რეგიონული და ინფრასტრუქტურული განვითარების პოლიტიკის შესაბამისობა
ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულების პრიორიტეტებთან
რეგიონული განვითარების პროგრამა (GARF – RD)
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი

სარჩევი

რეზიუმე ...................................................................................................................................................... 2
შესავალი ..................................................................................................................................................... 4
რეგიონულიპოლიტიკა ............................................................................................................................ 5
წყლისრესურსები ...................................................................................................................................... 9
ევროკავშირისდირექტივებისშესწავლა ............................................................................................ 9
არსებულიმდგომარეობაევროკავშირისწევრქვეყნებში................................................................ 14
საერთაშორისოგამოცდილებადირექტივებისგანხორციელებაში .............................................. 15
მუნიციპალურიჩამდინარეწყლებისმართვაპოლონეთში ........................................................ 15
მუნიციპალურიჩამდინარეწყლებისმართვაბულგარეთში ...................................................... 17
მუნიციპალურიჩამდინარეწყლებისმართვარუმინეთში ......................................................... 18
დირექტივასთანშესაბამისობისხარჯისშეფასება ...................................................................... 19
მუნიციპალურიჩამდინარიწყლებისგაწმენდისმდგომარეობასაქართველოში ....................... 19
ნარჩენებისმართვა ................................................................................................................................... 27
ევროკავშირისდირექტივებისშესწავლა .......................................................................................... 27
საერთაშორისოგამოცდილებაპოლიგონებისოპერირებაში......................................................... 37
პოლიგონებისმართვისმდგომარეობასაქართველოში .................................................................. 50
რეკომენდაციები...................................................................................................................................... 61

1

რეზიუმე

საქართველო ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულება ითვალისწინებს რეგიონული
განვითარების
პოლიტიკის
ფორმულირებას,
იმპლემენტაციას,
მრავალდონიან
მმართველობას და ღარიბი რაიონების განვითარებას. ამასთან, პროცესების მართვისას
დაინტერესებული მხარეების აქტიურ ჩართვას. რეგიონული განვითარების პროგრამებისა და
პროექტების განხორციელების პროცესში გათვალისწინებულია თანადაფინანსების
კომპონენტი, პროექტებში ჩართული სუბიექტების მიერ ფინანსური წვლილის შეტანის
გზით.
ევროკავშირის
დირექტივების
თვალსაზრისით
რეგიონული
განვითარებისა
და
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კომპეტენციაში ორი მთავარი სფერო შედის - წყლის
რესურსების (მუნიციპალური ჩამდინარე წყლები) და ნარჩენების (პოლიგონების) მართვა.
ორივე შემთხვევაში სამინისტროს კომპეტენცია იკვეთება საქართველოს გარემოს დაცვის და
ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს პასუხისმგებლობებთან და ავსებს მათ.
ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2010 წელს ჩატარებული სახლთმფლობელობების
შერჩევითი აღწერაზე დაყრდნობით ინტერმედიას მიერ გამოქვეყნებულ კვლევაში კი
აღნიშნულია, რომ:ქალაქების მხოლოდ 78 და სოფლის მხოლოდ 4 პროცენტია
მიერთებული საკანალიზაციო ქსელთან.
მხოლოდ თბილისია თითქმის მთლიანად
მიერთებული საკანალიზაციო სისტემას და აჭარის ნახევარზე მეტი. დანარჩენ რეგიონებში
მიერთებულია 30%–ზე ნაკლები, გურიაში და კახეთში 10%; საკანალიზაციო შეკრებების
60% აქ ორმოებია, რომლებსაც პერიოდულად ასუფთავებენ. ამოტუმბულ მასას კი
პირდაპირ უშვებენ ადგილობრივ მდინარეებში.
მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით წყალარინების სისტემის რეაბილიტაციისა ან შექმნის
დანახარჯები საკმაოდ დიდია. მათი მთლიანად ჩადება წყლის ტარიფში, სოციალური
მოტივაციის გამო, საკმაოდ გართულებულია. ამიტომ სახელწიფო იძულებულია აიღოს
გამწმენდი ნაგებობის რეაბილიტაცია-მშენებლობის ძირითადი ტვირთი. ამ თვალსაზრისით
საქართველო არ არის გამონაკლისი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებშიც ამ პროცესის
ფორსირება სწორედ სახელმწიფოს უშუალო მონაწილოებით მოხდა, საერთაშორისო
დონორების მხარდაჭერით.
ამ პროცესში სასურველი იქნება ნაბიჯების გადადგმა დეცენტრალიზაციისკენ,
მუნიციპალიტეტების როლის გაძლიერებისკენ. ასევე საინტერესო და სასურველია ამ
სისტემაში მეტი კერძო ინტერესის შემოყვანა. ამის შედეგად გვესახება ტარიფის
აღრიცხვიანობის სისტემის მოწესრიგება, რაც მათ შორის საერთაშორისო პროექტების
თანადაფინანსების კომპონენტს გააძლიერებს. პერსპექტივაში, სწორი გამოსავალი იქნებოდა
ამ ნაგებობების ექსპლუატაციის ხარჯი მთლიანად დაეკისროს წყლის სისტემის მომსახურე
კომპანიებს და ადეკვატური ტარიფისკენ გადაიდგას ნაბიჯები, რაც შექმნილი სისტემების
სწორი და ეფექტური ექსპლუატაციის წინაპირობას შექმნას. პირველ ეტაპზე აუცილებელია
დეტალური ინვენტარიზაციის ჩატარება, არსებული მდგომარეობის შესწავლა და საჭირო
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ფინანსური და ადამიანური რესურსის დაანგარიშება. ამასთან, განხორციელების გზების და
ინდიკატორების შემუშავება საშუალო და გრძელვადიანი პერიოდისთვის.
რაც შეეხება ნარჩენების მართვის მიმართულებას, დღეისათვის საქართველოში 63
მუნიციპალური პოლიგონი არსებობს. გარდა ამისა არსებობს რამდენიმე უკონტროლო
ადგილობრივი პოლიგონი. მუნიციპალური მყარი ნარჩენების პოლიგონების მოვლაპატრონობა და მართვა რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან
არსებული მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის პასუხისმგებლობაში შედის. კომპანიის
მიზანია
ევროკავშირის
სტანდარტებთან
ეტაპობრივად
დაახლოება,
არსებული
პოლიგონების დახურვა და ისეთი ახალი პოლიგონების აგება, რომლებიც შესაბამის
სტანდარტებს დააკმაყოფილებს.
როგორც წყალარინების, ისე - ნარჩენების მართვის სფეროში მართვის სისტემა
საქართველოში ცენტრალიზებულია. მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე რეგიონში
(თბილისი, აჭარა) მოქმედებს მუნიციპალური საწარმოები, მთელი საქართველოს მასშტაბით
მუნიციპალიტეტების როლი მინიმუმამდე არის დაყვანილი. არადა ევროკავშირის ქვეყნების
(ანგარიშში განხილული) გამოცდილება გვაჩვენებს, რომ მხოლოდ ლატვიის შემთხვევაში
გვაქვს საქართველოს ანალოგიური მოდელი; სხვა შემთხვევებში მუნიციპალიტებების როლი
ევროკავშირის ვალდებულებების დაკმაყოფილების პროცესში საკმაოდ მაღალია.
მუნიციპალიტეტების ჩართულობა წყალარინებისა და მყარი ნარჩენების მართვის სისტემის
გაუმჯობესებაში გამოიხატება ერთის მხრივ რეგიონული გეგმების შემუშავებით (ნარჩენების
მართვის სფეროში ასეთ ვალდებულება რეგიონებისთვის უკვე ჩადებულია საქართველოშიც
2017 წლისთვის). მეორეს მხრივ, მუნიციპალიტეტების ერთ-ერთი მთავარი როლია წყლის და
ნარჩენების ტარიფების მობილიზება; სახელმწიფო აუდიტის მიერ ნარჩენების სფეროში
ჩატარებული აუდიტი, მაგალითად, აჩვენებს, რომ მუნიციპალიტეტების მიერ ვერ ხდება
ადექვატური გადასახადის დაწესება და არსებული გადასახადის ამოღებაც პრობლემურია;
მსგავსი სიტუაცია გვაქვს რეგიონებში წყლის ტარიფის კუთხითაც;
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შესავალი
წინამდებარე ანგარიშის მიზანია შეისწავლოს, გაანალიზოს და მიაწოდოს რეკომენდაციები
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს იმ
ვალდებულებებთან დაკავშირებით, რომელთა შესრულებაც მას ევროკავშირი-საქართველოს
ასოცირების
ხელშეკრულებითევალება.
ანგარიშში
განხილულიაევროკავშირის
ის
დირექტივები,
რომლებთან
შესაბამისობაშიც
სამინისტრო
უნდა
მოვიდეს
და
წარმოდგენილია რეკომენდაციები საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაყრდნობით.
უნდა აღინიშნოს, რომ ევროკავშირის დირექტივების თვალსაზრისით რეგიონული
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კომპეტენციაში ორი მთავარი სფერო
შედის - წყლის რესურსების და ნარჩენების მართვა. ორივე შემთხვევაში სამინისტროს
კომპეტენცია იკვეთება საქართველოს გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების
სამინისტროს პასუხისმგებლობებთან და ავსებს მათ.თუმცა, ამას გარდა, ადგილობრივ
დონეზე ამ დირექტივების განმახორციელებლებს შორის, ევროპული გამოცდილებით, არიან
მუნიციპალიტეტები. ამ პროცესებში მუნიციპალიტეტების როლი, სხვადასხვა ქვეყნის
მიხედვით, განსხვავებულია. დღეს საქართველოში გვაქვს სქემა, რომელშიც გაზიარებულია
მუნიციპალიტეტების შედარებით პასიურ როლზე აქცენტირებული გამოდილება.
ამ კვლევის ფარგლებში ინტერვიუები ჩატარდა შესაბამის დაინტერესებულ პირებთან. ამ
ინტერვიუების შედეგად გამოტანილი იქნა დასკვნა, რომ წყლის რესურსების მართვის
სფეროში ამ ორი სამინისტროს კომპეტენციები ერთმანეთს მუნიციპალური ჩამდინარე
წყლების გაწმენდისშესახებ დირექტივის განხორციელების კომპონენტში ემთხვევა.
ნარჩენების მართვის სფეროს შემთხვევაში,ერთობლივი ძალისხმევა საჭიროა ნარჩენების
პოლიგონზე განთავსების შესახებ დირექტივის შესრულებისთვის, რაც რეგიონული
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის
(შპს) მეშვეობით უნდა განხორციელდეს. უნდა აღინიშნოს, რომ გარემოს დაცვისა და
ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო პოლიტიკის განმსაზღვრელი უწყებაა, რომელსაც
საჭირო კანონმდებლობის შემუშავება, დაგეგმვა და სტრატეგიის მომზადება ევალება;
რეგიონული
განვითარებისა
და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო
კი,ხშირ
შემთხვევაში,რეალურ განმახორციელებლად გვევლინება.
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რეგიონულიპოლიტიკა

საქართველო ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულება ითვალისწინებს რეგიონული
განვითარების
პოლიტიკის
ფორმულირებას,
იმპლემენტაციას,
მრავალდონიან
მმართველობას და ღარიბი რაიონების განვითარებას. ამასთან, პროცესების მართვისას
დაინტერესებული მხარეების აქტიურ ჩართვას. რეგიონული განვითარების პროგრამებისა და
პროექტების განხორციელების პროცესში გათვალისწინებულია თანადაფინანსების
კომპონენტი, პროექტებში ჩართული სუბიექტების მიერ ფინანსური წვლილის შეტანის
გზით.
ევროკავშირში რეგიონული განვითარება პრიორიტეტული მიმართულებაა და მთლიანი
ბიუჯეტის მესამედი - 351, 8 მილიარდი ევრო ეთმობა. დაფინანსება სამი ძირითადი ფონდის
მეშვეობით ხორციელდება - ევროპის რეგიონული განვითარების ფონდი, რომელიც
ეკონომიკური ზრდის, დასაქმების და ინფრასტრუქტურული განვითარებისკენაა
მიმართული, დაახლოების ფონდი, რომლის კომპეტენციის სფეროებია - ტრანსპორტი,
გარემოს დაცვა და ენერგეტიკა და ევროპის სოციალური ფონდი, აფინანსებს ადამიანური
რესურსის განვითარებას განათლებისა და ტრენინგის გზით.
ევროკავშირის რეგიონული განვითარება სამ უმთავრეს მიზანს ემსახურება:
-

რეგიონული უთანასწორობის აღმოფხვრა;
რეგიონული კონკურენტუნარიანობის ზრდა და დასაქმება;
რეგიონებს და ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავება.

