АНКЕТА
Уважаеми участници в българо-германския семинар на тема управление на отпадъците,
В подготовка за днешния семинар инициираният от Федералната агенция за околната среда на Германия
проект „Трансфер на концепции и услуги в сферата на управлението на отпадъците“ идентифицира различни
приоритетни области за по-нататъшно развитие на управлението на отпадъците в България и за целта желае
да събере възможно най-много оценки и гледни точки от участниците. Освен това особено голям интерес
представлява въпросът в кои области е най-целесъобразно сътрудничество с Германия според Вас. За целта
Ви връчваме тази анкета. Ще се радваме, ако я попълните в рамките на мероприятието и по този начин ни
предоставите Вашата оценка в писмен вид. Освен това можете да считате въпросите като повод за директен
личен контакт с нас относно темите на днешния семинар. Ако не желаете разговор или нямате възможност за
това, можете да предадете попълнената анкета анонимно в пункта за регистрация.
Благодарим Ви много за Вашата готовност за сътрудничество и споделяне на мнение.
Проектният екип на adelphi и INTECUS
Темата

... е ... за развитието на
управлението на отпадъците
в България

... е ... като
предмет за
сътрудничество
с Германия

Особено
наложит
елно

По-малко
наложител
но

Неналож
ително

По-голяма последователност в политиката в областта на
отпадъците и планирането











Преустройство на институционални респ.
организационни структури с цел по-добро изпълнение на
наредби относно управлението на отпадъците











Подобряване на административната квалификация и
ефикасността по отношение на планирането,
ръководството и контрола на ръководството











Оптимизиране на комуникацията, обмена на
информация и потоците от данни между различните
оператори и равнищa за действие











Повишаване на информираността/Информиране на
гражданите
Разширяване на предложенията за разделно събиране
на опаковки и други ценни материали в общините





















Засилване на разделното събиране на органични
отпадъци











Реализация на унифицирани критерии за качество и
обезпечаване на качеството на компост от отпадъци и
ферментационни остатъци











Развитие на системи за събиране чрез депозит











По-добро изпълнение на отговорността на
производителите чрез разширяване или промяна на
съществуващите системи











1

Много
добре

Помалко
добре

Темата

... е ... за развитието на
управлението на отпадъците
в България

... е ... като
предмет за
сътрудничество
с Германия

Особено
наложит
елно

По-малко
наложител
но

Неналож
ително

Затваряне на веригите за предаване за отпадъци чрез
изграждане на допълнителни капацитети за сортиране и
третиране











Създаване респ. осигуряване на опции за
оползотворяване за горива, получени от отпадъци











Отчитане на опцията за изгаряне и енергийно
производство от битови отпадъци











Допълнително разширяване на капацитети за
депониране в съответствие с правилата











Ускорено закриване/саниране на стари депа











Цялостно подобряване на нивото на съоръженията за
събиране на отпадъци











Подобряване на практиката за тръжни процедури за
респ. възлагане на услуги











По-ефективно координиране и контролиране на
финансовите потоци на управлението на отпадъците











По-интензивно управление на поведението по
отношение на предаването за отпадъци и приходите за
управление на отпадъците посредством финансови
инструменти и стимули











По-добър мениджмънт в областта на неофициалните
оператори











Разширяване респ. по-устойчиво оформление на обмена
на опит и партньорствата (също с чужбина)











Цялостно подобрение на инвестиционните условия











Други теми, които бихте желали да засегнете...
»
Други коментари/указания за нас:

Лични данни (опционални)
В коя сфера/сектор на управлението на отпадъците
работите?
Име
Имейл
Телефон
Можем ли да се свържем с Вас при допълнителни въпроси?



Да


He

Много
добре

Помалко
добре

