо) или мобилно (контейнери), което изолира 
отпадъците след третиране от хората и околната среда; 

- Избор на подходящи площадки за изграждане на хранилището като 
част от екологичната инфраструктура. 

 
Комбинацията от тези три действия осигурява безопасността на отпадъците 
както при нормални експлоатационни условия, така и след затваряне на 
съоръжението.  
За да се осигури обективен избор и оценка е необходимо да се приложат 
критерии за избор и оценка. Критериите могат да бъдат групирани в четири 
групи и в три степени за всяка група.9 

Група А: Критерии към отпадъците, подлежащи на депониране  

Група Б: Критерии за избор на класа на депото  

Група В: Критерии към съоръженията за депониране  

Група Г: Критерии за избор на площадка  

Критериите от Група А са свързани с първата и втората бариера, от Група Б и 
В са свързани с третата бариера и от Група Г са свързани с четвъртата 
бариера.  
Критериите от всяка група по своята тежест са развити в три степени: 

І-ва степен – критерии на отхвърляне (забранителни критерии) 

ІІ-ра степен – технически критерии 

ІІІ-та степен – икономически критерии 

                                            
9 Ангелова Р., Л. Желязкова. „Критерии за избор и оценка на система за третиране на 
отпадъци.“ Хемус 2012. Пловдив, 2012 
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С разработването на настоящите критерии се постигат следните основни 
резултати: 

- минимизиране на количеството депонирани отпадъци чрез изключване 
на възможността да се депонират отпадъци, които не отговарят на 
изискванията към отпадъците за депониране; 

- избор на икономически най-изгоден вариант за третиране на опасните 
отпадъци при строго спазване на екологичното законодателство; 

- осигуряване на постоянна изолация на опасните отпадъци от околната 
среда; 

- недопускане бъдещите поколения да бъдат натоварени с отговорността 
за опасните отпадъци, генерирани от нас. 

Общи изисквания към експлоатацията на съоръжения за третиране на 
опасни отпадъци 
Във всяко съоръжение за третиране на отпадъци трябва да бъдат взети 
предпазни мерки за всяка от операциите, които се извършват в него. Тези 
мерки могат да бъдат доста сложни за големите комплексни съоръжения за 
цялостно третиране и много по-леки за специализирани съоръжения, 
изградени на мястото на генериране на отпадъците. Независимо от това и 
двата вида съоръжения трябва да предприемат такива превантивни мерки, за 
да предотвратят вероятни инциденти.  
Заявлението за разрешение на дейността на съоръжението трябва да 
включва детайлно описание на плановете и процедурите относно прилагането 
на превантивните мерки. Тези мерки са: 

 Сигурност 
 Инспекции и поддръжка 
 Предотвратяване на инциденти 
 План за действие при извънредни ситуации (Авариен план) 
 Обучение на персонала 
 Безопасност 
 Наблюдение и контрол 
 Докладване 
 Съхранение на информацията 
 Проверки 

Съоръжението трябва да осигури контрол на достъпа, за да се предотврати 
влизането на неупълномощени лица, които биха могли да бъдат изложени на 
контакт с отпадъците, да повредят оборудването или да извършат незаконно 
изхвърляне на отпадъци. В съоръжението се извършват редовни инспекции 
на оборудването, сградите и другите прилежащи инсталации с превантивна и 
корективна цел.  
Важно е да се прилагат мерки за предотвратяване на вероятни инциденти, да 
се минимизира вероятността за пожар, експлозия, разливи или каквото и да е 
друго не планирано внезапно замърсяване.  При възникване на инцидент в 
съоръжението трябва да се спазват предварително подготвени процедури, 
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като част от аварийния план, който описва действията, които персоналът на 
съоръжението трябва да предприеме в случай на пожар, експлозии или други 
инциденти. Планът трябва да осигури взаимодействие с местното полицейско 
управление, пожарна, болници и други органи, съгласно Закона за опазване 
на околната среда и Закона за управление на отпадъци. Планът също така 
трябва да описва и процедурите за евакуация на персонала на съоръжението. 
Много важни са тренировъчните тревоги. Създава се аварийна група, която 
поема отговорността за прилагането на плана. Всички предприятия, 
класифицирани като предприятия с висок рисков потенциал съгласно Закона 
за опазване на околната среда, изготвят и външен авариен план, който се 
съставя като част от съответния общински план за защита при бедствия. 
Важна мярка за безопасна експлоатация на съоръженията за третиране на 
опасни отпадъци е мониторингът - наблюдението на околната среда – 
вземане на проби и тестване за наличие на опасни вещества, които могат да 
са изпуснати от съоръжението. 
Планът за извеждане от експлоатация на съоръжението е неразделна част от 
планирането при изграждане на съоръжение. Този план трябва да предлага 
ясни стъпки и методи, които да бъдат следвани при прекратяване на всички 
дейности в дадено съоръжение. Тези стъпки трябва да осигуряват минимален 
риск за околната среда и здравето след затваряне на съоръжението и 
минимална поддръжка. Планът за затварянето изисква осигуряване на 
достатъчно средства за извеждане от експлоатация на съоръжението, дори 
ако собственикът му фалира. Тези гаранции могат да бъдат под формата на 
различни финансови инструменти. Закриването на съоръжение за съхранение 
или третиране изисква преместването на всички останали нетретирани 
отпадъци в друго съоръжение. Цялото оборудване и сгради, които са били в 
контакт с отпадъците трябва да бъдат почистени, а образуваните в резултат 
от това опасни отпадъци - третирани.  
Закриването на съоръжения за депониране се различава от закриването на 
съоръжения за третиране. При закриване на съоръженията за депониране 
отпадъците не се преместват, а се съхраняват и се прилага дългосрочен план 
за управление след закриването, който определя начините за действие при 
изтичане от него на отпадъци, наблюдение и контрол, поддръжка, 
безопасност и други мерки, най-малко за период от 30 години. 

ИЗВОДИ ОТ ГЛАВА ВТОРА 

1. Определени са перспективните методи и съоръжения на третиране  на 
опасни отпадъци. 

2. Въз основа на направеното проучване на съществуващите методи и 
съоръжения за третиране на отпадъците е установено, че има 
достатъчно данни за оценка на приложимостта на всеки от методите за 
различните видове отпадъци. 