ამ სამი მიზნის მისაღწევად, თითოეულ ქვეყანას აქვს შემუშავებული გრძელვადიანი
რეგიონული განვითარების სტრატეგია - 2020. სტრატეგიაში მოცემულია მთელი რიგი
გაზომვადი მიზნები, რომელთა მიღწევაც მოკლე, საშუალოვადიან და გრძელვადიან
პერიოდში იგეგმება. ასე მაგალითად, ევროკავშირის ქვეყნების მასშტაბით გრძელვადიან
მიზანს წარმოადგენს 20 დან 64 წლამდე ასაკის მოსახლეობის 75 პროცენტიანი დასაქმების
მიღწევა; კვლევისა და განვითარების მიმართულებით, ევროკავშირის მთლიანი მშპ-ს 3
პროცენტის მიმართვა; საშუალო განათლების გარეშე დარჩენილი მოსწავლეების
რაოდენობის 10 პროცენტამდე შემცირება, სიღარიბეში მცხოვრებ ადამიანთა 20 მილიონით
შემცირება; კლიმატური ფაქტორების გაუმჯობესება.
ევროკავშირის რეკომენდაციის პარალელურად, საქართველოს ყველა რეგიონისთვის
დაიწერა განვითარების სტრატეგიები, მიმდინარე წელს იგეგმება სტრატეგიების
საფუძველზე სამოქმედო გეგმების შემუშავება. მნიშვნელოვანია, რომ სამოქმედო გეგმები
მოიცავდეს შედეგების გასაზომ კონკრეტულ ინდიკატორებს და არ წარმოადგენდეს
სურვილების ჩამონათვალს.
იმის გათვალისწინებით, რომ ევროკავშირს რეგიონული განვითარების მიმართულებით
მრავალსწლიანი გამოცდილება გააჩნია, ევროკავშირის მიღმა არსებული არაწევრი
5

ქვეყნებისთვის შემუშავდა გამოცდილების და გაკვეთილების გაზიარების დოკუმენტი1.
აღნიშნული დოკუმენტი მოიცავს რეგიონული პოლიტიკის და განვითარების იმ ასპექტებს,
რომლებიც შესაძლოა დაეხმარონ არაწევრ ქვეყნების რეფორმირებისას.
ევროკავშირისგამოცდილებიდან გამოყოფილია ისძირითადისაკითხები, რომლებიცბოლო 20
წლისგანმავლობაშიეხებოდაპოლიტიკისმართვასადაკონცეფციას.
პირველი:რეგიონალურიპოლიტიკამოითხოვსგრძელვადიანსტრატეგიულხედვას,
თურისიმიღწევაასაჭირო.
ესშესაძლებელიაიყოსძირითადისექტორებისგანვითარება,
როგორიცაატრანსპორტი,
ანგეოგრაფიულიარეალისგანვითარება,
მაგალითად,
ევროკავშირისპოლიტიკისსფეროშიარსებულინაკლებადგანვითარებულიარეალი,
რომლებსაცპრიორიტეტიაქვთმინიჭებული.
მეორე:უნდაარსებობდესრესურსებისმოძიებისადაგადანაწილებისობიექტურიან
„არაპოლიტიკური“
მეთოდი.
უნდაგანისაზღვროს,
თუროგორუნდაიქნასმოძიებულიდაგანაწილებულითანხებიპროგრამებსადარეგიონებზე.
ამგამოცდილებასსტატისტიკურიმაჩვენებლებიუნდაამყარებდესდა,
შესაბამისად,
რეგიონალურიპოლიტიკისგანხორციელებაგულისხმობსმსგავსისტატისტიკურიმომსახურებ
ისარსებობასადაამდარგშიინვესტირებას.
მესამე:სისტემა,
რომელიცაერთიანებსთანადაფინანსებასადაპარტნიორობას,
აძლიერებსსაკუთრებისუფლებას.
მმართველმაორგანოებმა,
რომლებიცთავსუყრიანინტერესებისფართოსპექტრს,
აგრეთვეუნდამოიძიონკონკრეტულიპროექტებისხარჯების
15-50%,
ადგილობრივი
(საჯაროთუკერძო)
წყაროებიდან.
არაქვსმნიშვნელობა,
რომელპროექტებშიჩაიდებარესურსებიმმართველიორგანოებისმიერ,
მთავარიაპროექტირეალურადეკუთვნოდესსაზოგადოებას, რათამისგანსარგებელიმიიღოს.
მეოთხე:მნიშვნელოვანია,
გამოიყოსნორმატიულიბაზა,
რომელიცჩამოაყალიბებსზოგადწესებს,
რომლითაციმართებაპოლიტიკისიმპლემენტაციისპროცესი,
ინდივიდუალურიპროექტებისგადაწყვეტილებისსაფუძველზე.
მეხუთე:გადაწყვეტილებაუნდაიყოსმიღებული,
აირჩესთუარაინტეგრირებულიპროგრამებისმხარდაჭერა
(დახმარებაგაეწიოსდამატებითსამუშაოებსინფრასტრუქტურის,
ადამიანურირესურსებისადაბიზნესგანვითარებისსფეროში),
თუხელიშეეწყოსინდივიდუალურპროექტებს.
ინტეგრირებულიპროგრამებიუფრომეტსაშუალებასმოითხოვს,
რეგიონებშიინსტიტუციონალურიშესაძლებლობებისმხრივ.
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ევროკავშირისრეგიონალურიპოლიტიკაწარმოადგენსევროკავშირსმიღმაარსებულიქვეყნებისშთაგონე
ბისწყაროს? http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/international/pdf/external_ka.pdf
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მეექვსე:
არსებობსგრანტებისგამოყენებასთან,
ასევეგრანტებისკომბინაციასადადახმარებისანაზღაურებადფორმებთანდაკავშირებულისაკი
თხი. ევროკავშირისპოლიტიკაუფრომეტადმოძრაობსდახმარებისმეტითანადაფინანსებითი
ფორმებისჩართვისმიმართულებით,
იმისათვისრომხელმისაწვდომირესურსებისდონეგაიზარდოსდაამითპროდუქტიულობისმის
აღწევადდამატებითისტიმულიშეიქმნასბენეფიციარებისმხრიდანდადამატებითიექსპერტიზა
შემოვიდეს, რომელიცსაბანკოდასაფინანსომომსახურებისსექტორიდანწამოვა.
მეშვიდე:დღესევროკავშირშიაღიარებულია,
რომადეკვატურიფორმალურიდაარაფორმალურიინსტიტუციონალურიშესაძლებლობება
პროგრამებისწარმატებულიმართვისსფეროში,
სასიცოცხლომნიშვნელობისსაკითხია.
ესმოიცავსპოტენციალსისეთარეალში,
როგორიცააფინანსურიმენეჯმენტიდაკონტროლი,
ეკონომიკურიგანვითარებისდაგეგმარებადა,
ასევე,
შესაფერისიპარტნიორებისიდენტიფიცირებადამოტივირება.
მერვე:
ქმედებათამონიტორინგიდაშეფასებააუცილებელიადამატებითიმოგებისსადემონსტრაციოდბ
ენეფიციარებისათვის, ისევეროგორცგადასახადისგადამხდელთათვის.
მეცხრე:ევროკავშირისდახმარებისმისაღებადსაჭიროძირითადიპირობებიმოიცავს:
კავშირისმასშტაბითარსებულიღიაბაზრებისწესებისგათვალისწინებას
(სახელმწიფოდახმარებისსაკონკურენციოწესები,
ღიასაბიუჯეტოშენაძენისწესები);
ეკოლოგიურიპოლიტიკისადაწესებისდაცვისსაჭიროებას;
თანაბარიშესაძლებლობებისპრინციპებისდაცვას;
პარტნიორულდადემოკრატიულმონაწილეობაზედაფუძნებულიმიდგომას.
მეათე:პოლიტიკისადაპროგრამებისიმპლემენტაციისასგამჭვირვალობაოცდამეერთესაუკუნეშ
იკარგიმმართველობისმნიშვნელოვანკომპონენტადითვლება.
შესაბამისად,
ეფექტურისაკომუნიკაციოდასაინფორმაციოსისტემებიპროგრამებისმართვაშიუნდაიყოგამოყ
ენებული.
რამდენიმე ინიციატივა და ფინანსური მექანიზმი, რომელიც საინტერსოა ევროკავშირის
არაწევრი ქვეყნებისთვისაც.
ინიციატივა
„რეგიონებიეკონომიკურიცვლილებისათვის“
(RfEC)
საჯაროდაკერძოსექტორებშიმხარსუჭერსადგილობრივდარეგიონალურქსელს,
იმისათვისრომგამოცდილებისადაპრაქტიკისგაცვლამოხდესდაამითახალირამშეისწავლოს,
დაინერგოს,
შეიცვალოს.
RfEC
ევროპულიკომისიისმიერ
2006
წელსჩამოყალიბდადამიიღწვისრეგიონთაშორისდაურბანულქსელშიშემოიტანოსდინამიკა,
იმისათვისრომახალიპოლიტიკისიდეებიშემოწმდესდაშემდგომრეგიონალურიპოლიტიკისპრ
ოგრამებშიმათიინტეგრირებასწრაფადმოხდეს.
ევროპისრეგიონალურიგანვითარებისპროგრამებისპეციფიკურიგამოწვევისწინაშედგანან,
რომლებიცეხებაქალაქებისადასოფლებსდა,
ამასთან,
ისინიგანსხვავებულ,
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მაგრამამავედროსდამატებითგადაწყვეტილებებსგვთავაზობს.
სპეციფიკურიევროპულიპროგრამა,
რომელიცცნობილიასახელწოდებით
„ურბანულისაზოგადოებისინიციატივა“,
1990
იანწლებშიდაინერგადამანპოლიტიკისგანახლებისშესაძლებლობაწარმოშვა.
ამპროგრამებშიყურადღებამახვილდებოდაურბანულადგილებშიძლიერადგილობრივთანამშ
რომლობაზე,
იზრდებოდაადგილობრივიპასუხისმგებლობადაგანიხილებოდაისეთიგამოწვევები,
რომლებიცუარყოფითადმოქმედებდაქალაქურიცხოვრებისდონეზე.
ამას
“URBACT“
პროგრამისფარგლებშიქსელურიაქტივობებიდაემატა.
ყველაფერიმცირემასშტაბიანისაცდელიღონისძიებებითდაიწყოდამდგრადიურბანულიგანვი
თარებისესმეთოდოლოგია 2007 წლისშემდეგძირითადიპოლიტიკისნაწილიგახდა.
ახალიწევრიქვეყნებისშემდგომიდახმარებისთვისარსებობსსაიმედოპროგრამებისშესაქმნელი
დამხმარესისტემა,
რომელიცმათდამტკიცებამდეგასავლელფინანსურიდატექნიკურიდეტალებისგარკვევაშიდაე
ხმარება. JASPERS (ევროპისრეგიონშიდამხმარეპროექტებისათვისერთობლივიმოქმედება)
არისსაშუალება,
რომელიცფონდებისსახითევროპულიკომისიისგანწამოსულკონტრიბუციებსაერთიანებს,
რათაექსპერტებისდაქირავებაგანხორციელდესდარომელიცევროპულისაინვესტიციობანკისა
(EIB)
დარეკონსტრუქციისადაგანვითარებისევროპულიბანკის
(EBRD)
მიერდანიშნულიპერსონალისმხრიდანგაწეულდახმარებასაერთიანებს.
Jeremie
(ევროპულირესურსებისგაერთიანებამცირედასაშუალობიზნესებისათვის)
არისსაშუალება,
რომელიცმმართველუწყებებსშეუძლიათგამოიყენონკომპლექსურიფინანსურისაკითხებისგა
დაწყვეტაში.
ცალკესაფინანსოდაწესებულებებისათვისფინანსებისგამოყოფით,
როგორიცააევროპულისაინვესტიციოფონდი,
მმართველუწყებასშეუძლიარეგიონშიშემოიტანოსქვეყნისგარეთმიღებულიგამოცდილებაბიზ
ნესისგანვითარებისდაფინანსებისათვის,
როგორიცაასესხები,
მათშორისსაწარმოოანსაწყისიკაპიტალი.
Jessica
(ევროპისერთობლივიმხარდაჭერაქალაქებშიმდგრადიინვესტიციებისათვის)
არისკიდევერთიფინანსურისაშუალება,
რომელიცურბანულიგანვითარებისინტეგრირებულიპროგრამებისსფეროშიმუშაობს.
ევროკავშირისმიერ
მხარდაჭერილი
2007-2013
წლებისათვისგანკუთვნილიპროგრამებისთითქმისნახევარი
JESSICAსტიპისაქტივობებისათვისუზრუნველყოფისსაშუალებებსმოიცავს.
Jessica
პარტნიორობსევროპულსაინვესტიციობანკთან
(EIB)
დაევროპულიბანკისსაბჭოსთან.
მმართველორგანოსსაკუთარრესურსებშიწვლილიშეაქვს,
მაგრამშემდეგდამატებითისესხიანსააქციოკაპიტალიშეუძლიასხვასაფინანსოდაწესებულებებ
ისგანმოითხოვოს,
რომლებიც
JESSICAსსქემითმოქმედებენდაპარალელურადსაკუთარიექსპერტისაგანსარგებელსიღებენ.
Jasmine
(ერთობლივიმოქმედებაევროპაშიმიკროსაფინანსოინსტიტუტებისმხარდასაჭერად)
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წარმოიშვაგანვითარებადქვეყანაში,
ბანგლადეშში,
რათამიეწოდებინამცირედაფინანსებაიმხალხისათვის,
რომელთაცგანათლებისათუკლასობრივიდონისგამოკერძოსაბანკოსისტემაზეხელიარმიუწვდ
ებოდათ.

წყლისრესურსები
ევროკავშირისდირექტივებისშესწავლა
რომელიმე სპეციფიკური დირექტივის განხორციელება, რიგ შემთხვევებში, ერთზე მეტი
უწყების ერთობლივ ძალისხმევას საჭიროებს. წყლის რესურსების მართვაში არის ერთი
დირექტივა, რომელიც რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის და გარემოს
დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროების ერთობლივ ძალისხმევას მოითხოვს.
ასეთთა შორის არის დირექტივა მუნიციპალური ჩამდინარე წყლების გაწმენდის შესახებ.
მუნიციპალური ჩამდინარე წყლების გაწმენდის შესახებ 91/271/ EEC დირექტივით
საქართველოს მთავრობამ ვალდებულება იკისრა, შეასრულოს შემდეგი მოთხოვნები:
წინამდებარე ხელშეკრულების ძალაში შესვლიდან 4 წლის ვადაში:
მიიღოს ეროვნული კანონმდებლობა და განსაზღვროს კომპეტენტური ორგანო/ორგანოები.
წინამდებარე ხელშეკრულების ძალაში შესვლიდან 6 წლის ვადაში:
შეაფასოს მუნიციპალური ჩამდინარე წყლების შეკრების და გაწმენდისსტატუსი.
წინამდებარე ხელშეკრულების ძალაში შესვლიდან 7 წლის ვადაში:
განსაზღვროს სენსიტიური წყლის ობიექტებიდა აგლომერაციები ანუ ტერიტორიები,
სადაცკონცენტრირებულიამოსახლეობადაეკონომიკური აქტივობა(მუხლი 5 და დანართი II).
მუხლი 5
1. მე-2 პარაგრაფისმიზნებისათვის, წევრმასახელმწიფოებმა, 1993 წლის 31 დეკემბრამდე,
უნდაგამოავლინონსენსიტიურიწყლის
ობიექტებიIIდანართშიმოცემულიკრიტერიუმებისმიხედვით.

