1.15. SWOT анализ на силните и слабите страни,
възможностите и заплахите в процеса на
управление на отпадъците
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SWOT анализът изхожда от идеята за разделянето на обекта на стратегическия анализ
от средата, в която той функционира. Обектът на стратегически анализ се разглежда
откъм неговите “силни страни” и “слаби страни”. Средата, в която функционира
обектът на стратегически анализ, се диференцира на “възможности” и “заплахи”.
Силни страни. Силните страни са ресурс, умение или друго преимущество, което
притежава секторът. Силната страна е отличителна компетенция, която дава
сравнително предимство.
Слаби страни. Слабите страни представляват ограниченията или недостиг на ресурси,
умения и способности, които сериозно възпрепятстват развитието на сектора.
Възможности. Възможностите представляват най-благоприятните елементи на
външната среда. Това са благоприятни външни фактори, от които секторът се възползва
или би могъл да се възползва.
Заплахи. Заплахите са най-неблагоприятните сегменти на външната среда. Те поставят
най-големи бариери пред настоящото или бъдещото (желаното) състояние.

1. Достижения и силни страни


Достиженията на правото на ЕС своевременно се транспонират в българското
законодателство и нормативната база.



Разработени са планове и стратегии, които се изпълняват в много висока степен.



Съществува значителен административен капацитет на различните нива на
управление на отпадъците – национален, регионален и местен.



Обществеността участва активно при идентифициране на проблеми в сектора, чрез
публични обсъждания и чрез различни медии и интернет.



България e под средното европейско равнище по генерирани отпадъци на 1 жител.



Регионалният принцип за управление на битовите отпадъци в страната намира все
по широко поле на действие.



Достигнато е високо ниво на рециклиране и оползотворяване на МРО.



Изградени са значителни брой инфраструктурни обекти за третиране на
отпадъците.
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2. Проблеми и слаби страни


Недостатъчно стратегическо управление и координация между компетентния орган
за управление на отпадъците и институциите с функции при управление на
отпадъците, включително контролните функции по трансграничния превоз на
отпадъци по Регламент (ЕО) № 1013/2006 и Закона за управление на отпадъците.



Силен обществен отзвук на проблемите, свързани с превозите на отпадъци от други
държави членки на ЕС за България, както и неекологосъобразното съхранение и
третиране на отпадъци от други държави членки и такива генерирани на
територията на страната.



Изградената инфраструктура няма достатъчен капацитет за достигане целите за
рециклиране и оползотворяване на прогнозните количества битови отпадъци,
съобразно новите цели на ЕС.



Недостатъчен капацитет за обезвреждане на опасни отпадъци.



Високо ниво на депониране на различните видове отпадъци.



Недостатъчно добро ниво на информационно обезпечаване на процесите, свързани
с вземането на информирани управленски решения и изготвяне на стратегически
документи.



Липса на целенасочени мерки и стимули, които да допринесат за предотвратяване
образуването на отпадъци.



Малък брой информационни кампании за информиране на обществеността и
насочване на вниманието към високите нива в йерархията за управление на
отпадците – предотвратяване образуването и рециклиране на отпадъците.



Няма изградена мониторингова система, която да отчита удовлетвореността на
обществеността и заинтересованите лица от резултатите, свързани с дейности по
управление на отпадъците.

3. Възможности


Използване на финансовите инструменти на ЕС за решаване на проблемите,
свързани с ефективното управление на отпадъците.



Значителна промяна на обществените нагласи в полза на екологосъобразното и
ефективно управление на отпадъците.



Разрастване на пазара на суровини от рециклируеми отпадъци както в рамките на
ЕС, така и в региона.



Създаден капацитет и наличие на нормативна основа за изграждането на единна
интегрирана информационна система за управление на отпадъците.



Нови ефективни технологии, позволяващи рециклиране и оползотворяване на
отпадъците.
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4. Заплахи


Слаба покупателна способност на домакинствата и трудност на нискодоходните
групи да отделят допълнителни средства за услуги и дейности, свързани с
управление на отпадъците.



Необходимите публични инвестиции за управление на отпадъците съобразно
нормативните изисквания и достигане на набелязаните нови цели са значителни.



Значително увеличение на разходите за управление на битови отпадъци и
необходимостта за повишаване на такса за битови отпадъци за населението.



Неприемане на предложението на Р.България за дерогация на новите цели,
свързани с рециклиране и депониране на отпадъците.



Налагане на санкции от ЕС за неспазване сроковете по ангажименти, поети от
страната.
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