3. Приложимостта на методите при третирането на даден отпадък или 
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партида опадък, следва да бъде отчитана в рамките на една система за 
третиране на отпадъци, както при издаването на разрешения, така и 
при събирането и обработката на информация за извършените 
дейности с отпадъците. 

4. При избора на метод за третиране на даден отпадък следва да се 
отчитат не само постигнатите резултати, но и количеството и вида на 
вложените материали, енергоемкостта на процеса и образуваните 
отпадъци, в това число опасни. 

5. Доказано е, че за ефективното третиране на опасните отпадъци е 
необходим комплексен подход. 

6. Представена е концепцията за многобариерна защита на околната 
среда и подробни критерии - технологични, технически и икономически, 
при избор на методи и съоръжения за третиране на отпадъци и при 
проектиране и изграждане на стационарни и мобилни съоръжения за 
третиране на отпадъци. 

7. Налице са достатъчно основания да се счита, че на базата на 
съществуващите данни за методите и съоръженията за третиране на 
отпадъци, може да се постигне автоматизирано управление на 
дейностите и потоците отпадъци чрез използване на съвременните 
информационни технологии. 

ГЛАВА ТРЕТА. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА 
ТРЕТИРАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ  

ГЛАВА ТРЕТА представя елементите и средата на функциониране на една 
Система за третиране на опасни отпадъци и необходимото й информационно 
осигуряване. Проследяването на жизнения цикъл на опасните отпадъци е 
ключово за постигане на ефикасността на една система, затова е представен 
нов подход при класификацията на отпадъците, а именно чрез „партида“ на 
отпадъка и нейното охарактеризиране. Представен е подобрен модел на 
Система за третиране на опасни отпадъци и прототип на информационната 
система за опасни отпадъци, чрез която се постига ефективост и 
саморегулиране на предложения модел. 

Система за третиране на опасни отпадъци – ефективност, среда на 
функциониране и елементи 
Най-общо казано, една система за третиране на опасни отпадъци, трябва да 
осигури икономически обосновано, законосъобразно и на добро технологично 
ниво третиране на опасните отпадъци до края на жизнения им цикъл (т.е. до 
превръщането им в суровини и депониране на отпадъците от третирането 
им), генерирани на територията на държавата, за която се отнася системата, в 
съответствие с очакванията на населението.  
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От казаното дотук ясно следва, че факторите, които оказват влияние на 
състоянието на Системата за третиране на опасни отпадъци са 
икономическите условия в съответната държава,  законодателната й уредба,  
технологичното ниво и също така в голяма степен обществените очаквания.  
Разбира се, тези фактори и тяхното въздействие се променят във времето. 
Например, развитието на методите и технологиите за третиране на опасни 
отпадъци от една страна пряко влияят върху технологичното ниво, а от друга - 
тяхното внедряване зависи от промените в икономическите условия, 
законодателството и обществените нагласи. Законодателството описва 
съществуващи към момента методи и технологии и отговаря на обществените 
очаквания относно опазването на околната среда и здравето на населението. 
Те са строго индивидуални за отделните държави и следва да се изследват, 
преди да се пристъпва към планиране и изграждане на система за третиране 
на опасни отпадъци. В първите глави на дисертационния труд, тези фактори 
са описани и средата на функциониране на една Система за третиране на 
опасни отпадъци е изяснена. За да бъде ефективна една система, тя трябва 
да се състои от достатъчен брой съоръжения, осигуряващи третирането на 
образуваните от генераторите и от съоръженията за третиране опасни 
отпадъци с подходящите за вида на отпадъците методи и технологии при 
приемливи за генераторите и обществото разходи.  
На първо място е необходим е целенасочен анализ на видовете и количества 
опасни образувани отпадъци, като допълнителните данни се събират не само 
съгласно отчетността и статистиката по отпадъците. Наличието на публично 
достъпни данни за количествата и видовете опасни отпадъци спомага 
основно за сравнението между отделните държави и анализа на степента на 
развитие на икономическите им сектори. Ако се разгледа още веднъж 
наличната информация, ще видим, че отчетността и статистиката не 
предоставят достатъчно качествени данни, на базата на които да се оцени 
ефективността на съществуващите системи за третиране на опасни отпадъци. 
Налице са и съмнения за верността на данните, което поставя под въпрос 
използването им при анализа и усъвършенстването на системи за третиране 
на опасни отпадъци на национално или регионално ниво.  
Освен данните за отпадъците, много важни са и данните за генераторите на 
отпадъци, защото те показват кои са „ползвателите“ на Системата за 
третиране на отпадъците. Те са в основата на търсенето и се ползват от 
нейната ефективност. Генераторите на отпадъците могат да бъдат както 
разположени на територията на дадената държава, така и от съседни 
държави, освен това могат да бъдат частни лица/домакинства или 
производствени предприятия.  
Броят на генераторите в една държава определя в голяма степен вида и 
начина на функциониране на Системата за третиране на опасни отпадъци. 
Голям брой генератори прави Системата по-устойчива и гарантира постоянен 
поток отпадъци към съоръженията, тъй като най-общо количеството 
генерирани отпадъци ще зависи основно от икономическата ситуация и 
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съответно ще намалява в период на криза и ще се увеличава в период на 
растеж. Малък брой генератори на голямо количество отпадъци ще направи 
Системата в съответната държава неустойчива на евентуални  промени  на 
пазара на третиране на отпадъци– например изграждане на нови съоръжения 
в близост до границите й, които ще трябва също да запълнят капацитета си. 
При нарастващата роля на трансграничното движение на опасни отпадъци, в 
един такъв случай националната система ще трябва да осигури допълнителни 
количества опасни отпадъци от източници извън страната, което е 
законодателен въпрос – не във всички държави е разрешен вносът на опасни 
отпадъци.  
Определящи за броя и вида на съоръженията за третиране на отпадъците са 
количеството и честотата на образуване на опасни отпадъци. Фактор е и 
технологичното развитие както по отношение на методите за третиране, така 
и по отношение на прилагането им в практиката в съответната държава.  
От своя страна броят и видът на съоръженията също влияе върху 
поведението и на генераторите, и на компетентните органи, в качеството им 
на контролиращи спазването на законите. Недостигът на съоръжения води до 
задържане на опасните отпадъците на мястото на тяхното образуване поради 
високи цени и липса на достъп до услугите по третиране. По този начин 
разходите на предприятията за третиране на образуваните от икономическата 
им дейност отпадъци се пренасят в други отчетни периоди. В допълнение те 
правят разходи за съхранение на отпадъците на мястото на образуване.  
Ролите на отделните участници в процесите са : 