2.
წევრმასახელმწიფოებმა1998
წლის
რომმუნიციპალურიჩამდინარეწყლები,

31

დეკემბრამდე
უნდაუზრუნველყონ,
რომლებიცშემკრებსისტემებში
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ჩაედინება,სენსიტიურწყლის
ობიექტებშიჩაშვებამდედაექვემდებაროსგაწმენდის
უფრო
მკაცრ სტანდარტს, ვიდრემე-4 მუხლში აღწერილი სტანდარტია; ეს ეხება
ისეთი
აგლომერაციებიდანჩაშვებულ ყველა ჩამდინარე წყალს, რომელთა პოპულაციის
ეკვივალენტი (პ.ე.)10000-ს აღემატება.
3. მე-2 პარაგრაფში აღწერილი მუნიციპალური გამწმენდი ნაგებობებიდან ჩამდინარე
წყლების ჩაშვება უნდა შეესაბამებოდეს I „ბ“ დანართში მოცემულ მოთხოვნებს. ამ
მოთხოვნებში ცვლილებები შეიძლება შეტანილ იქნეს მე-18 მუხლში განსაზღვრული
პროცედურის შესაბამისად.
4. ზემომოყვანილ მე-2 და მე-3 პარაგრაფებში ინდივიდუალური ნაგებობებისთვის
განსაზღვრული მოთხოვნები არ ვრცელდება სენსიტიურ წყლის იმ ობიექტებზე, სადაც
ნაჩვენებია, რომ იმ მთლიანი მასის შემცირების მინიმალური პროცენტი, რომელიც ამ უბანში
არსებულ მუნიციპალური ჩამდინარე წყლების გამწმენდ ყველა ნაგებობაში შეედინება,
მთელი ფოსფორის მინიმუმ 75%-ის და მთელი აზოტისმინიმუმ 75%-ის ტოლია.
5. იმ გამწმენდი ნაგებობებიდან ჩაშვებული მუნიციპალური ჩამდინარე წყლები, რომლებიც
სენსიტიური წყლის ობიექტების შესაბამისწყალშემკრებ აუზშიმდებარეობს და ამ
ობიექტების დაბინძურებას უწყობს ხელს, უნდა დაექვემდებაროს მე-2, მე-3 და მე-4
პარაგრაფების მოთხოვნებს.
იმ შემთხვევებში, როდესაც ზემოაღნიშნული წყალშემკრები აუზი მთლიანად ან
ნაწილობრივ მდებარეობს სხვა წევრი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე, გამოიყენება მე-9 მუხლი.
6. წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ გამოვლენილი სენსიტიური წყლის
ობიექტების გადახედვა მაქსიმუმ ოთხწლიანი ინტერვალებით.
7. წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ წყლის ობიექტები, რომლებიც მე-6
პარაგრაფის შესაბამისად გადახედვის შემდეგ იდენტიფიცირებულია როგორც სენსიტიური,
შვიდი წლის განმავლობაში აკმაყოფილებდეს ზემოაღნიშნულ მოთხოვნებს.
8. წევრ სახელმწიფოს არ მოეთხოვება ამ დირექტივის მიზნისთვის სენსიტიური ობიექტების
გამოვლენა, თუ სახელმწიფო მე-2, მე-3 და მე-4 პარაგრაფებით დადგენილ გაწმენდას მთელ
თავის ტერიტორიაზე ახორციელებს.
წინამდებარე ხელშეკრულების ძალაში შესვლიდან 8 წლის ვადაში:
მუნიციპალური ჩამდინარე წყლების შეკრების და გაწმენდის ტექნიკური და საინვესტიციო
პროგრამის მომზადება.
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დირექტივა გამოყოფს 4 მთავარ ვალდებულებას:2
-

დაგეგმვა
რეგულირება
მონიტორინგი
ინფორმირება და ანგარიშგება

დაგეგმვა
დირექტივის
მოითხოვს:

ვალდებულებადაგეგმვასთან

დაკავშირებით

წევრი

სახელმწიფოებისგან

-

სამი სპეციფიკური კრიტერიუმის მიხედვით განსაზღვრონ სენსიტიური წყლის
ობიექტები და ყოველ 4 წელიწადში ერთხელ გადახედონ ამ განსაზღვრას;

-

მოახდინონ სენსიტიური ობიექტების შესაბამისი ჰიდრავლიკური წყალშემკრები
აუზების იდენტიფიცირება და უზრუნველყონ, რომ წყალშემკრებ აუზში მდებარე
10000 პ.ე.-ზე მეტი აგლომერაციებიდან განხორციელებული ყველა ჩაშვება
დაექვემდებაროს მეორე დონეზე უფრო მკაცრი დონის გაწმენდას;

-

თუ რელევანტურია, განსაზღვრონ ნაკლებად სენსიტიური წყლის ობიექტები;

-

შეიმუშაონ ტექნიკური და ფინანსური პროგრამა იმისათვის, რომ განახორციელონ
დირექტივა საკანალიზაციო წყლების შეკრების სისტემების და ჩამდინარე წყლების
გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობასთან მიმართებით, რათა შესრულდეს გაწმენდის
ამოცანები იმ ვადებში, რომლებიც დირექტივით (და ახალი წევრი ქვეყნებისთვის
გაწევრიანების ხელშეკრულებებით) არის დადგენილი.

რეგულირება
დირექტივის მოთხოვნები რეგულირების თაობაზე წევრი სახელმწიფოებისგან მოითხოვს:
-

შექმნან წინასწარი რეგულირების ან ავტორიზაციის სისტემები მუნიციპალური
ჩამდინარე წყლების ყველა ჩაშვებისთვის;

-

შექმნან წინასწარი რეგულირების ან ავტორიზაციის სისტემები მუნიციპალური
სამრეწველო წყლების საკანალიზაციო წყლების შემკრებ სისტემებში ჩაშვებისთვის,
რათა უზრუნველყოფილი იქნეს:

2

ევროკომისია. მუნიციპალური ჩამდინარე წყლების გაწმენდა.
http://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/directiveprinciples/index_en.htm#planning
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o
o
o

გამწმენდი
ნაგებობის
შეუფერხებელი
ფუნქციონირება
და
ლექის
გასუფთავება;
გარემოზე (მათ შორის მიმღებ წყლებზე) უარყოფითი ზეგავლენის თავიდან
აცილება; და
საკანალიზაციოწყლებისლექისუსაფრთხო განთავსება.

-

შექმნან წინასწარი რეგულირების და/ან სპეციფიკური
ნებართვების
სისტემები
საკვები
პროდუქტების
საწარმოებისთვის;

-

უზრუნველყონ შემკრები სისტემები 20000 პ.ე.-ზე მეტაგლომერაციებში წარმოქმნილი
მუნიციპალური ჩამდინარე წყლებისთვისდა ასევე, ამ შემკრები სისტემების ისეთი
წარმადობა, რომლითაც,ნორმალური კლიმატური პირობების და სეზონური
ცვალებადობის გათვალისწინებით, შესაძლებელი იქნება მთელი მუნიციპალური
ჩამდინარე წყლების შეკრება;

-

უზრუნველყონ ეროვნული უწყებების მიერ ზომების მიღება იმისათვის,
რომუჩვეულო სიტუაციების, მაგალითად, ძლიერი წვიმის დროს შემცირდეს შემკრები
სისტემებიდან გადმოღვრილი ატმოსფერული ნალექებით მიმღები წყლების
დაბინძურების რისკი;

-

ყველა აგლომერაციისთვის უზრუნველყონ ჩამდინარე წყლების გაწმენდა
დირექტივაში განსაზღვრული დონის შესაბამისად და დაწესებულ ვადებში:
o

o

o

-

ავტორიზაციის და
გადამამუშავებელი

მეორე დონის გაწმენდასაბაზისო დონეს წარმოადგენს, რომელიც უნდა იყოს
უზრუნველყოფილი, ხოლო უფრო სენსიტიურ ობიექტებსა და მათ
წყალშემკრებაუზებში გაწმენდა უფრო მკაცრი სტანდარტით უნდა მოხდეს;
სანაპირო წყლებში ზოგი ჩაშვებისთვის გაწმენდის დონე შეიძლება ნაკლებ
მკაცრი იყოს (ანუ, პირველი დონის გაწმენდა) გარკვეული პირობების
შემთხვევაში და ევროკომისიასთან შეთანხმებით;
20000 პ.ე.-ს ტოლი და უფრო ნაკლებიაგლომერაციები, რომლებიც
აღჭურვილია შემკრები სისტემით, შესაფერისი გაწმენდით უნდა იქნეს
უზრუნველყოფილი.

უზრუნველყონ, რომ შესრულდეს ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების
(რომლებითაც მუნიციპალური ჩამდინარე წყლები იწმინდება) დაპროექტების,
მშენებლობის, ექსპლუატაციის და მოვლა-პატრონობის მოთხოვნები და ნორმალური
კლიმატური პირობებისა და სეზონური ცვალებადობის გათვალისწინებით,
უზრუნველყოფილი იქნეს ამ ნაგებობების ადეკვატური წარმადობა და
აგლომერაციებში წარმოქმნილი ჩამდინარე წყლების გაწმენდა;
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-

უზრუნველყონ გარემოს დაცვა ჩაშვებული ჩამდინარე
ეფექტებისგან;

წყლების უარყოფითი

-

უზრუნველყონ, რომ საკანალიზაციო წყლების ლექის ეკოლოგიურად და
ტექნიკურად არასაზიანო მეორადი გამოყენება ან განთავსება დაექვემდებაროს
ზოგად წესებს, რეგისტრაციას ან ავტორიზაციას და დაცული იქნეს სპეციფიკური
ურთიერთდაკავშირებული დირექტივების მოთხოვნები სასოფლო სამეურნეო
მიზნებისთვის მეორადი გამოყენების (86/278/EEC), ინსინერაციის (ანუ დაწვის)
(89/429/EEC და 89/369/EEC) და პოლიგონზეგანთავსების (99/31/EC) შესახებ.
იკრძალება საკანალიზაციო ლექის განთავსება ზედაპირულ წყლებში.

მონიტორინგი
დირექტივის მონიტორინგის ვალდებულებები წევრი სახელმწიფოებისგან მოითხოვს,
უზრუნველყონ მონიტორინგის პროგრამებიდა ამ პროგრამების შესაბამისობადირექტივის I
„დ“ დანართში მოცემულ მოთხოვნებთან, რომლებიც სამონიტორინგო პარამეტრებს,
ანალიტიკურ
მეთოდს
და
სინჯის
აღების
სიხშირეს
ეხება.
წევრიქვეყნებივალდებულიარიანუზრუნველყონმუნიციპალურიგამწმენდი
ნაგებობებიდანჩაშვებულიწყლების დამიმღებიწყლებისმონიტორინგი.

ინფორმირება და ანგარიშგება
დირექტივის ინფორმირების და ანგარიშგების ვალდებულებები წევრი სახელმწიფოებისგან
მოითხოვს, რომ მათ უზრუნველყონ:
-

ადეკვატური მექანიზმები წევრ სახელმწიფოებს შორის თანამშრომლობისა და
ინფორმაციის გაცვლისთვის ისეთ შემთხვევებში, როდესაც ჩაშვებული ჩამდინარე
წყლები ტრანსსასაზღვრო გავლენას ახდენს საზიარო წყლების ხარისხზე;

-

ანგარიშგების ადეკვატური პროცედურები და მონაცემთა ბაზები, რომლებიც
შესაძლებლობას იძლევა, მიეწოდოს კომისიას ინფორმაცია შემდეგ საკითხებზე:
o

o

დირექტივის გადმოტანა ეროვნულ კანონმდებლობაში, პროგრამების
განხორციელება და სიტუაციური ანგარიშები მუნიციპალური ჩამდინარე
წყლების გაწმენდაზე და საკანალიზაციო წყლების ნალექის განთავსებასა და
მეორად გამოყენებაზე;
შემკრები სისტემების სტატუსი, გამწმენდი ნაგებობების ეფექტიანობა (ანუ
გაწმენდის დონე და მონიტორინგის შედეგები) და მიმღები წყლების ხარისხი;
და
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o

-

საკვები პროდუქტების გადამამუშავებელი
წყლებში ჩაშვებების სტატუსი.

საწარმოებიდან

ზედაპირულ

საზოგადოებისთვის შესაბამისი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა და ყოველ 2
წელიწადში ერთხელ ანგარიშების გამოქვეყნება ჩამდინარე წყლების შეკრების და
გაწმენდის და საკანალიზაციო წყლების ნალექის განთავსების ან მეორადი
გამოყენების მდგომარეობაზე.

დირექტივის დამაზუსტებელი განმარტებები
მუნიციპალური ჩამდინარე წყლების გაწმენდის შესახებ დირექტივის თანახმად, შეკრების,
გაწმენდის და განთავსების სტანდარტები თითოეული ნაგებობისთვის დამოკიდებულია 2
ფაქტორზე:
1. ურბანული ტერიტორიის ზომა.
2. მიმღები წყლების კლასიფიკაცია, ანუ, ევტროფიკაციისადმი სენსიტიურობა თუ
არასენსიტიურობა.
სენსიტიურ წყლის ობიექტებში ჩაშვების შემთხვევისთვის დირექტივა მოითხოვდა, რომ
ყველა ურბანული დასახლება 10,000-ზე მეტი მცხოვრებით 1998 წლისთვის ყოფილიყო
უზრუნველყოფილი ნარჩენების პირველი, მეორე და მესამე დონის გაწმენდით.
არასენსიტიურ წყლის ობიექტებში ჩაშვებისთვის, ყველა ურბანული დასახლება 15,000-ზე
მეტი მცხოვრებით ვალდებული იყო 2000 წლისთვის უზრუნველეყო ნარჩენების პირველი
და მეორე დონის გაწმენდა. 2005 წლის შემდეგ, ორივე კატეგორიის შემთხვევაში, ეს წესები
ეხება ყველა ურბანულ დასახლებას, რომლის მოსახლეობაც 2,000 ან მეტია. ვადები
გახანგრძლივდა 2010 წლამდე ევროკავშირის ახალი 10 წევრი ქვეყნისთვის.

