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1. Списък на селектираните индикатори 
 

Номер на 

индикатора 

Име на индикатора Тип 

индикатор 

Тежест на 

индикатора 

ИН 2 Управление на отпадъците комбо 3 

ИН 3 Възобновяеми енергийни 

източници 

комбо 1 

 

2. Обяснение и аргументация на отделните индикатори 

ИН 1 - Управление на отпадъците 
● Тип 

комбо индикатор 

● Тежест 
3 

● Обосновка за индикатора 

Кръговата икономика е модел на производство и потребление, 
ограничаващ до минимум отпадъците и насърчаващ повторната им 
употреба като ресурс.. Още през 2005 г. ЕС приема стратегия за 
предотвратяване на образуването и за рециклиране на отпадъци, която 
поставя и дългосрочната цел за превръщане на ЕС в едно „рециклиращо 
общество“. Налице са редица законодателни документи, които целят 
предотвратяването на образуването на отпадъци. Четирите нови 
директиви за отпадъците в приетия неотдавна Пакет за кръговата 
икономика въвеждат нови цели за управление на отпадъците по 
отношение на предотвратяването, повторната употреба, 
рециклирането и депонирането на отпадъци. С йерархичното подреждане 
на дейностите в областта на отпадъците се насърчава преди всичко 
предотвратяването на образуването на отпадъци, следвано от 
повторната употреба, рециклирането и оползотворяването, а 
обезвреждането (депониране, изгаряне) на отпадъци представлява 
последната в това подреждане и най-нежелана възможност.  
 
Този индикатор комбинира два основни показателя относно 
достъпността на населението до системите за организирано 
сметосъбиране на смесени битови отпадъци и количеството общо 
образувани битови отпадъци.  
 
Управлението на отпадъците е важен елемент от прехода към кръгова 
икономика. Подобренията в процеса на преработка на отпадъци може да 
донесе ползи за околната среда, климата и човешкото здраве, както и за 
икономиката. Кръговата икономика е модел, насочен към удължаване на 
жизнения цикъл на продуктите. На практика това означава възможно най-
дълго споделяне, заемане, повторно използване, поправка и рециклиране на 
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съществуващи материали и продукти. Когато един продукт достигне 
края на живота си, материалите, от които той е съставен, трябва да 
продължат да се ползват по друг начин. Това трябва да се прави отново и 
отново и така да се намалява до минимум изхвърлянето на отпадъци. 

 

● Съставни индикатори на комбо индикатора: 

ин 1 - Общо образувани битови отпадъци (тежест 5) 

ин 2 - Дял на предадените за рециклиране битови отпадъци (тежест 4) 

ин 3 - Дял на предадените за предварително третиране битови отпадъци 

(тежест 3) 

ин 4 - Дял на директно депонирани битови отпадъци (тежест 4) 

ин 5 - Наличие на контейнери за разделно събиране на битови отпадъци 

от облекла и текстилни (тежест 2) 

 

● Обяснение 

ин 1 - Общо образувани битови отпадъци 

o Мерна единица: тон 

o Вътрешна тежест - 3 

o Разяснение/определение – Битовите отпадъци произхождат основно 

от домакинствата, а също така и подобните отпадъци от 

административните сгради, търговски обекти, училища и други 

обществени места. Количеството образувани битови отпадъци се 

състои от отпадъци, събрани чрез общинската система за 

организирано сметосъбиране (смесени битови отпадъци) и отпадъци, 

събрани директно от частния сектор чрез системи за разделно 

събиране, вторични суровини и други с цел оползотворяване и 

рециклиране. 

o Обосновка/аргументация – Информацията за битовите отпадъци се 

осигурява чрез комбиниране на данни от специализирано 

статистическо изследване (обхващащо изчерпателно общинските 

администрации) и административни данни от ИАОС. Качеството на 

данните постепенно се подобрява във времето поради инсталирането 

на кантари при местата за депониране и третиране на отпадъците. 

Индикаторът има тежест 5, тъй като в йерархията на управление на 

отпадъците преди всичко се насърчава предотвратяването на 

образуването на отпадъци. Включването му в комбо индикатора е с цел 

проследяване на темпа и тенденциите за количествата генерирани 

отпадъци на територията на Столична община с цел планиране на 
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адекватни дейности за постигане на целите за намаляване на общо 

образуваните отпадъци.  

 

ин 2 - Дял на предадените за рециклиране битови отпадъци 

o Мерна единица: % 

o Вътрешна тежест - 4 

o Разяснение/определение – предадените за рециклиране битови 

отпадъци са отпадъците на входа на съответната инсталация за 

третиране.  

o Обосновка/аргументация – тежестта на индикатора е определена в 

контекста на йерархията на управлението на отпадъците.   