- Компетентни органи 
• Издават разрешения на лица за дейности с отпадъци 
• Издават разрешения на площадки за временно съхраняване 
• Издават разрешения за съоръжения за третиране 

- Превозвачи / Търговци / Брокери 
• Превозват отпадъци без да извършват други дейности с тях 
• Извършват сделки с отпадъците без да променят характера и 

количеството на отпадъците 
- Площадки за съхраняване на отпадъци 

• Съхраняват отпадъците без да извършват дейности с тях 
- Съоръжения за третиране на отпадъци 

• Третират отпадъците като образуват други отпадъци, суровини и 
материали 

 
Ако обаче разграничението се направи от гледна точка на жизнения цикъл на 
отпадъците, т.е на трансформациите, през които преминават отпадъците, 
Системата ще се опрости и ролята на отделните лица ще бъде ясно 
определима. При структуриране на Системата въз основа на жизнения цикъл 
на отпадъците, ролите на отделните лица ще се определят от това дали 
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настъпват промени в получените от тях отпадъци или не и дали в резултат на 
тяхната дейност се образуват нови отпадъци – отпадъци от третиране на 
отпадъци. В този случай моделът на Системата ще изглежда както е 
представено на Фигура 4 (Фигура 24 в дисертационния труд).  

 

 Подобрен модел на Система за третиране на опасни Фигура 4. 
отпадъци 

От схемата липсват търговците и брокерите, тъй като с въвеждането на 
информационен портал, който ще осигури достатъчен контрол на 
компетентните органи, те ще станат излишни. За да се осигури надеждност на 
Системата е необходимо да се осигури проследяване на партидите отпадъци. 
Въвеждането на понятието „партида на отпадъци“ и охарактеризирането й ще 
разреши въпросите както с достоверността на класификацията на 
отпадъците, така и с проследяването на движението на отпадъците – т.е. 
преминаването им в разпореждане на нови лица, с или без промяна в техните 
характеристики. Видно е, че сегадействащите системи за третиране на 
отпадъците не осигуряват проследяемост на движението на отделните 
партиди, още по-малко на промените, случващи се с тях. Така контролът 
върху дейностите с отпадъците е на случаен принцип или е избирателен, но в 
никакъв случай не гарантира равнопоставеност на икономическите субекти и 
като цяло не е ефективен. Това се вижда и от  постоянните промени на 
законодателството с цел отразяване коментарите на бизнеса. 
 
Пътят за усъвършенстване на Системата включва: 

- въвеждане на разбирането за жизнения цикъл на отпадъците в 
организацията на дейностите с тях и в класификацията им; 
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- събиране на достоверни данни за видовете и количествата генерирани 
отпадъци от производство на стоки и услуги  и от третиране на 
отпадъци поотделно; 

- данните за образуваните отпадъци да включват характеристики, които 
имат отношение към наличните методи за третиране и съоръженията за 
третиране на опасни отпадъци; 

- да се осигури яснота по отношение на действащите разрешителни 
режими като се гарантира проследяемост на извършваните дейности и 
операции по третиране с опасните отпадъци; 

- да се осигури централизирана информация за образуването и 
движението на отпадъците, както и за спазването на условията на 
издадените документи, позволяващи на лицата да извършват дейности 
с опасни отпадъци; 

- да се осигури проследяемост на отпадъците до момента на 
получаването на вторични суровини и депониране на отпадъците от 
третирането им; 

- да се елиминира възможността за дублиране на количествата опасни 
отпадъци, обект на междинни операции като съхраняване преди 
оползотворяване или обезвреждане; 

- да се осигури информация за отпадъците, която да служи за основа за 
оптимизиране на Системата в бъдеще. 

Всички тези стъпки могат да бъдат извървени едновременно чрез 
проектиране и изграждане на информационна система с използване на 
съвременните достижения на инфомационните технологии. 

Информационно осигуряване на системата за третиране на опасни 
отпадъци 
Усъвършенстването на Системата за третиране на опасни отпадъци не може 
да бъде постигнато без детайлно изучаване на елементите й и последващо 
систематизиране на знанията. Това се отнася както за съществуващите, така 
и за процеса на натрупване на нови данни и информация в областта. 
Систематизирането на знанията е възможно чрез създаване на условия за 
натрупване, сравняване и анализ. Това не може да бъде осъществено без 
тяхното подходящо класифициране. 
Доколкото Системата е динамична, за да бъде усъвършенствана, е 
необходимо целенасочено да се събират данни за всеки от елементите й. 
Чрез обработването на тези данни може да се направи от една страна анализ 
на ефективността й, а от друга да се прогнозира нуждата от промяна както в 
елементите (например изграждане на нови съоръжения), така и в средата на 
функциониране на Системата (промяна в административно-правната система, 
например разрешаване на внос на отпадъци или задължителен процент на 
рециклиране за някои видове отпадъци или процеси). 
Информационното осигуряване следва да включва като минимум: 
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- Данни за отпадъците 
- Данни за генераторите 
- Данни за площадките за съхранение на отпадъци 
- Данни за съоръженията за третиране на отпадъци 
- Система за отчетност 
- Система за съхраняване на събраните данни 
- Система за планиране и оптимизиране 

Въз основа на описаното до тук е необходимо да се направи следното: 
I. Да се създаде концепция за нова класификация на опасните отпадъци 

II. Да се осигури проследяемост на партидите образувани опасни отпадъци 
III. Да се въведе идентификация на площадките за съхраняване на опасни 