არსებულიმდგომარეობაევროკავშირისწევრქვეყნებში
ევროკავშირის ძველი 15 წევრი ქვეყნებიდან ბევრი ჯერ კიდევბოლომდე ვერ ასრულებს ამ
დირექტივას. რამდენიმე ქვეყანა ვერ ახერხებს წყლის დინებების მონიტორინგს და მათი
ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასებას, რათა ისინი, სადაც საჭიროა, სენსიტიურ
ობიექტებად განისაზღვროს. ბევრმა ჯერ ვერ ააგო საკანალიზაციო წყლების გამწმენდი
ნაგებობა, რომელიც, დირექტივის თანახმად, 1998 და 2000 წლებისთვის უნდა აეგო. სხვები
მოთხოვნების შესრულების გადავადებას ითხოვენ, რათა მცირე ზომის ურბანული
დასახლებებისაკანალიზაციო წყლების გაწმენდის სისტემებით უზრუნველყონ.
ზოგმა ქვეყანამ წარმატებით განახორციელა დირექტივა მუნიციპალური ჩამდინარე წყლების
გაწმენდის შესახებ და წყლის ხარისხის შემდგომი მნიშვნელოვანი გაუმჯობესებაა
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შესაძლებელი. ასეთი ქვეყნების რიცხვს ავსტრია, დანია, გერმანია და ჰოლანდია
მიეკუთვნებიან. საფრანგეთში სენსიტიურ ობიექტებში ჩაშვებული საკანალიზაციო წყლების
მხოლოდ 40% აკმაყოფილებს მოთხოვნილ სტანდარტს. ესპანეთში, რომელიც ევროკავშირის
სოლიდარობის ფონდებიდან მნიშვნელოვან სუბსიდიებს იღებს, მოსახლეობის 55%-ია
მიერთებული საკანალიზაციო წყლების მუნიციპალურ გამწმენდ ნაგებობებთან.
ევროკავშირის 10 ახალ წევრ ქვეყანას შორის ყველაზე წარმატებული, ჯერჯერობით,
ესტონეთი და პოლონეთია - ესტონეთის მოსახლეობის 70% და პოლონეთის მოსახლეობის
55% ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობებით არის უზრუნველყოფილი ან
საკანალიზაციო წყლების ნაგებობებთან მიერთებული.
მიუხედავად მოთხოვნების შესრულებაში არსებული ხარვეზებისა, დირექტივა მაინც
მნიშვნელოვნად ამცირებს მდინარეების დაბინძურების წერტილოვან წყაროებს. დანიაშიც და
ჰოლანდიაშიც ზედაპირულ წყლებში წერტილოვანი წყაროდან ჩაშვება 90%-ით შემცირდა.
ესტონეთმაც ასეთი ჩაშვებების 90%-იან შემცირებას მიაღწია ათი წლის განმავლობაში.3
აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში ჩამდინარე წყლების გამწმენდ საშუალებებთან
მიერთებული მოსახლეობის საერთო მაჩვენებელი 52%-დან 81%-მდე მერყეობს. ეროვნული
მოსახლეობის პროცენტული რაოდენობა, რომელიც მიერთებულია შემკრებ სისტემებთან
გაწმენდის გარეშე 10%-ს არ აღემატება აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში. ჩეხეთის
რესპუბლიკის მოსახლეობის დაახლოებით 60% მესამე დონის გაწმენდის სისტემებთან არის
მიერთებული. პოლონეთის და ლიტვის მონაცემებით მესამედონის გაწმენდის სისტემასთან
მიერთებული 50%-ია. ლატვიაში მესამე დონის გაწმენდის სისტემებთან მიერთების
მაჩვენებელი უფრო დაბალია, დაახლოებით 40%, ხოლო უნგრეთსა და სლოვენიაში
მოსახლეობის მხოლოდ მეოთხედია მიერთებული მესამე დონის გაწმენდის სისტემასთან.
სლოვაკეთის შესახებ დეტალური ინფორმაცია გაწმენდის ტიპზე არ არის ერთობლივ
კითხვარში მოცემული, თუმცა მუნიციპალური ჩამდინარე წყლების გაწმენდის შესახებ
დირექტივის თანახმად მომზადებულ 2008 წლის ანგარიშის მიხედვით, 2000 პ.ე.-ზე მეტ
აგლომერაციებში
წარმოებული
მასის
16%
მესამე
დონის
გაწმენდით
არის
უზრუნველყოფილი, ხოლო მთლიანი მასის 69,7% მეორე დონის გაწმენდის სისტემით
აღჭურვილ ნაგებობებში იწმინდება.
საერთაშორისოგამოცდილებადირექტივებისგანხორციელებაში
მუნიციპალურიჩამდინარეწყლებისმართვაპოლონეთში
2003 წლის 16 დეკემბერს, პოლონეთის რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭომ, პოლონეთის
ეროვნულ კანონმდებლობაში მიღებული წყლის კანონის აქტის საფუძველზე,
მუნიციპალური ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ეროვნული პროგრამა დაამტკიცა. ეს
პროგრამა ემსახურება 91/271/EEC დირექტივის განხორციელებას შესაბამისი გარდამავალი
3
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პერიოდების მიხედვით. აღსანიშნავია, რომ კანალიზაციის და წყლის მართვის მოგვარება და
მოსახლეობის საჭიროებების დაკმაყოფილება ჩამდინარე წყლების ჩაშვების სფეროში
მუნიციპალიტეტების
პასუხისმგებლობას
წარმოადგენს,
ხოლო
სამართლებრივი,
ორგანიზაციული და ფინანსური ინსტრუმენტების შემოღება, რომლებიც ამ სფეროში
ადგილობრივი თვითმმართველობების საქმიანობას უწყობს ხელს, ცენტრალური
ხელისუფლების კომპეტენციას განეკუთვნება. მუნიციპალური ჩამდინარე წყლების
გაწმენდის ეროვნული პროგრამა ეყრდნობოდა „ინფორმაციას მუნიციპალიტეტების მიერ
განხორციელებული პროექტების სტატუსზე და დაგეგმილ პროექტებზე, რომლებიც
გამიზნული იყო ურბანული დასახლებების და ურბანიზაციისთვის განკუთვნილი
ტერიტორიების კომბინირებული საკანალიზაციო ქსელებითა და მუნიციპალური ჩამდინარე
წყლების გამწმენდი ნაგებობებით უზრუნველყოფისთვის (2002 წლის დასასრულის
მდგომარეობით)“ და რომლებიც მუნიციპალიტეტებმა ამ მიზნის მისაღწევად 2003 წელს
წარმოადგინეს.
პროგრამა მოიცავს აგლომერაციების სიას, მათ შორის პროექტების სპეციფიკაციებს,
რომლებიც კომბინირებული საკანალიზაციო ქსელებისა და მუნიციპალური ჩამდინარე
წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობისა და მოდიფიკაციისთვის არის საჭირო.
2005 წლის 7 ივნისს, მინისტრთა საბჭომ დაამტკიცა მუნიციპალური ჩამდინარე წყლების
გაწმენდის განახლებული ეროვნული პროგრამა.
მუნიციპალური ჩამდინარე წყლების გაწმენდის განახლებული ეროვნული პროგრამის
ინვესტიციები შემდეგნაირად განხორციელდება:
სულ 1577 აგლომერაცია, მათ შორის:
76 აგლომერაცია > 100 000 პოპულაციის ეკვივალენტი;
383 აგლომერაცია 15 000 – 100 000 პოპულაციის ეკვივალენტი;
1118 აგლომერაცია 2 000 – 15 000 პოპულაციის ეკვივალენტი;
საკანალიზაციო ქსელის მშენებლობა - სიგრძე დაახლოებით 37 000 კმ - ღირებულება
დაახლოებით 32 მილიარდი პოლონური ზლოტი;
ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა, გაფართოება და/ან მოდიფიცირება
- 1734 ნაგებობა - ღირებულება დაახლოებით 10.6 მილიარდი პოლონური ზლოტი.
მუნიციპალური ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ეროვნული პროგრამის 2005-2015 წლებში
განხორციელების მთლიანი ხარჯი დაახლოებით 42.6 მილიარდ პოლონურ ზლოტს აღწევს.
პროგრამის წარმატებით განხორციელება უმეტესად დამოკიდებულია მუნიციპალური
თვითმმართველობების ინიციატივებზე და მათ უნარზე, მოიზიდონ ფინანსური რესურსები.
მაღალი პრიორიტეტი ენიჭება კაპიტალურ ხარჯებს, რომლებიც გაწეული იქნება გარემოს
დაცვისა და ნარჩენების მართვის ფონდებიდან ამ მიზნით გამოყოფილი რესურსებით.
ინვესტიციების დაფინანსების უზრუნველსაყოფად გამოიყო კრედიტები და შეღავათიანი
სესხები. გარდა ამისა, სოლიდარობის ფონდი შესაძლებლობებს აძლევს დიდ აგლომერაციებს
ან მათ ჯგუფებს, მოიპოვონ წყლისა და კანალიზაციის მართვისთვის საჭირო საინვესტიციო
რესურსები. ამ ინსტრუმენტების მიზანია თვითმმართველობების მოტივირება, დააჩქარონ
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მუნიციპალური ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ეროვნული პროგრამით გათვალისწინებული
პროექტების განხორციელება, ანუ მიაღწიონ საერთო ეროვნულ ეკოლოგიურ წარმატებას.4

მუნიციპალურიჩამდინარეწყლებისმართვაბულგარეთში
დირექტივის შესასრულებლად ბულგარეთმა შეიმუშავა განხორციელების პროგრამა.
პროგრამაში მითითებულია საჭირო ინვესტიციები და საკანალიზაციო ქსელებისა და
მუნიციპალური ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობის პირობები
თითოეული აგლომერაციისთვის (სულ 430 აგლომერაციაა). ბულგარეთის რესპუბლიკამ
ევროკომისიასთან დირექტივის განხორციელების შემდეგი გარდამავალი პერიოდები
შეათანხმა:


10 000 პოპულაციის ეკვივალენტის აგლომერაციებში მუნიციპალური ჩამდინარე
წყლების გამწმენდი ნაგებობების და საკანალიზაციო ქსელების მშენებლობა - 2010
წლის 31 დეკემბერი;



2 000-დან 10 000-მდე პოპულაციის ეკვივალენტის აგლომერაციებში მუნიციპალური
ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების და საკანალიზაციო ქსელების
მშენებლობა - 2014 წლის 31 დეკემბერი.

ამჟამად ქვეყანაში ჩამდინარე წყლების გამწმენდი 80 ნაგებობაა - მათგან 16 მხოლოდ
მექანიკურ გაწმენდას უზრუნველყოფს, ხოლო 64 როგორც მექანიკურ, ასევე ბიოლოგიურ
გაწმენდას. ჩამდინარე წყლების გამწმენდ ზოგ ნაგებობაში ბიოგენური ელემენტებისგან აზოტის და ფოსფორისგან გაწმენდის ტექნოლოგიები გამოიყენება. ჩამდინარე წყლების
გამწმენდი ბევრი ნაგებობა გაფართოებას, რეკონსტრუქციას და მოდერნიზებას საჭიროებს,
რადგან ისინი ექსპლუატაციაში 20 წელზე მეტი ხნის წინ შევიდა და მათი წარმადობა ან
მათში გამოყენებული ტექოლოგიები აღარ შეესაბამება თანამედროვე მოთხოვნებს.
ბულგარეთში 15 მდინარის ხეობაა იდენტიფიცირებული, მაგრამ ქვეყანაში არსებული
მუნიციპალური ჩამდინარე წყლების გამწმედი ნაგებობების თითქმის 1/3 მხოლოდ ერთის
ფარგლებში - შავი ზღვის მდინარის ხეობაშია განთავსებული, რომელიც ეროვნულ
ტურისტულ პრიორიტეტებში შედის. რაც შეეხება კანალიზაციის სისტემას, ისეთი
დასახლებების რაოდენობა, რომლებიც სრულად არის უზრუნველყოფილი საკანალიზაციო
სისტემებით ცოტაა. საკანალიზაციო სისტემები ასაშენებელია ქვეყნის დიდ ნაწილში.
საკანალიზაციო ქსელის აგების და ასევე, მუნიციპალური ჩამდინარე წყლების გამწმენდი
ნაგებობების აშენების ვალდებულებების შესასრულებლად ბულგარეთი სხვადასხვა
ფინანსურ რესურსს იყენებს.
4