 

ин 3 - Дял на предадените за предварително третиране битови 

отпадъци 

o Мерна единица: тон 

o Вътрешна тежест - 3 

o Разяснение/определение – предадените за предварително третиране 

битови отпадъци са отпадъците на входа на съответната 

инсталация за третиране.  

o Обосновка/аргументация – тежестта на индикатора е определена в 

контекста на йерархията на управлението на отпадъците.  

 

ин 4 - Дял на директно депонирани битови отпадъци 

o Мерна единица: % 

o Вътрешна тежест - 5 

o Разяснение/определение – предадените директно за депониране 

битови отпадъци са отпадъците на входа на съответната 

инсталация. Директно депонираните битови отпадъци не включват 

отпадъците, предадени за депониране след предварително третиране. 

Директно депонираните битови отпадъци включват и 

статистическата оценка на образуваните отпадъци от 

домакинствата, необслужвани от системи за организирано 

сметосъбиране и сметоизвозване..  

o Обосновка/аргументация – тежестта на индикатора е определена в 

контекста на йерархията на управлението на отпадъците.   
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ин 5 - Наличие на контейнери за разделно събиране на битови отпадъци 

от облекла и текстилни 

o Мерна единица: брой (в ГЕ) 

o Вътрешна тежест - 2 

o Разяснение/определение – правилното събиране и третиране на 

текстилните отпадъци намалява вредното влияние на този вид 

отпадък върху компонентите на околната среда, включително и върху 

качеството на атмосферния въздух. Събраните в контейнерите 

отпадъци се транспортират от специализираните компании за 

третиране на текстилни отпадъци до техни площадки, на които се 

извършва последващо сортиране на съдържанието в контейнерите. 

При процеса отпадъците се сортират по видове, като годните за 

повторна употреба се отделят. Друга част от текстилните 

отпадъци се сортират и нарязват и се използват като памучни 

парцали за индустрията. Текстилните материи, които не са 

подходящи за директна повторна употреба като дрехи или парцали, и 

други отпадъци, отделени в процеса на сортиране (например опаковки), 

се балират и предават на други компании за правилно рециклиране и 

оползотворяване. Негодни текстилни материали (напр. дънки и бял 

текстил) се сортират по цвят, изрязват се техните ципове и 

копчета и се предават на инсталации за производство на изолационна 

вата. 

o Обосновка/аргументация – тежестта на индикатора е определена в 

контекста на йерархията на управлението на отпадъците и 

съобразено с факта, че с него се отчита само наличието на 

контейнери, а не конкретно количество събран отпадък.  

 

ИН 2 - Възобновяеми енергийни източници 
● Тип 

комбо индикатор  

● Тежест 
1 

● Обосновка за комбо индикатора 
Кръговата икономика върви “ръка за ръка” с нисковъглеродната 

икономика. Ресурсната ефективност включва и енергийната 

ефективност, която от своя страна неизбежно обхваща и използването 

на възобновяеми източници на енергия. Приближаването на 

производството до потреблението е важно и с огромен потенциал в 
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градовете. Енергийните коооперативи, включително в публично-частни 

партньорства са от голямо значение за този процес.  

 

● Съставни индикатори на комбо индикатора: 

ин 1 - Годишно потребление на енергия от ВЕИ в жилищни сгради 2015-17 

(тежест 5) 

ин 2 - Издадени разрешения за соларни панели (тежест 2) 

 

● Обяснение 

ин 1 - Годишно потребление на енергия от ВЕИ в жилищни сгради 2015-17 

o Мерна единица: [в мВтч/г.] 

o Вътрешна тежест - 1 

o Разяснение/определение – Той отчита използваната аеротермална, 

слънчева и геотермална енергия за консумация в сградите. Не се взема 

предвид електроенергията от ВЕЦ, която е част от 

електроенергията в общите мрежи и е един от елементите, 

формиращи крайния емисионен фактор на електроенергията в 

националната мрежа 

o Обосновка/аргументация – Като „най-лека“ от гледна точка 

вредности е оценена енергията от ВЕИ, която е с най-нисък емисионен 

фактор. 

 

ин 2 - Издадени разрешения за соларни панели 

o Мерна единица: брой или дял от всички сгради 

o Вътрешна тежест - 3 

o Разяснение/определение – Издадените разрешителни са оценка за 

инвестиционното намерение в посока инсталация на локални ВЕИ 

мощности, в частност соларни инсталации. Данните са от НАГ и 

районните администрации.  

o Обосновка/аргументация – Индикаторът има тежест 3, защото 

измерва най-добре от наличните данни готовността за преход към 

широко ползване на ВЕИ, производство и потребление директно при 

източника. 