отпадъци  
IV. Да се проследи дейността на съоръженията за третиране на опасни 

отпадъци  
V. Да се приложат контролни критерии при третиране на опасни отпадъци 

Концепция за нов подход при класификацията на опасните отпадъци 
Класификацията на отпадъците е основен проблем при усъвършенстването 
на Системата за третиране на опасните отпадъци. Освен ясното 
идентифициране на опасните отпадъци, на процесите на генериране и на 
съоръженията за третиране, една добра класификация би дала яснота при 
вземане на решение за изграждане на съоръжения за третиране на отпадъци, 
би осигурила проследяемост на отпадъците през всички етапи на жизнения им 
цикъл и би позволила подреждане на отпадъците по степен на опасност за 
хората и околната среда. Правилната класификация ще създаде възможност 
и за по-нататъшно изучаване на природата на отпадъците като предмет на 
научни изследвания.  
По определение „класификацията“ е систематично разпределяне на обектите 
в групи в зависимост от даден признак. Видимо, при сегадействащата в 
страната ни и в Европейския съюз класификация, се прилага йерархически 
метод, при който отпадъците се разделят по един признак, а именно по своя 
произход, като изискването за   обхващане на цялото множество обекти се 
постига с включването на група “неупоменати на друго място в списъка” и 
кодове “отпадъци, неупоменати другаде” в групите.  
Следва да се отбележи и фактът, че не всички групи описват произход на 
отпадъка – има групи, описващи вида на отпадъците, т.е. не може да се 
твърди, че е използван един признак, а именно произход/процес на 
генериране.  
При йерархичната класификация, в основата на разделянето на обектите 
стоят родо-видовите връзки, като  всяко понятие е свързано със стоящото над 
него и под него. При индексирането с един индекс се означава само едно 
понятие и всяко понятие има само един индекс. Видно от казаното до 
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момента, този принцип на йерархичната класификация не е спазен при 
съставянето на Списъка на отпадъците в ЕС. Поради ограниченията при 
използването й, йерархичната класификация е удобна за използване в 
практиката само когато се описват ясно установени добре структурирани 
области, които не са динамични. При йерархичната класификация делението 
може да бъде въз основа на множество признаци, които обаче са подчинени 
един на друг, като на всеки етап от класификацията се прилага деление по 
един признак. По отношение на опасните отпадъци следва да се потърсят 
други методи.  
Отчитайки сложността на предметната област, приложими са 
многоаспектните методи. При тях се използват паралелно няколко независими 
признака, въз основа на които се извършва класифицирането. Известните 
многоаспектни методи са фасетен и дескриптивен, като последният използва 
ключови думи (дескриптори), чрез които се посочва принадлежността да 
дадения обект към някоя група. При фасетния метод се предполага 
паралелно разпределение на множеството обекти в независими 
класификационни групи по различни признаци. Теорията на фасетната 
класификация е дело на индийския математик и библиограф Ранганатан10.  
Изборът да се приложи подходът на многоаспектната класификация по 
отношение на отпадъците е продиктуван от една страна от факта, че това е 
начин за структуриране и обхващане на наличното знание без загуба на 
информация, а от друга, че по този начин се гарантира възможност за 
включване на данни, които не са известни към момента без да е необходимо 
да се търси нова класификационна конструкция. 
С въвеждането на многоаспектната класификация, ще се постигне едно по-
добро информационно осигуряване на Системата за третиране на опасни 
отпадъци и проследяемост на движението на отделните партиди. Доколкото 
образуваните от дейността на предприятията опасни отпадъци се определят 
от използваните технологии, а количеството им пряко се определя от 
икономическата активност в съответната държава, би било много интересно 
от изследователска гледна точка  да се проследят евентуални трендове във 
видовете и количествата образувани отпадъци и да се сравнят с други 
икономически показатели. 
Независимо, че Законът за управление на отпадъците прави разлика между 
транспортиране на отпадъците (дейност, която се извършва без площадка) и 
третиране на отпадъците (дейност, която се извършва на площадка), нито в 
отчетните, нито в съпроводителните документи при превоз на отпадъците не е 
предвиден регистрационен код на площадките, на които се приемат 
отпадъците от генераторите.  
Както беше описано в главата за методите и съоръженията за третиране на 
отпадъците, към момента има налични множество методи за третиране на 

                                            
10 Ранганатан, Ш.Р. Классификация двоеточием. Основная классификация. Редактор Т.С. 
Гомолицкая. Переводчик Т.С. Гомолицкая. Москва: ГПНТБ СССР, 1970 
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отпадъците, които решават различни проблеми, свързани както с 
характеристиките на отпадъците, така и с изискванията на различните 
съоръжения за третиране на отпадъци. Същевременно методите се 
характеризират с приложимостта си към отделни видове отпадъци, за което 
има достатъчно събрани данни. В законодателството има и ясно 
разграничение на видовете операции  с отпадъци, като ги разделя на два 
основни вида – оползотворяване  и обезвреждане. Тази информация може да 
бъде използвана при първоначалното информационно осигуряване на 
Системата за третиране на опасни отпадъци 
Съоръженията за третиране на отпадъци трябва да бъдат охарактеризирани 
чрез местонахождението си, методите, които прилагат, капацитета си, 
годината си на въвеждане в експлоатация и предполагаемия срок на 
експлоатация, както и с отпадъците,  които могат да приемат и с отпадъците, 
които образува при дейността си. Ако погледнем последното, е видно, че 
съоръженията за третиране на отпадъци по своята същност попадат и в 
ролята на генератори на отпадъци. Въпросът от голяма важност е дали 
генерираните и третирани в рамките на съоръжението отпадъци следва да се 
описват и отчитат или само тези, които напускат площадката. Подобен въпрос 
стои и пред генераторите на съоръжения, когато третират собствените си 
отпадъци в съоръжения in-situ. За целите на описване и проследяване на 
всички опасни отпадъци, етапът на образуване на една партида следва 
задължително да се идентифицира и проследи до приключването на всички 
действия  с нея, без значение кой извършва тези действия. Както беше казано 
по-горе, съоръженията за третиране на отпадъци водят задължителна 
отчетност. Тъй като обаче няма регистър на площадките, на които се 
извършват дейности с отпадъци, номерата на площадките са съгласно 
поредния номер в съответния разрешителен документ. Доколкото с 
изменението на законодателството тези документи се издават от РИОСВ по 
местонахождение на площадките, най-често срещаният номер е 1. За 
разрешаване на този въпрос се предвижда идентификация на съоръженията 
за третиране на отпадъците чрез тяхното местоположение, оператор, метод 
на третиране, компетентен орган, който осъществява контрол. Оттук всяко 
съоръжение има свой идентификационен номер, подобно на площадките, на 
които се извършват дейности по съхраняване на отпадъците. 
Площадките за съхраняване на отпадъци трябва да бъдат отделно 
разглеждани от Системата с цел недопускане те да играят ролята на „перачи 
на отпадъци“ – т.е. да заличат първоначалния генератор с цел 
освобождаването му от отговорност за образуваните от него опасни отпадъци.  
Площадките  за съхраняване, дори когато се намират в рамките на 
предприятията или в рамките на съоръженията за третиране на отпадъци, 
следва да се разглеждат като самостоятелно обособени обекти. Лицата, 
извършващи дейности с отпадъци се описват чрез притежавания от тях 
документ, издаден от компетентен орган.  
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При сегадействащата система не е възможно да се представят в единен 
формат издаваните от компетентните органи документи, тъй като даже в 
някои случаи такива няма – например при търговците и брокерите на 
отпадъци. За някои лица дейностите са обвързани с площадки, които те 
притежават или ползват, за други – с превозни средства, с които се извършва 
транспортирането на отпадъците. При всички случаи обаче, това са субекти, 
извършващи икономическа дейност и притежаващи документ, издаден от 
компетентен орган.  