პოლონეთის წყლის მართვის ეროვნული ადმინისტრაცია. www.kzgw.gov.pl
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ევროკავშირში გაწევრიანების წინა პერიოდში, საკანალიზაციო ქსელის და მუნიციპალური
ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა ბულგარეთში სახელმწიფო
ბიუჯეტის, გარემოსდაცვითი საქმიანობის მართვის უწყების და ევროკავშირში
გაწევრიანებისწინა ინსტრუმენტების - ISPA-სა და PHARE-ის ფინანსური დახმარებით
ხორციელდებოდა. ბულგარეთს, როგორც ევროკავშირის სრულუფლებიან წევრს,
სტრუქტურული და სოლიდარობის ფონდების გამოყენება შეუძლია. ამ კუთხით, შემუშავდა
სამოქმედო პროგრამა „გარემო 2007-2013“, რომელიც ევროკომისიამ 2007 წლის მიწურულს
დაამტკიცა. ამ პროგრამის უმთავრეს პრიორიტეტულ ღერძად „ურბანული აგლომერაციის
ტერიტორიებზე 2000 პ.ე.-ზე მეტ დასახლებებში და 2000 პ.ე.-ზე ნაკლებ დასახლებებში
წყლის და ჩამდინარე წყლის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და განვითარება“
განისაზღვრა. პროგრამის რეალური განხორციელება 2008 წელს დაიწყო, როდესაც წყლის
სექტორში საპროექტო წინადადებების შესარჩევი სამი პროცესი გამოცხადდა - ერთი
პროექტის მოსამზადებელი ტექნიკური დახმარებისთვის, ხოლო ორი მშენებლობისთვის. იმ
მოსაკრებლებით, რომლებიც გარემოსდაცვითი საქმიანობის მართვის უწყებამ წყლის
გამოყენების უფლებაზე და/ან წყლის ობიექტის გამოყენების ნებართვაზე დაწესებული
ტარიფების (რომლებიც მინისტრთა საბჭომ 2000 წელს დაამტკიცა) სახით შეკრიბა,სხვადასხვა
ეკოლოგიური პროექტები დაფინანსდა, მათ შორის ზემოაღნიშნულ დასახლებებში
საკანალიზაციო სისტემის და მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდების მცირე
ქსელების და გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობის პროექტები. თუმცა, ეროვნული ფონდები
და ევროკავშირის ფინანსური დახმარება ვერ დაფარავს ჩამდინარე წყლების შეკრების,
გაწმენდის და განთავსების ინფრასტრუქტურისთვის საჭირო ხარჯებს და ამიტომ, მომდევნო
წლებში
ბულგარეთი
მნიშვნელოვნად
იქნება
დამოკიდებული
საჯარო-კერძო
პარტნიორობებიდან დაფინანსების შესაძლებლობებზე.5
მუნიციპალურიჩამდინარეწყლებისმართვარუმინეთში
მუნიციპალური ჩამდინარე წყლების გაწმენდის შესახებ დირექტივის მოთხოვნები
ფოკუსირებულია 2000 პ.ე.-ზე მეტი აგლომერაციებიდან მუნიციპალური ჩამდინარე წყლების
შეკრებაზე. ამ დირექტივის განსახორციელებლად რუმინეთს სხვადასხვა გარდამავალი
პერიოდები დაუწესდა, რათა უზრუნველყოს მუნიციპალური ჩამდინარე წყლების შეკრება
და გაწმენდა:




2013 წლის 31 დეკემბრამდე - 10 000 პ.ე.-ზე მეტი აგლომერაციებიდან მუნიციპალური
ჩამდინარე წყლების შეკრების უზრუნველყოფა.
2015 წლის 31 დეკემბრამდე - 10 000 პ.ე.-ზე მეტი აგლომერაციებიდან მუნიციპალური
ჩამდინარე წყლების გაწმენდის უზრუნველყოფა.
2018 წლის 31 დეკემბრამდე - 2 000 პ.ე.-ზე მეტი აგლომერაციებიდან მუნიციპალური
ჩამდინარე წყლების შეკრების და გაწმენდის უზრუნველყოფა.

5

ეროვნული ანგარიშები ნარჩენების მართვის სესახებ. ბულგარეთი.
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2013 წლის ივნისში, რუმინეთში, საკანალიზაციო სისტემებთან მიერთების მაჩვენებელი
59.40%-ს, ხოლო გაწმენდის - 49.13%-ს უდრიდა (მთლიანი ბიოდეგრადირებადი მასის % პ.ე.ში); ორივე ეს მონაცემი უნდა გაზრდილიყო 2,000 პ.ე.-ზე მეტ აგლომერაციებში.
მუნიციპალური ჩამდინარე წყლების გაწმენდის შესახებ დირექტივის მოთხოვნების და იმ
ფაქტის გათვალისწინებით, რომ რუმინეთმა მთელი მისი ტერიტორია სენსიტიურ უბნად
გამოაცხადა (2005), ქვეყანას მოეთხოვება, რომ ყველა 10,000 პ.ე.-ზე მეტ ურბანულ
დასახლებაში 2015 წლამდე უზრუნველყოს მკაცრი (მესამე დონის) გაწმენდა,
განსაკუთრებით კი ბიოგენური ელემენეტების (აზოტი და ფოსფორი) გაუვნებელყოფა. ეს
ვალდებულება მნიშვნელოვან დამატებით ინევსტიციებს მოითხოვს თუ გავითვალისწინებთ,
რომ ჩამდინარე წყლების ამჟამად მოქმედი გამწმენდი ნაგებობები მხოლოდ მეორე დონის
გაწმენდას ახორციელებენ, ხოლო აუცილებელი რაოდენობის მესამე დონის გამწმენდი
ნაგებობებიდან მხოლოდ რამდენიმეს მშენებლობა მიმდინარეობს.6
დირექტივასთანშესაბამისობისხარჯისშეფასება
მუნიციპალური ჩამდინარე წყლების გაწმენდის შესახებ დირექტივასთან შესაბამისობისთვის
ჩატარდა შესაბამისობის ხარჯის ანალიზი. ქვემოთ წარმოდგენილ ცხრილში მოცემულია
საინვესტიციო ხარჯები მუნიციპალური ჩამდინარე წყლების შეკრების (მუხლი 3) და
გაწმენდისთვის (მუხლები 4 და 5). ციფრები გამოსახულია მილიონ ევროში7. ბულგარეთის
ქალაქ გაბროვოს (მოსახლეობა 60 ათასი) წყლის შემკრები და წყალარინების სისტემის
რეაბილიტაციისთვის გამოყოფილ იქნა 48 მილიონი ევრო.
ქვეყანა
ბულგარეთი
პოლონეთი
რუმინეთი

მუხლი 3
4,208
10,126
7,875

მუხლი 4
126
557
1,527

მუხლი 5
790
4,373
1,940

სულ
5,125
15,056
11,341

მუნიციპალურიჩამდინარიწყლებისგაწმენდისმდგომარეობასაქართველოში
2000
წლამდესაქართველოსმოსახლეობისორიმესამედიუზრუნველყოფილიიყოწყალარინებისსის
ტემებითადა
45
ქალაქშიწყლისგამწმენდინაგებობებიარსებობდა.
არსებულიმონაცემებისთანახმად,
წყალარინებისსისტემებისუდიდესინაწილიცუდმდგომარეობაშიიყო,
რაცმიწისქვეშაწყლებისრესურსებისმნიშვნელოვანდაბინძურებასიწვევდა.ეკონომიკურითანა
მშრომლობისადაგანვითარებისორგანიზაციის (OECD) 2004 წლისმონაცემებისთანახმად, 2003
6

ეუთო. წყლის მართვა რუმინეთში. http://www.oecd.org/env/outreach/40634696.pdf
გენერალური დირექტორატი. მუნიციპალური ჩამდინარე წყლების გაწმენდის შესახებ
დირექტივასთან
შესაბამისობის
ხარჯი.
2010.
http://ec.europa.eu/environment/water/waterurbanwaste/info/pdf/Cost%20of%20UWWTD-Final%20report_2010.pdf
7ევროკომისიის
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წლისთვის,
წყალარინებისწყლისგამწმენდისაშუალებები,
მხოლოდ,
ქალაქებში,
თბილისსადახაშურშიიყო,
თუმცა
2014
წლისთვისბიოლოგიურიგაწმენდისსაწარმოებიქალაქებში,
ბათუმსადასაჩხერეშიცამოქმედდა.
დიდიქალაქებისფარგლებსგარეთმდგომარეობაკიდევუფრომძიმეა.
სოფლადწყალარინებისსისტემაარაახელმისაწვდომი.
ესმდგომარეობამეტ8
ნაკლებისხვაობითსაქართველოსყველარეგიონშიაღინიშნება .შესაბამისად,
მრავალრიცხოვანისაკანალიზაციოქსელიაგროვებსჩამდინარწყლებსდამათკონცენტრირებასა
ხდენს, მაგრამგაუწმენდავადუშვებს, რითაცაბინძურებსწყლისობიექტებს.
ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2010 წელს ჩატარებული სახლთმფლობელობების
შერჩევითი აღწერაზე დაყრდნობით9 ინტერმედიას მიერ გამოქვეყნებულ კვლევაში კი
აღნიშნულია, რომ:ქალაქების მხოლოდ 78 და სოფლის მხოლოდ 4 პროცენტია
მიერთებული საკანალიზაციო ქსელთან.
მხოლოდ თბილისია თითქმის მთლიანად
მიერთებული საკანალიზაციო სისტემას და აჭარის ნახევარზე მეტი. დანარჩენ რეგიონებში
მიერთებულია 30%–ზე ნაკლები, გურიაში და კახეთში 10%; საკანალიზაციო შეკრებების
60% აქ ორმოებია, რომლებსაც პერიოდულად ასუფთავებენ. ამოტუმბულ მასას კი
პირდაპირ უშვებენ ადგილობრივ მდინარეებში.

გრაფიკი 1. მოიცავს ინდივიდუალურ და საერთო სარგებლობის საპირფარეშოს მიყვანილს
საკანალიზაციო მილით

8

2015-2017 წლებისსაქართველოსრეგიონულიგანვითარებისპროგრამა
http://static.mrdi.gov.ge/53d106840cf23064fe48caad.pdf
9 http://intermedia.ge

20

დღეისთვის საქართველოს მასშტაბით წყალარინების სისტემის მართვის სისტემა
შემდეგნაირად გამოიყურება:
წყლისმართვისსფეროშიმთავარიორგანოგარემოსდაცვისსამინისტროა.
სამინისტროსპრეროგატივააწყლისდაცვადამართვა,
ასევეწყლისმონიტორინგიდათავისიკომპეტენციისფარგლებში,
გარემოსდაცვისსახელმწიფოკონტროლისგანხორციელება.
თუმცა
წყლის
მართვის
კომპეტენციათა ნაწილი ასევე ნაწილდება ეკონომიკის, ენერგეტიკისა და ჯანდაცვის
სმაინისტროებზე;
მაგალითად
ჯანმრთელობისადასოციალურიუზრუნველყოფისსამინისტროადგენსგარემოსხარისხობრივნ
ორმებს, მათშორის, სასმელი, ზედაპირული, მიწისქვეშადასანაპიროწყლებისათვის.
სასმელიწყლისხარისხისკონტროლისოფლისმეურნეობისსამინისტროსპასუხისმგებლობაა.
რაც
შეეხება
რეგიონულიგანვითარებისდაინფრასტრუქტურისსამინისტროს
_
სამინისტროახორციელებსრეგიონულიგანვითარებისპოლიტიკას.
მისიკომპეტენციააწყალმომარაგებისსექტორისრეაბილიტაციაგანვითარებისერთიანისახელმწიფოპოლიტიკისძირითადიმიმართულებებისშემუშავებადაგა
ნხორციელებისკოორდინაცია;
წყლითუზრუნველყოფისგანვითარებისხელშეწყობადაკოორდინაციადამოსახლეობისწყლით
მომარაგებისსისტემებისდანერგვისადახელშეწყობისღონისძიებათაგანხორციელებისუზრუნვ
ელყოფა.
2009
წელსშეიქმნარეგიონულიგანვითარებისადაინფრასტრუქტურისსამინისტროსდაქვემდებარებ
აშიარსებულიწყლითუზრუნველყოფისრეგიონულიგანვითარებისსააგენტო,
რომელიცგანიხილებოდაროგორცქვეყანაშიწყალმომარაგებისადაწყალარინებისსისტემებისგა
ნვითარებისხელშემწყობიმაკოორდინირებელისტრუქტურა.
2010
წელს,
ორიმსხვილირეგიონულიწყლისკომპანიისგაერთიანებისბაზაზე,
სააგენტოჩამოყალიბდაროგორცეკონომიკისადამდგრადიგანვითარებისსამინისტროსდაქვემ
დებარებაშიმყოფისახელმწიფოშპს
“საქართველოსგაერთიანებულიწყალმომარაგებისკომპანია”.
“საქართველოსგაერთიანებულიწყალმომარაგებისკომპანია”
ახორციელებსწყალმომარაგებისადაწყალარინებისსერვისებსსაქართველოსსხვადასხვარეგიო
ნში. გარდა თბილისის, მცხეთისა და რუსთავისა; ასევე - აჭარისა;თბილისში,
რუსთავსადამცხეთაშიმსგავსსერვისებსახორციელებსკერძოკომპანიაშპს
“ჯორჯიანუოთერენდფაუერი”.ეკონომიკისადამდგრადიგანვითარებისსამინისტროაგრეთვემ
ონაწილეობასიღებსწყალმომარაგებისადაწყალარინებისსისტემებისდასამელიორაციოსისტემ
ებისგანვითარებისმიმართულებათაგანსაზღვრაშიდა, შესაბამისდაწესებულებებთანერთად,
მათსაინჟინროუზრუნველყოფასუწევსკოორდინაციას.
საქართველოსავტონომიურირესპუბლიკებისხელისუფლებისადაადგილობრივითვითმმართ
ველობებისორგანოებიპასუხისმგებლებიარიანმათტერიტორიაზეარსებულიწყლისდაცვისად
აგამოყენებისკონტროლსადარეგულირებაზე.
თუმცამათიკომპეტენციებიყოველთვისნათელიდამკაფიოდგამიჯნულიარარის. გარდაამისა,
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გამომდინარეიქედან,
რომწყლისმართვამთლიანადცენტრალიზებულია,
წყლისსფეროშიადგილობრივიორგანოებისკომპეტენციებიძლიერშეზღუდულია.
ფუნქციათაამგვარიგადანაწილებისფონზე,
წყლისმართვასთანდაკავშირებულსახელმწიფოუწყებებსშორისკოორდინაციადათანამშრომლ
ობასაკმაოდსუსტია.
მუნიციპალურიჩამდინარეწყლებისგამწმენდინაგებობებიდანჩაშვებაგარემოზეზემოქმედების
ნებართვითრეგულირდება.
გარემოსდაცვითი
ორგანიზაციების
2012
წლის
დასკვნის
შესაბამისად,
შეფასებისპროცესშიკონკრეტულიგამწმენდიობიექტისათვისუნდადადგინდესჩაშვებისისდას
აშვებინორმები,
რომლებიცდააკმაყოფილებსსაქართველოსკანონმდებლობითდადგენილმავნენივთიერებების
ჩაშვებისზღვრულადდასაშვებნორმებსდაზედაპირულიწყლებისხარისხობრივნორმებს.
მაგალითად ორგანიზაცია „მწვანე ალტერნატივას“ ექსპერტი მიიჩნევს10, რომ საქართველოს
კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს უფრო მკაცრი სტანდარტების დადგენის
შესაძლებლობას სენსიტიური წყლებისათვის. თუმცა, ამ საკითხის გათვალისწინება ხდება
გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გაცემის პროცესში. ასევე, მუნიციპალური
გამწმენდიდან ჩაშვებული წყლების და მიმღები წყლების მონიტორინგის მოთხოვნები და
მით უფრო, შესაბამისი ანგარიშების რეგულარულად გამოქვეყნების ვალდებულება არ არის
დადგენილი.
ევროკავშირის დირექტივა მუნიციპალური ჩამდინარე წყლების შესახებ აწესებს მოთხოვნებს
ზოგიერთი სამრეწველო სექტორისათვის. კერძოდ, დირექტივის III დანართში მოცემული
სამრეწველო სექტორები, რომლებიც ძირითადად ბიოდეგრადირებად, სასუქებით
ნუტრიენტებით მდიდარ წყლებს უშვებენ ზედაპირულ წყლებში, უნდა დაექვემდებაროს
სპეციალურ რეგულაციებს ან ნებართვებს. ეს სექტორები ძირითადად კვების მრეწველობის
დარგებს მოიცავს, რაც საქართველოს კანონმდებლობით გარემოზე ზემოქმედების ნებართვას
არ საჭიროებს. შესაბამისად, ამ საქმიანობებს გარემოსდაცვითი ტექნიკური რეგლამენტები
არეგულირებს. თუმცა, აღნიშნული რეგლამენტები ადგენს ჩაშვების ერთიან სტანდარტებს
საქმიანობის სპეციფიკის, მოცემული გარემოს სენსიტიურობის და სხვა მნიშვნელოვანი
საკითხების გათვალისწინების გარეშე. გარდა ამისა, სრულყოფილად არ სრულდება როგორც
გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის პირობები, ასევე ტექნიკური რეგლამენტები.
ამ ეტაპზე ჩვენ არ განვიხილავთ ცალკეული საწარმოების ვალდებულებებს, რაც ცალკე
საკითხია და მიმიდინარე დოკუმენტში უფრო კომუნალური სისტემაზე ვაკეთებთ აქცენტს;
ამ ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფა, როგორც აღვნიშნეთ, ძირითადად რეგიონული
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, კერძოდ მის დაქვემდებარებაში მყოფი
შპს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიისა და ზემოთ ჩამოთვლილი რამდენიმე
კომპანიის (GWP (თბილისი, მცხეთა, რუსთავი; ბათუმის წყალი;) კომპეტენციაა.
10

http://www.greenalt.org/webmill/data/file/publications/water_sector_policy_brief_in_a_standard_form_GEO.p
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ამ
სისტემას
პრაქტიკულად
თავიდან
შექმნა
სჭირდება.
მაგალითად,
გარდაბანშიარსებულინაგებობა,
რომელიცთბილისიდანდარუსთავიდანტრანსპორტირებულიმუნიციპალურიჩამდინარეწყლე
ბისგაწმენდასემსახურება,
მხოლოდპირველად,
მექანიკურგაწმენდასუზრუნველყოფს.
გარდაამისა,
ჩამდინარეწყლებისმნიშვნელოვანინაწილისაერთოდარუერთდებაშემკრებსისტემასდაპირდა
პირჩაედინებამდინარემტკვარში.
გარდაბნისგამწმენდინაგებობისსანებართვოპირობებითგათვალისწინებულიამისისრულირეა
ბილიტაცია 2018 წლამდე. თუმცა, ჯერჯერობითარ არის ცნობილი რამდენად მოხერხდება
ეს.11
2013 წლის მაისში შემუშავდა ჩამდინარე წყლების მდგრადი განკარგვის პროექტი, რომელიც
6 მსხვილი ქალაქის საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგებას ითვალისინებდა. დღეს
წყალარინების სამუშაოების ძირითადი ნაწილი სწორედ ამ პროექტის მიხედვით
მიმდინარეობას.
ამ მიმართულებით დღეისთვის მოქმედებს საერთაშორისო პროექტები საქართველოს
ბიუჯეტის თანადაფინანსებით, რომელთა ნუსხა მოცემულია ცხრილში (1)12.
როგორც პროექტების ღირებულებებიდანაც ჩანს, მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით
წყალარინების სისტემის რეაბილიტაციისა ან შექმნის დანახარჯები საკმაოდ დიდია.
მათი მთლიანად ჩადება წყლის ტარიფში, სოციალური მოტივაციის გამო, საკმაოდ
გართულებულია. ამიტომ სახელწიფო იძულებულია აიღოს გამწმენდი ნაგებობის
რეაბილიტაცია-მშენებლობის ძირითადი ტვირთი. ამ თვალსაზრისით საქართველო არ არის
გამონაკლისი და როგორც ზემოთ მოყვანილმა საერთაშორისო გამოცდილებამაც ცხადყო,
აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებშიც ამ პროცესის ფორსირება სწორედ სახელმწიფოს უაშუალო
მონაწილოებით მოხდა, საერთაშორისო დონორების მხარდაჭერით.
ამ პროცესში რეგიონული განვითრების სამინისტროს როლი მნიშვნელოვანია. ამ როლში
ახალი დონორების მოძიებაც იგულისხმება.
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როგორცუკვეაღვნიშნეთ,

აღმოსავლეთევროპისქვეყნებისმიერ,

მაგალითადბულგარეთისმიერწყალარინებისსისტემისმოწესრიგებისთვისგამოყენებულიქნას
როგორიცააპროგრამა Phare.

ისეთიინსტრუმენტი,
აღნიშნულიპროგრამაერთერთიაიმსამიპროგრამიდან,

რომელსაცევროკავშირიგაწევრიანებისწინაპერიოდშიცენტრალურიდააღმოსავლეთევროპისქ
ვეყნებსსთავაზობს,

რაცმათეხმარებაევროკავშირისვალდებულებებისშესრულებაში.

პროგრამა თავდაპირველად 1989 წელს შეიქმნა და გამიზნული იყო პოლონეთისა და
უნგრეთისთვის, თუმცა ამ ეტაპზე 10 ქვეყენას ფარავს (2004 წელს გაწევრიანებულებს და 2007
წელს გაწევრიანებულ ბულგარეთსა და რუმინეთს). იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო
მიიღებს სტატუსს, როგორც ევროკავშირის კანდიდატი წევრი ქვეყანა, მაშინ მას ხელი
მიუწვდება გაწევრიანების წინა დახმარებაზე.
თუმცა, ისიც უნდა აღინიშნოს რომ 2000 წელს აღნიშნული ფინანსური მექანიზმით
დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებიც სარგებლობდნენ (ალბანეთი, მაკედონია და ბოსნია
ჰერცოგოვინა). 2001 წელს კი შეიქმნა მეორე პროგრამა CARDS, რომელიც ბალკანეთის
რეკონსტრუქციის, განვითარების და სტაბილურობის მიმართულებით განხორციელებულ
პროგრამებს აფინანსებდა.
Phare ფონდები მთლიანად არის მიმართული გაწევრიანებისწინა პრიორიტეტების და
საგზაო

რუკებში

ასახული

პრიორიტეტების

დასაფინანსებლად.

გაწევრიანებისწინა

დოკუმენტაციაში მოცემულია ქვეყნის ის ფინანსური და ადამიანური რესურსი, რომელიც
მას სჭირდება ევროკავშირის ვალდებულებების შესასრულებად.
გაწევრიანების შემდეგ კი ქვეყნისთვის ხელმისაწვდომი ხდება ევროკავშრის სტრუქტურული
და სოლიდარული ფონდები;
თუმცა, ერთი საკითხია დონორები, და მეორე - მათი გამოყენების პერსპექტივა;
ვფიქრობთ ამ პროცესში სასურველი იქნება ნაბიჯების გადადგმა დეცენტრალიზაციისკენ,
მუნიციპალიტეტების როლის გაძლიერებისკენ;
ასევე საინტერესო და სასურველია ამ სისტემაში მეტი კერძო ინტერესის შემოყვანა;
მაგალითად, შესაძლოა ეს გაკეთდეს ენერგეტიკული სექტორის მსგავსი სქემით; თუმცა რა
ფორმით მოხდება კერძო ინტერესის შემოყვანა, ეს ცალკე და სერიოზული შესწავლის
საგანია; ამის შედეგად გვესახება ტარიფის აღრიცხვიანობის სისტემის მოწესრიგება, რაც მათ
შორის საერთაშორისო პროექტების თანადაფინანსების კომპონენტს გააძლიერებს.
პერსპექტივაში, სწორი გამოსავალი იქნებოდა ამ ნაგებობების ექსპლუატაციის
ხარჯიმთლიანად დაეკისროს წყლის სისტემის მომსახურე კომპანიებს და ადეკვატური
ტარიფისკენ გადაიდგას ნაბიჯები, რაც შექმნილი სისტემების სწორი და ეფექტური
ექსპლუატაციის წინაპირობას შექმნას.
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ნარჩენებისმართვა
ევროკავშირისდირექტივებისშესწავლა
ევროპარლამენტის 1999/31/EC დირექტივა ადგენს ნარჩენების პოლიგონზე განთავსების
საკანონმდებლო ჩარჩოს.
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების ხელშეკრულება ამ დირექტივის ქვემოთ
მოცემულ მოთხოვნებს ითვალისწინებს და უნდა მოხდეს ეროვნული კანონმდებლობის
მიღება და კომპეტენტური ორგანოების განსაზღვრა:
წინამდებარე ხელშეკრულების ძალაში შესვლიდან სამი წლის განმავლობაში:
-

ეროვნული კანონმდებლობის მიღება და კომპეტენტური ორგანოს/ორგანოების
განსაზღვრა.

წინამდებარე ხელშეკრულების ძალაში შესვლიდან ხუთი წლის განმავლობაში:
-

პოლიგონების კლასიფიცირება (მუხლი 4)

მუხლი 4
პოლიგონების კლასები
უნდა მოხდეს თითოეული პოლიგონის კლასიციფირება ერთ-ერთ ქვემოთ ჩამოთვლილ
კლასად:
-

სახიფათო ნარჩენების პოლიგონი,
არასახიფათო ნარჩენების პოლიგონი,
ინერტული ნარჩენების პოლიგონი.