Изграждане на прототип на автоматизирана информационна система за 
опасни отпадъци 
За разработване на информационната система е използвана dWare Operating 
System (dOS) – бизнес операционна среда, разработена от dWare и 
представляваща програмна среда за дефиниране на бизнес действителност и 
инструментариум за симулирана действителност. Подходът на dOS е чрез 
използване на събитиен модел за отразяване на действителността да се 
опишат неизбежните промени в средата. Използването на този инструмент не 
изисква професионална квалификация в областта на информационните 
технологии и позволява изграждането на информационна система от 
специалист в дадената област.  
Изграждането на автоматизирана информационна система се осъществява в 
десет стъпки11: 
1. Дефиниране на атрибути 
2. Дефиниране на обекти 
3. Описание на структурата на приложението  
4. Въвеждане на данни за организацията  
5. Описание на структурата на организацията 
6. Настройка на потребители и потребителски роли 
7. Контрол на направените настройки 
8. Експорт на инсталацията 
9. Импорт на инсталацията 
10. Създаване на реални потребители 
От горното се вижда, че няма елементи на програмиране при изграждането на 
приложение чрез dOS. По този начин се прескачат трудоемките и изпълнени с 
рискове етапи на програмиране, тестване и създаване на база данни при 
изграждане на автоматизирана информационна система по традиционния 
начин, като от етапа на проектиране се преминава към внедряване.  
Следва да се отчита по-голямата отговорност, която е на етапа проектиране 
на информационната система, защото успешната реализация зависи от 
детайлното познаване на предметната област - „действителността“, която ще 
бъде описана и управлявана от автоматизираната информационна система. 

                                            
11 Контролен пример за изграждане на приложение с dOS, v.1.00 (последна редакция 
31.07.2013 г.) 
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При успешно прилагане на този подход се избягват задължителните 
разминавания между възложителите и изпълнителите на информационни 
системи. Освен това значително се съкращават сроковете за създаване и 
въвеждане в експлоатация на информационната система.  
За постигането на успех при изграждането на всяка автоматизирана 
информационна система освен целите и задачите, е необходимо да има ясен 
модел на действителността, която се описва.  
В основата на предлаганата тук информационна система стои концепцията за 
проследяване на опасните опадъци през целия им жизнен цикъл. Тъй като 
опасните отпадъци са предмет на тази информационна система, цялата й 
архитектура е насочена към описване, събиране на информация и 
проследяване на отпадъци през всеки от етапите на жизнения цикъл. За 
целите на информационното осигуряване, жизненият цикъл на отпадъците е 
сведен до три основни етапа, които отразяват възможностите за промени в 
същността на отпадъците. Жизненият цикъл на отпадъците (в т.ч. опасните 
отпадъци), представен на Фигура 5 (Фигура 26 в дисертационния труд), 
започва с тяхното генериране.  

 

 Схема на жизнения цикъл на отпадъците Фигура 5. 