წინამდებარე ხელშეკრულების ძალაში შესვლიდან ექვსი წლის განმავლობაში. ამ პერიოდის
განმავლობაში ასოცირების საბჭომ გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს პოლიგონზე
განსათავსებელი ბიოდეგრადირებადი მუნიციპალური ნარჩენების შემცირების ვადებისა და
პროცენტული რაოდენობების შესახებ და ასევე, საბაზისო წლის შერჩევის შესახებ. ამ
დირექტივის 5(3) და 5(4) მუხლები უნდა შესრულდეს წინამდებარე ხელშეკრულების ძალაში
შესვლიდან რვა წლის განმავლობაში.
მუხლი 5
პოლიგონებზე დაუშვებელი ნარჩენები და გადამუშავება
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1. 18(1) მუხლში განსაზღვრული თარიღიდან არა უგვიანეს 2 წლისა წევრმა
სახელმწიფოებმა
უნდა
შეიმუშაონ
პოლიგონზე
განსათავსებელი
ბიოდეგრადირებადი ნარჩენების შემცირების ეროვნული სტრატეგია და ამ
სტრატეგიის შესახებ კომისიას აცნობონ. ეს სტრატეგია უნდა მოიცავდეს ისეთ
ღონისძიებებს, რომლებიც გამიზნული იქნება მე-2 პარაგრაფში დასახული
საპროგნოზო
მონაცემების
მისაღწევად,
განსაკუთრებით,
რეციკლირების,
კომპოსტირების, ბიოგაზის წარმოების ან მასალების/ენერგიის აღდგენის მეშვეობით.
18(1) მუხლში განსაზღვრული თარიღიდან 30 თვის განმავლობაში კომისიამ
ევროპარლამენტს და საბჭოს უნდა წარუდგინოს ანგარიში ეროვნული სტრატეგიების
შესახებ.
2. ამ სტრატეგიამ უნდა უზრუნველყოს:
(a) 18(1) მუხლში განსაზღვრული თარიღიდან მაქსიმუმ 5 წლის განმავლობაში,
პოლიგონებზე განსათავსებელი ბიოდეგრადირებადი ნარჩენების შემცირება
ბიოდეგრადირებადი მუნიციპალური ნარჩენების იმ მთლიანი მოცულობის
75%-მდე (წონით), რომელიც წარმოიქმნა 1995 წელს ან 1995 წლამდე იმ ბოლო
წელს, რომელზეც ევროსტატის სტანდარტიზებული მონაცემები არსებობს;
(b) 18(1) მუხლში განსაზღვრული თარიღიდან მაქსიმუმ 8 წლის განმავლობაში,
პოლიგონებზე განსათავსებელი ბიოდეგრადირებადი ნარჩენების შემცირება
მთლიანი ბიოდეგრადირებადი მუნიცპალური ნარჩენების იმ მთლიანი
მოცულობის 50%-მდე (წონით), რომელიც წარმოიქმნა 1995 წელს ან 1995
წლამდე იმ ბოლო წელს, რომელზეც ევროსტატის სტანდარტიზებული
მონაცემები არსებობს;
(c) 18(1) მუხლში განსაზღვრული თარიღიდან მაქსიმუმ 15 წლის განმავლობაში,
პოლიგონებზე განსათავსებელი ბიოდეგრადირებადი ნარჩენების შემცირება
მთლიანი ბიოდეგრადირებადი მუნიცპალური ნარჩენების იმ მთლიანი
მოცულობის 35%-მდე (წონით), რომელიც წარმოიქმნა 1995 წელს ან 1995
წლამდე იმ ბოლო წელს, რომელზეც ევროსტატის სტანდარტიზებული
მონაცემები არსებობს.
(c) პარაგრაფში დადგენილ თარიღამდე ორი წლით ადრე, საბჭო გადაამოწმებს
ზემოაღნიშნულ საპროგნოზო მაჩვენებელს კომისიის მიერ მომზადებულ ანგარიშზე
დაყრდნობით, რომელშიც გაანალიზებული იქნება წევრი სახელმწიფოების
პრაქტიკული გამოცდილება (a) და (b) პარაგრაფებში განსაზღვრული საპროგნოზო
მაჩვენებლების მიღწევაში და რომელსაც, საჭიროების შემთხვევაში, თან დაერთვება
წინადადება გარემოს მაღალი დონის დაცვის უზრუნველსაყოფად ამ მაჩვენებლის
დატოვების ან შეცვლის თაობაზე.
წევრ სახელმწიფოებს, რომლებიც 1995 წელს ან 1995 წლამდე იმ ბოლო წელს,
რომელზეც ევროსტატის სტანდარტიზებული მონაცემები არსებობს, პოლიგონზე
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განათავსებენ თავიანთი მუნიციპალური ნარჩენების 80%-ზე მეტს, შეუძლიათ
მაქსიმუმ 4 წლით გადაავადონ (a), (b) და (c) პარაგრაფებში განსაზღვრული
საპროგნოზო მონაცემების მიღწევა. იმ წევრმა სახელმწიფოებმა, რომლებიც ამ
დებულების გამოყენებას აპირებენ, ეს გადაწყვეტილება კომისიას წინასწარ უნდა
აცნობონ. ეს გადაწყვეტილებები კომისიამ სხვა წევრ სახელმწიფოებს და
ევროპარლამენტს უნდა აცნობოს.
წინა ქვეპარაგრაფში მოცემული დებულებების განხორციელებამ არავითარ
შემთხვევაში არ უნდა გამოიწვიოს ის, რომ (c) პარაგრაფში განსაზღვრული
საპროგნოზო მაჩვენებელი შესრულდეს ისეთ თარიღზე, რომელიც (c) პარაგრაფში
დადგენილ ვადას 4 წელზე მეტით გადასცილდება.
3. წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა მიიღონ ზომები, რათა არ მოხდეს პოლიგონებზე
შემდეგი ნარჩენების მიღება:
(a) თხევადი ნარჩენები;
(b) ნარჩენები, რომლებიც 91/689/EEC დირექტივის III დანართში მოცემული
განსაზღვრის თანახმად, პოლიგონის პირობებში არის ფეთქებადი,
კოროზიული, დამჟანგავი, ძალიან აალებადი და აალებადი;
(c) სამედიცინო და ვეტერინარული დაწესებულებებიდან საავადმყოფო და სხვა
სამკურნალო ნარჩენები, რომლებიც, 91/689/EEC დირექტივის განსაზღვრების
თანახმად, ინფექციურია (III დანართში - თვისება H9) და ნარჩენები რომლებიც
ამ დირექტივის მე-14 კატეგორიას განეკუთვნება (დანართი I.A).
(d) 18(1) მუხლში განსაზღვრული თარიღიდან 2 წლის შემდეგ, ნახმარი
დაუჭრელი საბურავები გარდა იმ საბურავებისა, რომლებიც საინჟინრო
მასალად გამოიყენება, და 18(1) მუხლში განსაზღვრული თარიღიდან 5 წლის
შემდეგ, ნახმარი დაჭრილი საბურავები (ორივე შემთხვევაში, ველოსიპედის
საბურავებისა და 1 400 მმ-ზე მეტი გარე დიამეტრის მქონე საბურავების
გამოკლებით);
(e) ყველა სხვა ტიპის ნარჩენი, რომელიც ვერ აკმაყოფილებს დირექტივის II
დანართით დადგენილ კრიტერიუმებს.
4. აკრძალულია შერეული ნარჩენების გაზავება იმისათვის, რომ დააკმაყოფილოს
ნარჩენების განთავსების კრიტერიუმები.
წინამდებარე ხელშეკრულების ძალაში შესვლიდან ხუთი წლის განმავლობაში:
-

ნებართვაზე განაცხადის და ნებართვის აღების სისტემის და ნარჩენების განთავსების
პროცედურების განსაზღვრა (5, 6, 7, 11, 12 და 14 მუხლები, გარდა 7(i) მუხლის იმ
ნაწილისა, რომელიც 8(a)(iv) მუხლის მოთხოვნებზე მიუთითებს);
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მუხლი 6
ნარჩენები რომლებიც დაიშვება სხვადასხვა კლასის პოლიგონებზე
წევრმა სახელმწიფოებმა ზომები უნდა მიიღონ, რათა:
(a) პოლიგონზე განთავსდეს მხოლოდ ის ნარჩენები, რომლებიც დაექვემდებარა
გადამუშავებას. ეს მოთხოვნა არ ეხება ინერტულ ნარჩენებს, რომლის გადამუშავებაც
ტექნიკურად შეუძლებელია და ნებისმიერ სხვა ნარჩენებს, რომელთა ასეთი
გადამუშავება ვერ უწყობს ხელს ამ დირექტივის 1-ლ მუხლში განსაზღვრული
ამოცანების შესრულებას ვერც ნარჩენების მოცულობის და ვერც ადამიანის
ჯანმრთელობისა და გარემოსთვის ზიანის შემცირების გზით;
(b) მხოლოდ სახიფათო ნარჩენები, რომლებიც აკმაყოფილებს II დანართით დადგენილ
კრიტერიუმებს, განთავსდეს სახიფათო ნარჩენების პოლიგონზე;
(c) არასახიფათო ნარჩენების პოლიგონი შეიძლება გამოყენებული იქნეს:
(i) მუნიციპალური ნარჩენებისთვის;
(ii) ნებისმიერი წარმომავლობის არასახიფათო ნარჩენებისთვის, რომლებიც
აკმაყოფილებს II დანართით დადგენილ კრიტერიუმებს არასახიფათო
ნარჩენების პოლიგონზე განთავსებისთვის;
(iii) სტაბილური,
არარეაქტიული
სახიფათო
ნარჩენები
(მაგალითად,
გამკვრივებული, მინისებრი), რომელთა გამორეცხვის ქცევა (ii) პუნქტში
მითითებული არასახიფათო ნარჩენების ეკვივალენტურია და რომლებიც
აკმაყოფილებს II დანართში დადგენილ შესაბამის კრიტერიუმებს. ეს
სახიფათო ნარჩენები არ უნდა იქნეს განთავსებული იმ უჯრედებში,
რომლებიც ბიოდეგრადირებადი არასახიფათო ნარჩენებისთვის არის
გამიზნული;
(d) ინერტული ნარჩენების პოლიგონები გამოყენებული
ინერტული ნარჩენების განსათავსებლად.

უნდა

იქნეს

მხოლოდ

მუხლი 7
განაცხადი ნებართვის მისაღებად
წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ პოლიგონის გამოყენების ნებართვაზე
განაცხადი მინიმუმ შემდეგ ინფორმაციას მოიცავდეს:
(a) განმცხადებლის ვინაობა და ოპერატორის ვინაობა, როდესაც ეს ორი სხვადასხვა
უწყებას წარმოადგენს;
(b) განსათავსებელი ნარჩენების ტიპების აღწერა და მთლიანი რაოდენობა;
(c) ნაგავსაყრელის წარმადობა;
(d) ადგილის აღწერა, მათ შორის მისი ჰიდროგეოლოგიური და გეოლოგიური
მახასიათებლები;
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(e)
(f)
(g)
(h)

დაბინძურების პრევენციის და შემცირების მეთოდები;
ოპერირების, მონიტორინგის და კონტროლის გეგმა;
ნაგავსაყრელის დახურვის გეგმა და შემდგომი მოვლის პროცედურები;
იმ შემთხვევაში, თუ
საბჭოს 1985 წლის 27 ივნისის 85/337/EEC დირექტივის
„ზოგიერთისახელმწიფო
დაკერძოპროექტებისგარემოზეზემოქმედებისშეფასებისშესახებ“(8)
თანახმად
საჭიროა გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, ინფორმაცია, რომელსაც მშენებელი ამ
დირექტივის მე-5 მუხლის შესაბამისად წარმოადგენს;

ნებართვის მიღების შემდეგ ეს ინფორმაცია, სტატისტიკური მიზნებისთვის მოთხოვნის
შემთხვევაში, ხელმისაწვდომი უნდა იყოს კომპეტენტური ეროვნული და თანამეგობრობის
სტატისტიკური ორგანოებისთვის.

მუხლი 11
ნარჩენების მიღების პროცედურები
(a) წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა მიიღონ ზომები, რათა პოლიგონზე ნარჩენების
მიღებამდე:
o

o

ნებართვის მფლობელმა ან ოპერატორმა - ნარჩენების მიტანამდე ან მიტანის
დროს, ანდა პირველ მიტანაზე იმ პირობით, რომ მომდევნო მიტანების დროს
ნარჩენების ტიპი უცვლელი დარჩება - შესაბამისი დოკუმენტაციის მეშვეობით
დაადასტუროს, რომ ამ ნარჩენების ნაგავსაყრელზე მიღება შეიძლება
ნებართვაში განსაზღვრული პირობების შესაბამისად და რომ ნარჩენები
აკმაყოფილებს II დანართში დადგენილ მიღების კრიტერიუმებს;
ოპერატორმა შეასრულოს მიღების შემდეგი პროცედურები:
o ნარჩენების შესახებ დოკუმენტაციის შემოწმება, მათ შორის იმ
დოკუმენტების, რომლებსაც 91/689/EEC დირექტივის 5(3)
მუხლი მოითხოვს და, სადაც საჭიროა, დოკუმენტები,
რომლებსაც მოითხოვს 1993 წლის 1 თებერვლის საბჭოს
რეგულაცია (EEC) No 259/93 ევროპის თანამეგობრობაში
ნარჩენების
ტრანსპორტირების
ზედამხედველობისა
და
კონტროლის შესახებ (10);
o ნარჩენების ვიზუალური ინსპექტირება შესასვლელთან და
განთავსების წერტილში და, საჭიროებისამებრ, ნებართვის
მფლობელის მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტაციაში მოცემულ
აღწერასთან შესაბამისობის შემოწმება. თუ II დანართის, მე-3
პუნქტის მე-2 დონის განსახორციელებლად საჭიროა სინჯების
აღება, ანალიზის შედეგები შენახული უნდა იქნეს, ხოლო
სინჯის აღება უნდა მოხდეს II დანართისმე-5 პუნქტის
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o

შესაბამისად. ეს სინჯები, მინიმუმ, ერთი თვის განმავლობაში
უნდა იქნეს შენახული;
განთავსებული ნარჩენების მოცულობების და მახასიათებლების
რეესტრის წარმოება, სადაც, მუნიციპალური ნარჩენების
შემთხვევაში, მითითებული იქნება ნარჩენების წარმოშობა,
მიტანის თარიღი, მწარმოებლის ან შემგროვებლის ვინაობა და,
სახიფათო ნარჩენების შემთხვევაში, განთავსების ზუსტი
ადგილი ნაგავსაყრელზე. ეს ინფორმაცია, სტატისტიკური
მიზნებისთვის მოთხოვნის შემთხვევაში, ხელმისაწვდომი უნდა
იყოს კომპეტენტური ეროვნული და თანამეგობრობის
სტატისტიკური ორგანოებისთვის;

(c) პოლიგონის ოპერატორმა ყოველთვის უნდა გასცეს ნაგავსაყრელზე მიტანილი
ნარჩენების მიღების წერილობითი დასტური;
(d) (EEC) No 259/93 რეგულაციის შეულახავად, თუ ოპერატორმა არ მიიღო
ნარჩენები პოლიგონზე, მან დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს კომპეტენტურ
ორგანოს ნარჩენების არმიღების შესახებ.
(b) იმ პოლიგონებთან მიმართებით, რომლებიც 3(4) და (5) მუხლის თანახმად ამ
დირექტივის
მოთხოვნებისგან
თავისუფლდება,
წევრმა
სახელმწიფოებმა
აუცილებელი ზომები უნდა მიიღონ, რათა მოხდეს:
o ნარჩენების
რეგულარული
ვიზუალური
ინსპექტირება
განთავსების
წერტილთან, რათა ნაგავსაყრელზე მხოლოდ არასახიფათო ნარჩენები იქნეს
კუნძულიდან ან იზოლირებული დასახლებიდან მიღებული; და
o განთავსებული ნარჩენების მოცულობების შესახებ რეესტრის წარმოება.
წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ ინფორმაცია განთავსებული ნარჩენების
მოცულობებზე და მოთხოვნებისგან განთავისუფლებულ ნაგავსაყრელებზე განსათავსებელი
ნარჩენების ტიპზე, შეტანილი იყოს კომისიისთვის წარდგენილ რეგულარულ ანგარიშებში
დირექტივის განხორციელების შესახებ.