Една от задачите на системата е ясно и еднозначно идентифициране и 
класифициране на отпадъците в момента на тяхното образуване. Налице са 
няколко номенклатури на отпадъците и в частност на опасните отпадъци, 
които представят различна страна на отпадъците, в т.ч. техният произход, 
опасни свойства, компоненти, категория, код от различни списъци (европейска 
класификация, класификация по Базелската конвенция, национални 
класификационни списъци). В практиката се използват различни комбинации 
от горните класификации в зависимост от вида на дейността, която се 
извършва с отпадъците. Например при транграничен превоз се използват 
националната, европейската, базелската и транспортната класификация на 
отпадъците, като в допълнение се посочват състоянието на отпадъците 
(течно, твърдо, прахообразно и др.) и опаковките.  
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В практиката цялата информация за отпадъците, натрупана при тяхното 
първоначално охарактеризиране с помощта на т.нар. Работен лист, не 
придружава последващите дейности с отпадъците. С помощта на 
съвременните информационни технологии и чрез концепцията на фасетната 
класификация, е избран подходът на цялостно класифициране на отпадъците, 
като е въведено понятието „партида“, за да може от една страна отпадъците 
да бъдат „придружавани“ от характеристиките си през целия жизнен цикъл, а 
от друга да бъдат ясно дефинирани времето на възникване на отпадъците – 
„образуване на партида“ и отделните етапи, през които отпадъците (или 
каквато и да е част от тях) се трансформират във вторични суровини и 
материали и/или енергия и/или остатъчна фракция за депониране.  
Следващият етап от жизнения цикъл на отпадъците (в частност на опасните 
отпадъци) е свързан с междинни операции с тях, като събиране (натрупване 
на мястото на генериране или на друга площадка), транспортиране между 
площадки и съхраняване. На този етап партидите отпадъци не претърпяват 
промени в характеристиките си. Единствено се променя местонахождението 
им и/или техният притежател. В системата този етап е наречен „движение на 
отпадъците“.  
Последен в жизнения цикъл на отпадъците е етапът на тяхното „третиране“, 
при който с отпадъците се извършват операции, които довеждат до промяна в 
техните характеристики. На този етап от отпадъците се получават суровини и 
материали и/или енергия и/или новообразувани отпадъци, за които стартира 
нов жизнен цикъл. При третирането на отпадъците се влагат материали. 
Измерването на количеството вложени материали, както и на количеството 
образувани вторични суровини и енергия, е източник на достоверни данни 
доколко се постигат заложените в законодателството изисквания и в общ план 
доколко се спазва йерархията на отпадъците. 
Считаме, че сегасъществуващите опити за разграничаване на дейностите с 
отпадъци на междинни и окончателни не допринасят за правилното описване 
и проследяване на жизнения цикъл на отпадъците. Затова в концепцията за 
усъвършенстван модел на Система за третиране на опасните отпадъци е 
въведено разграничението „дейности с отпадъци“ и „операции с 
отпадъци“. При дейностите с отпадъци се извършва само събиране, 
транспортиране и съхраняване. Операциите с отпадъци са 
оползотворяване и обезвреждане, без сегавключените в тях операции 
R13 и D15, а именно съхраняване преди оползотворяване, респ. 
обезвреждане. За тази цел се въвежда разграничение между площадки за 
дейности с отпадъци (събиране и съхраняване) и съоръжения, в които се 
извършва третиране на отпадъците. И понастоящем, местата за приемане и 
съхраняване на отпадъците в специализираните и комплексните съоръжения 
реално са отделени от местата, където се извършват операциите по 
оползотворяване и обезвреждане. Законодателно, обаче, на този етап тези 
дейности не са достатъчно ясно разграничени, с което се възпрепятства 
контролът върху дейностите и свободната конкуренция. 
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Концепцията за документиране и проследяване на жизнения цикъл на 
отпадъците се материализира чрез задаване на „роли“ и „права“ на основните 
участници в процеса. Ролята на лицата, извършващи дейности с отпадъци се 
задава в отделните етапи в жизнения цикъл на отпадъците – образуване, 
движение и третиране. Ролята на компетентните органи се описва в отделен 
модул, където се задават техните компетенции и се създава регистър на 
издадените разрешителни документи. Използван е този общ термин, с който 
се визират всички видове сегасъществуващи документи, а именно 
регистрационни документи за транспортиране на отпадъци; регистрация за 
дейност като брокер и търговец на отпадъци; разрешение за дейности с 
отпадъци, издадено от РИОСВ и комплексно разрешително, издадено от 
ИАОС. 
При този подход всички документи, издавани от компетентните органи, както и 
водените от тях регистри, могат да бъдат унифицирано представени на едно 
място. Системата позволява лесно добавяне на нов тип документ за дейности 
с отпадъци. От гледна точка на автора, за усъвършенстване на Системата за 
третиране на опасни отпадъци е задължително да се осигури регистър на 
генераторите на отпадъци. Към момента такъв няма и не се предвижда. На 
този етап в системата това е решено чрез категорията „Лица, извършващи 
дейности с отпадъци“, които се идентифицират чрез своя ЕИК, адрес, лица за 
контакт и се посочват при регистрирането на всяка „партида опасен отпадък“. 
Проследяемостта на отпадъка се постига чрез новото понятие „партида“, 
което предстявлява самостоятелен обект в информационната система. 
Законодателството предвижда ограничения в сроковете за извършване на 
определени действия с отпадъците. Беше отбелязано, в т.ч. и чрез налични 
данни, че много често отпадъците остават при генераторите и след 
законоустановените срокове. 12  Сегасъщестуващата система за 
документиране и контрол, освен че не отговаря на съвременното 
технологично ниво, не позволява нито проследяване на отпадъците, нито 
верифициране на законоустановените срокове за извършване на дейностите с 
тях, тъй като за основа на документооборота и за реда и начина на 
манипулиране на отпадъците стои кодът  на отпадъка по европейската 
класификация. По този начин, отпадъците с един и същ код се съхраняват, 
третират и описват като един и същ обект, дори и това да не е така. И при 
най-добро желание от страна на контролните органи, не е възможно при една 
проверка да се установи връзката между записите в отчетните книги и реално 
наличните на площадките отпадъци, освен ако техният вид и брой е 
ограничен. 
Чрез въвеждането на понятието „партида“ се проследяват датите на 
генериране, датите на движение, датите на третиране и датите, на които 
партидата престава да съществува.  

                                            
12 Глава Първа, Таблица 8 и коментарите към нея в дисертационния труд 
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В допълнение, съпоставянето за данните за партидите отпадъци и 
издадените и валидни разрешителни документи, води до контрол на 
спазването на изискванията на закона. Например, контрол върху 
ограниченията от една и три години за съхраняване на отпадъците на дадена 
площадка, както и елиминиране на възможността отпадъци да бъдат 
приемани на площадки за съхраняване преди оползотворяване и 
впоследствие предавани за обезвреждане. Друг аспект на контрола е 
възможността да се проследява спазването на заложени в разрешителните 
документи количествени ограничения (както за код отпадък, така и за 
капацитет на площадка). 
Дефинирането на методите за третиране на отпадъци и тяхната приложимост, 
както и съпоставянето им с данните за отпадъците от дадена партида, ще 
улесни в значителна степен генераторите при избора на съоръжение, тъй като 
в така излаганата тук концепция, съоръженията се описват не само с 
местоположението си, списъка кодове отпадъци, които могат да приемат и 
операциите по третиране, които са им разрешени, а и с прилаганите от тях 
методи. Ефектите от това се изразяват не само в намаляването на разходите 
на генераторите за повишаване квалификацията на персонала и използване 
на високоплатени квалифицирани специалисти и консултанти, но и в 
елиминирането на възможностите за злоупотреба с притежаваните 
разрешения от страна на съоръженията (приемане на отпадъци, за които 
няма възможност за третиране). 
Подходът позволява и въвеждането на елементи на изкуствен интелект както 
на етапа на охарактеризиране на партидите отпадъци при тяхното 
генериране, така и на всеки следващ етап от жизнения им цикъл. Това 
естествено води и до оптимизиране на цялата Система за третиране на 
отпадъци.  
След натрупване на реални първични данни, ще бъде възможно и 
разиграване на различни сценарии за развитие на Системата при задаване на 
нови политики в областта на управлението на отпадъците. Не на последно 
място, прилагането на концепцията за жизнения цикъл като основа за 
изграждането на автоматизираната система за третиране на отпадъците, ще 
позволи на практика измерване на постигнатите резултати от вечевъведените 
политики в областта. В допълнение, функционирането на информационната 
система ще елиминира сегасъществуващите търговец и брокер на отпадъци, 
чиято роля е видяна от законодателя като начин за оптимизиране на 
дейностите с отпадъци чрез използване на икономически подходи. 
По-нататък е представен Прототип на информационната система за опасни 
отпадъци в dOS. 
В автоматизираната информационна система в dOS обектите са носители на 
събитията, които се случват в предметната област. Обектите се дефинират 
чрез физически, логически и презентационен слой. Атрибутите са 
характеристиките на обектите. Те могат да бъдат дефинирани през обектите 
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или самостоятелно. Обектите и атрибутите могат да бъдат представени и с 
кратки имена, както и с имена на различни езици. Средата автоматично 
задава код на всеки от обектите и атрибутите.  
Изглед на главното меню е даден на Фигура 6 (Фигура 27 в дисертационния 
труд). Основните функции на системата  са: 

- Регистриране на партидите образувани опасни отпадъци от страна на 
генератора; 

- Движение на партидите опасни отпадъци – т.е. промяната в 
местоположението, лицето, което е във владение или приема за 
съхранение партидата отпадъци; 

- Обработка – т.е. дейности по третиране на отпадъците, които са 
извършени със съответната партида в дадено съоръжение – попълва 
се от съоръжението; 

- Суровини и материали, вложени при третирането на отпадъците. 
 

 

 Изглед на главното меню на автоматизираната информационна Фигура 6. 
система 

Справките от системата включват опис на образуваните отпадъци, групирани 
по кодове от Европейската класификация или друга, по място на генериране, 
по генератор, по произход и др. Всяка партида е проследима от нейното 
възникване чрез подходяща справка за ползване от генератора или от 
съответния компетентен орган. 
Справката за третираните отпадъци и получените вторични суровини се 
създава както за съоръжение, така и за партида отпадъци. Групирането може 
да бъде по класификационни кодове, населено място, компетентен орган или 
лице, извършващо дейност с отпадъци. 
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От момента на идентифицирането на дадена партида образуван опасен 
отпадък, генераторът може да избере кои от списъка на лицата, имащи право 
да извършват дейност с дадения код отпадък да получат автоматично 
уведомление за наличието на партидата. По този начин ще се облекчи и 
механизма за избор на доставчик на услуга по транспортиране, съхранение и 
третиране на опасни отпадъци. Автоматично тази информация ще бъде 
изпращана на съответните компетентни органи. 
Националният обхват на системата се реализира чрез задаване на профили 
на участващите в процеса – генератори, лица извършващи дейности с 
отпадъци, компетентни органи. Чрез тези профили ще се гарантира 
конфиденциалността на информацията и в рамките на системата ще може да 
се осигури едновременно контрол и ефективност на процеса. 
Остава отворен въпросът доколко законодателят ще реши дали въвеждането 
на тази система ще бъде задължително. Това е единственият начин да се 
събере достатъчно представителна информация, на базата на която да се 
подпомогне процесът на вземане на решения при изменения на 
законодателната рамка и постигане на поставените цели. 
Независимо от това, изграждането и включването в нея на различните 
потребители на доброволен принцип ще изясни взаимоотношенията им и ще 
оптимизира дейността. 

ИЗВОДИ ОТ ГЛАВА ТРЕТА 

1. Дефинирани са елементите на Системата за третиране на опасни 
отпадъци като всеки от тях е разгледан детайлно и са направени 
изводи и препоръки за усъвършенстване на Системата. 

2. Направена е връзка между характеристиките на отделните елементи и 
постигането на крайната цел за предотвратяване негативното 
въздействие на опасните отпадъци върху околната среда и здравето на 
хората. 

3. Приложен е подходът на проследяване на целия жизнен цикъл на 
опасните отпадъци, който до момента е само пожелателен в 
законодателството и в практиката поради липсата на възможности за 
прилагането му. 

4. Дадено е определение за ефективна система за третиране на опасни 
отпадъци. 

5. Дефинирани са стъпките, чрез които ще се постигне усъвършенстване 
на Системата за третиране на опасни отпадъци. 

6. Доказано е, че без прилагане на съвременни информационни 
технологии не е възможно постигането на ефективност на Системата. 

7. Разработен и представен е прототип на информационна система. 

 



37 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
ОБЩИ ИЗВОДИ 

1. Извършен е обстоен анализ на опасните отпадъци и риска, който те 
представляват за околната среда, населението и икономиката. 
Представени са източниците за генериране на опасни отпадъци и 
тенденциите за регулиране на дейностите с тях. 

2. Анализирана е Системата за третиране на опасни отпадъци в 
Република България. Установено е, че начинът на събиране и 
обработване на данните за опасни отпадъци съдържа много 
несевършенства по отношение на тяхната достоверност. Определено е  
съответствието на Системата с европейските и международни 
изисквания. 

3. Представени са съвременните технологии и съоръжения за третиране 
на опасни отпадъци. Определени са най-ефективните и перспективни 
методи, като е установено, че има достатъчно данни за оценка на 
приложимостта на методите за различните видове отпадъци. Показана 
е необходимостта от комплексен подход за постигане на ефективно 
третиране на опасните отпадъци. 

4. Представени са различни видове специализирани съоръжения за 
третиране на отделни групи отпадъци и  комплексно съоръжение. 
Представени са общите изисквания към изграждането и експлоатацията 
им. 

5. Предложени са критерии – забранителни, технически и икономически по 
отношение на отпадъците, класа на депото, съоръженията за 
депониране и площадката, на която съоръженията са разположени, 
приложими към третирането/депонирането на опасни отпадъци и при 
проектиране и изграждане на стационарни и мобилни съоръжения за 
депониране. 

6. Детайлно са анализирани отделните елементи на Системата за 
третиране на опасни отпадъци. Направена е връзка между 
характеристиките на отделните елементи и са определени 
възможностите за предотвратяване негативното въздействие на 
опасните отпадъци. 

7. Разработен е нов подход за класификация на опасните отпадъци, 
основан на реалните характеристики на всяка партида генериран 
отпадък и даващ възможност за прилагане на концепцията за 
проследяване на жизнения цикъл на отпадъците, което от своя страна 
стои в основата на постигането на икономика на затворения цикъл. 
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8. Разработена е методика за събиране на информация и изграждане на 
база данни за опасните отпадъци. 

9. Разработен е прототип на информационна система. Доказано е, че без 
прилагане на съвременни информационни технологии не е възможно 
постигане на ефективност на Системата за третиране на опасни 
отпадъци. 

10. Доказана е приложимостта на разработения и предложен прототип на 
Национална информационна система за опасни отпадъци. 

11.  Дефинирани са стъпките, чрез които ще се постигне усъвършенстване 
на Системата за третиране на опасни отпадъци. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Управлението на опасните отпадъци е една много динамична област, която се 
променя постоянно, както в резултат на възникнали аварии и инциденти и 
идентифицирани проблеми, така и поради развитието на технологиите и 
очакванията на обществеността. В резултат на това са налице много 
несъответствия между глобално поставените цели и постигнатите резултати. 
Тези резултати постоянно се анализират и се правят опити несъответствията 
да бъдат отстранени чрез актуализиране и промяна на законодателството.  
Поставената задача да се изучат реалните явления въз основа на 
ретроспективен обзор на историческото развитие в областта, преглед на 
световния опит и анализ на текущото състояние е изпълнена. Данните за 
България показват, че значителни количества исторически генерирани опасни 
отпадъци се намират в нефункциониращи складове и предприятия. Поради 
липсата на възможности за безопасното им съхранение, те представляват 
сериозна заплаха за екологичната сигурност на страната. Налице и тенденция 
за задържане на текущогенерирани опасни опадъци на територията на 
предприятията, които ги генерират или на междинни площадки, което също 
създава проблеми за функционирането на Системата в настоящия момент и 
създава условия за недостиг на ресурси за третирането им в бъдеще.  
Направен е преглед както на публикуваните статистически данни така и на 
данните, събирани целенасочено за образуваните и третирани опасни 
отпадъци като част от инвентаризации и проучвания. Идентифицираните 
несъвършенства в Системата по отношение на информационното 
осигуряване основно са свързани с невъзможността данните да бъдат 
сравнявани и актуализирани, а така също и с тяхната достоверност.  
Основен проблем за функционирането на Системата за третиране на опасни 
отпадъци е използваната класификация на отпадъците. В световен мащаб не 
съществува единна класификация на опасните отпадъци, което от една 
страна създава неудобство при сравняването и обработката на данните, а от 
друга показва, че няма единен подход по темата. Използваните класификации 
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на отпадъците не се характеризират с  обратимост – т.е. от кода на отпадъка 
не се получава информация за вида му и за опасните свойства, въз основа на 
които той е класифициран като опасен. Такава информация е необходима за 
правилния избор и ефективно приложение на методите за третиране на 
опасни отпадъци. След направения анализ е доказано, че е необходимо да се 
приложат научни подходи и е предложена фасетна класификация на 
отпадъците, при която сегасъществуващите списъци могат да се интегрират и 
по този начин да не се губи събраната до момента информация. 
Предложеният нов подход в класификацията е основан на реалните 
характеристики на опасния отпадък, а не на прогнозни такива, като е 
въведено понятието „партида“, и дава възможност за проследяване на целия 
жизнен цикъл на отпадъка.  
При представянето на перспективните методи и съоръжения за третиране на 
опасни отпадъци, е направена връзка между тях и характеристиките на 
опасните отпадъци. Показано е, че при избора на съоръжение за третиране на 
даден опасен отпадък, трябва да се отчитат използваните в съоръжението 
методи и видовете и количества отпадъци, образувани от дейностите по 
третиране. Включването на тази информация в информационното 
осигуряване на Системата за третиране на отпадъци ще допринесе за 
повишаване на общата ефективност на Системата на национално ниво и ще 
ограничи злоупотребите с притежавани разрешения за дейности с отпадъци. 
Съществен елемент за постигане на ефективност на Системата за третиране 
на опасни отпадъци е и прилагането на разработените подробни критерии, 
представляващи забранителни, технически и икономически изисквания към 
отпадъците, класа на депата, съоръженията за депониране и  избора на 
площадки, чрез които се постига оптималният вариант за третиране на даден 
отпадък и се  изключва възможността да се депонират отпадъци, когато това 
не е допустимо. 
Не на последно място стои и необходимостта от събиране и обработване на 
информация за отпадъците в реално време. Въз основа на дефинираните 
елементи на Системата за третиране на опасни отпадъци и направеното 
описание на начина на нейното функциониране става ясно, че чрез 
въвеждане на информационна система за опасни отпадъци, изградена с най-
съвременни информационни технологии ще се постигне нейното 
усъвършенстване.  
За практическото внедряване на усъвършенстваната Система за третиране на 
опасни отпадъци в Република България е необходимо: 
На първи етап: Разделяне на дейностите по третиране на опасните отпадъци 
на такива, които водят до промяна в характеристиките на отпадъците и 
такива, които не водят до промяна 
На втори етап: Въвеждане на идентификация на: 

- генерираните партиди отпадъци, в това число от дейности по третиране 
на отпадъците, и оттук проследяемост на жизнения цикъл;  
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- площадките, на които се извършват дейности по временно съхранение 
на отпадъците; 

- съоръженията, в които се извършват дейности по третиране на 
отпадъци. 

На трети етап: Въвеждане на автоматизирана информационна система по 
предложената спецификация и представения прототип. 

На четвърти етап: Разширяване на автоматизираната информационна 
система чрез добавяне на експертни модули за приложимостта на отделни 
методи и съоръжения към съответните идентифицирани партиди генерирани 
опасни отпадъци, с което ще се постигне оптимално функциониране на 
Системата за третиране на опасни отпадъци. 

 

Научно-приложните приноси от дисертационния труд са следните: 
1. Предложен е и е обоснован нов подход в класификацията на опасни 

отпадъци въз основа на реални характеристики на отпадъците и 
концепцията за жизнения цикъл. 

2. Разработени са критерии за избор и оценка на методи и съоръжения за 
третиране на отпадъци и при проектиране и изграждане на стационарни и 
мобилни съоръжения за депониране.  

3. Създаден е модел на усъвършенствана Система за третиране на опасни 
отпадъци. 

4. Разработени са методика за събиране на информация и изграждане на 
база данни и прототип на информационна система по представения 
модел, чрез която се постига автоматичен контрол на дейностите с 
отпадъци и се гарантира проследяване на жизнения цикъл на отпадъците. 

 
 

СПИСЪК С НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА НА 
ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1. Anguelova R., Examples of Inventive Approaches In Hazardous Waste 
Treatment In Bulgaria, DepoTech Konferenz, 6-9 November 2012, 
Montanuniversitaet Leoben, Austria, 2012. 687-690 
 
2. Ангелова Р., Л. Желязкова. „Критерии за избор и оценка на система за 
третиране на отпадъци.“, HEMUS 2012, Пловдив, 2012 
 
3. Желязков Ж., Р. Ангелова. „Управлението на опасните отпадъци и 
модерните информационни технологии.“, HEMUS 2012, Пловдив, 2012 
 