მუხლი 12
კონტროლის და მონიტორინგის პროცედურები საოპერაციო ფაზაში
წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა მიიღონ ზომები, რომ საოპერაციო ფაზაში კონტროლის და
მონიტორინგის პროცედურები აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:
(a) საოპერაციო ფაზის დროს პოლიგონის ოპერატორმა უნდა შეასრულოს III დანართში
განსაზღვრული კონტროლის და მონიტორინგის პროგრამა;
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(b) ოპერატორმა კომპეტენტურ ორგანოს უნდა აცნობოს გარემოზე კონტროლისა და
მონიტორინგის პროცედურებით გამოვლენილი ნებისმიერი მნიშვნელოვანი
უარყოფითი ზემოქმედების შესახებ და შეასრულოს იმ ტიპის გამოსასწორებელი
ზომები და იმ ვადებში, რომლებსაც კომპეტენტური ორგანო განსაზღვრავს. ეს ზომები
ოპერატორმა საკუთარი ხარჯით უნდა შეასრულოს.
კომპეტენტური ორგანოს მიერ დადგენილი სიხშირით და ნებისმიერ შემთხვევაში,
მინიმუმ წელიწადში ერთხელ, ოპერატორმა კომპეტენტურ ორგანოებს, აგრეგირებულ
მონაცემებზე დაყრდნობით, უნდა წარუდგინოს მონიტორინგის შედეგების შესახებ
ანგარიში, რათა აჩვენოს ნებართვის პირობებთან შესაბამისობა და გააღრმაოს ცოდნა
პოლიგონებზე განთავსებული ნარჩენების ქცევის შესახებ;
(c) კომპეტენტური ლაბორატორიები ატარებენ კონტროლის და მონიტორინგის
პროცედურების ანალიტიკური ოპერაციების და/ან 11(1)(b) მუხლში მითითებული
ანალიზების ხარისხის კონტროლს.

მუხლი 14
არსებული პოლიგონები
წევრმა სახელმწიფოებმა ზომები უნდა მიიღონ იმისათვის, რომ პოლიგონებმა, რომლებსაც
ნებართვა მიეცა ანდა რომლებიც ამ დირექტივის გადმოღების დროს ფუნქციონირებდა, აღარ
გააგრძელონ ოპერირება თუ ქვემოთ განსაზღვრულ მოთხოვნებს არ შეასრულებენ
შეძლებისდაგვარად სწრაფად და 18(1) მუხლში დადგენილი თარიღიდან მაქსიმუმ რვა წლის
გასვლამდე:
(a) 18(1) მუხლში დადგენილი თარიღიდან მაქსიმუმ რვა წლის განმავლობაში,
პოლიგონის ოპერატორმა უნდა შეიმუშაოს და კომპეტენტურ ორგანოებს
დასამტკიცებლად წარუდგინოს ნაგავსაყრელის გაუმჯობესების გეგმა, მათ შორის მე8 მუხლში ჩამოთვლილი საკითხების დეტალური აღწერა და ნებისმიერი
გამოსასწორებელი ღონისძიება, რომლის განხორციელებასაც ოპერატორი საჭიროდ
მიიჩნევს ამ დირექტივის მოთხოვნების (I დანართის 1-ლი პუნქტის მოთხოვნების
გარდა) შესასრულებლად;
(b) გაუმჯობესების გეგმის წარდგენის შემდეგ, კომპეტენტურმა ორგანოებმა უნდა
მიიღონ გადაწყვეტილება, შესაძლებელია თუ არა ოპერირების გაგრძელება
ზემოაღნიშნულ გეგმასა და ამ დირექტივის საფუძველზე. წევრი სახელმწიფოები
საჭირო ზომებს მიიღებენ, რომ 7(ზ) და 13 მუხლების შესაბამისად, უმოკლეს ვადებში
დახურონ ის ნაგავსაყრელები, რომლებსაც არ მიეცემათ ფუნქციონირების
გაგრძელების ნებართვა მე-8 მუხლის შესაბამისად;
(c) დამტკიცებული გაუმჯობესების გეგმის საფუძველზე, კომპეტენტური ორგანო
ნებართვას გასცემს აუცილებელი სამუშაოს განხორციელებაზე და განსაზღვრავს
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გარდამავალ პერიოდს ამ გეგმის შესასრულებლად. 18(1) მუხლში დადგენილი
თარიღიდან რვა წლის განმავლობაში უნდა მოხდეს ნებისმიერი არსებული
პოლიგონის ამ დირექტივის მოთხოვნებთან (I დანართის 1-ლი პუნქტის
მოთხოვნების გარდა) შესაბამისობაში მოყვანა;
(d) (i) 18(1) მუხლში დადგენილი თარიღიდან ერთი წლის განმავლობაში უნდა მოხდეს
მე-4, მე-5 და მე-11 მუხლების და II დანართის მოთხოვნების ამოქმედება სახიფათო
ნარჩენების პოლიგონის მიმართ;
(ii) 18(1) მუხლში დადგენილი თარიღიდან სამი წლის განმავლობაში, უნდა მოხდეს
მე-6 მუხლის მოთხოვნების ამოქმედება სახიფათო ნარჩენების პოლიგონების მიმართ.
წინამდებარე ხელშეკრულების ძალაში შესვლიდან ექვსი წლის განმავლობაში:
-

პოლიგონების საოპერაციო ფაზაში კონტროლისა და მონიტორინგის პროცედურების
შემოღება და პოლიგონების დახურვისა და შემდგომი მოვლის პროცედურების
შემუშავება იმ პოლიგონებისთვის, რომლებიც მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებს (მე-12
და მე-13 მუხლები);

მუხლი 13
დახურვა და შემდგომი მოვლის პროცედურები
წევრმა სახელმწიფოებმა ზომები უნდა მიიღონ, რათა ნებართვის შესაბამისად:
(a) დაიწყოს პოლიგონის ან მისი ნაწილის დახურვის პროცედურა:
(i) როდესაც
ნებართვაში
განსაზღვრული
შესაბამისი
პირობები
დაკმაყოფილებულია; ან
(ii) ოპერატორის მოთხოვნით კომპეტენტური ორგანოს მიერ გაცემული დახურვის
ნებართვის საფუძველზე; ან
(iii) კომპეტენტური ორგანოს არგუმენტირებული გადაწყვეტილებით;
(b) პოლიგონი ან მისი ნაწილი დახურულად ჩაითვლება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც
კომპეტენტური ორგანო ჩაატარებს ადგილის საბოლოო ინსპექტირებას, შეაფასებს
ოპერატორის მიერ წარდგენილ ყველა ანგარიშს და ოპერატორს აცნობებს თავის
თანხმობას დახურვაზე. ამან არანაირად არ უნდა შეამციროს ოპერატორის
პასუხისმგებლობა, რომელიც ნებართვის პირობებით აქვს განსაზღვრული;
(c) პოლიგონის საბოლოოდ დახურვის შემდეგ, ოპერატორი პასუხისმგებელი იქნება მის
მოვლა-პატრონობაზე, მონიტორინგსა და კონტროლზე დახურვისშემდგომი მოვლის
ფაზაში იმდენ ხანს, რამდენსაც კომპეტენტური ორგანო მოითხოვს იმ დროის
გათვალისწინებით, რომლის განმავლობაშიც ეს პოლიგონი შეიძლება საფრთხეს
წარმოადგენდეს.
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ოპერატორმა კომპეტენტურ ორგანოს უნდა აცნობოს
გარემოზე ნებისმიერი
მნიშვნელოვანი
უარყოფითი
გავლენის
შესახებ,
რომელიც
კონტროლის
პროცედურებით გამოვლინდა და უნდა შეასრულოს იმ ტიპის გამოსასწორებელი
ზომები და იმ ვადებში, რომლებსაც კომპეტენტური ორგანო განსაზღვრავს;
(d) იმდენ ხანს, რამდენსაც კომპეტენტური ორგანო პოლიგონს გარემოსთვის ზიანის
მომტანად მიიჩნევს, ასევე, ნარჩენების მფლობელის პასუხისმგებლობასთან
დაკავშირებული თანამეგობრობის თუ ეროვნული კანონმდებლობის შეულახავად,
ნაგავსაყრელის ოპერატორი პასუხისმგებელია
III დანართის შესაბამისად
განახორციელოს პოლიგონიდან წარმოქმნილი ნაგავსაყრელის გაზის და გამონაჟონის
და ნაგავსაყრელის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიწისქვეშა წყლის რეჟიმის
მონიტორინგი და ანალიზი.
წინამდებარე ხელშეკრულების ძალაში შესვლიდან ექვსი წლის განმავლობაში:
-

არსებული პოლიგონების გაუმჯობესების გეგმის შემუშავება (მუხლი 14).

წინამდებარე ხელშეკრულების ძალაში შესვლიდან რვა წლის განმავლობაში:
-

დანახარჯების მექანიზმის შემოღება, რომელიც დაფარავს პოლიგონის მოწყობის და
ოპერირების და რამდენადაც ეს შესაძლებელია, მისი დახურვის და შემდგომი
მოვლის ხარჯებს (მე-10 მუხლი გარდა იმ ნაწილისა, რომელიც 8(a)(iv) მუხლის
მოთხოვნებს ეხება);

მუხლი 10
პოლიგონის ნარჩენების ღირებულება
წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა მიიღონ ზომები, რათა უზრუნველყონ, რომ ყველა ხარჯი, რაც
საჭიროა პოლიგონის მოწყობისა და ოპერირებისთვის, მათ შორის (რამდენადაც ეს
შესაძლებელია), 8(a)(iv) მუხლში მითითებული ფინანსური უზრუნველყოფის ან მისი
ეკვივალენტის ხარჯი და პოლიგონის დახურვის და 30 წლის განმავლობაში მისი შემდგომი
მოვლის სავარაუდო ხარჯი დაიფაროს იმ საფასურით, რომელსაც ოპერატორი დააწესებს
ნაგავსაყრელზე ნებისმიერი სახის ნარჩენების განთავსებისთვის. გარემოს დაცვასთან
დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შესახებ 1990 წლის 7 ივნისის 90/313/EEC
დირექტივის მოთხოვნების შესაბამისად (9), წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ
ხარჯებზე ნებისმიერი ინფორმაციის მიღების და გამოყენების გამჭვირვალობა.
წინამდებარე ხელშეკრულების ძალაში შესვლიდან რვა წლის განმავლობაში:
-

პოლიგონზე განთავსებამდე შესაბამისი ნარჩენების გადამუშავების უზრუნველყოფა
(მუხლი 6).
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დირექტივის დამაზუსტებელი განმარტებები
დიერქტივის ამოცანაა, ნარჩენებისა და პოლიგონებისთვის მკაცრი ტექნიკური მოთხოვნების
დაწესების მეშვეობით მაქსიმალურად აიცილოს თავიდან ან შეამციროს ნაგავსაყრელებზე
ნარჩენების განთავსების შესაძლო უარყოფითი გავლენა გარემოზე, კერძოდ, ზედაპირულ
წყლებზე, მიწისქვეშა წყლებზე, ნიადაგზე, ჰაერზე და ადამიანის ჯანმრთელობაზე.
დირექტივანარჩენების პოლიგონზე განთავსების შესახებ განსაზღვრავს ნარჩენების
სხვადასხვა კატეგორიას (მუნიციპალური ნარჩენები, სახიფათო ნარჩენები, არასახიფათო
ნარჩენები და ინერტული ნარჩენები) და ამ კლასიფიკაციას იყენებს ყველა პოლიგონის
მიმართ, რომელიც განიმარტება როგორც ნარჩენების განთავსების ადგილი ნარჩენების
მიწაზე ან მიწაში განსათავსებლად. პოლიგონები სამ კლასად არის დაყოფილი:
-

სახიფათო ნარჩენების პოლიგონები;
არასახიფათო ნარჩენების პოლიგონები;
ინერტული ნარჩენების პოლიგონები.

დირექტივა არ ეხება:
-

-

ლექის (მათ შორის საკანალიზაციო ლექის და ამოხაპვის თუ გაღრმავების
ოპერაციების შედეგად წარმოქმნილი ლექის) ნიადაგზე განთავსებას;
პოლიგონების ინერტული ნარჩენების გამოყენებას რეკონსტრუქციის ან აღდგენის
სამუშაოებისთვის;
დაუბინძურებელი ნიადაგის განთავსებას ან გათხრის და ამოთხრის, მინერალური
რესურსების დამუშავების და დასაწყობების, ასევე სამტეხლოების ოპერირების
შედეგად წარმოქმნილი არასახიფათო ინერტული ნარჩენების განთავსებას;
არასახიფათო ამოხაპული ლექის განთავსებას იმ მცირე ზომის წყლის არტერიის
გასწვრივ, საიდანაც ის იყო ამოხაპული და არასახიფათო ლექის განთავსებას
ზედაპირულ წყლებში, მათ შორის კალაპოტსა და მის გრუნტში.

პოლიგონზე ნარჩენების მისღების სტანდარტული პროცედურა ისე არის შემუშავებული, რომ
თავიდან იქნეს აცილებული ნებისმიერი რისკი:
-

ნარჩენები უნდა დამუშავდეს პოლიგონზე განთავსებამდე;
ამ დირექტივით განსაზღვრული სახიფათო ნარჩენები უნდა განთავსდეს სახიფათო
ნარჩენების პოლიგონზე;
არასახიფათო ნარჩენების პოლიგონები გამოყენებული უნდა იქნეს მუნიციპალური
ნარჩენებისა და სხვა არასახიფათო ნარჩენებისთვის;
ინერტული ნარჩენების პოლიგონები გამოყენებული უნდა იქნეს მხოლოდ
ინერტული ნარჩენებისთვის;
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-

კომისიამ ყოველი კლასის პოლიგონეზე ნარჩენების დაშვების კრიტერიუმები უნდა
მიიღოს II დანართის ზოგადი პრინციპების შესაბამისად.

პოლიგონებზე არ უნდა მოხდეს შემდეგი ნარჩენების მიღება:
-

თხევადი ნარჩენები;
აალებადი ნარჩენები;
ფეთქებადი ან დამჟანგავი ნარჩენები;
საავადმყოფო და სხვა სამკურნალო ინფექციური ნარჩენები;
ნახმარი საბურავები გარკვეული გამონაკლისების გარდა;

ნებისმიერი სხვა ტიპის ნარჩენი, რომელიც ვერ აკმაყოფილებს დირექტივის II დანართით
დადგენილ კრიტერიუმებს.
დირექტივა აწესებს პოლიგონების საოპერაციო ნებართვების სისტემას. განაცხადება
ნებართვის მოპოვებაზე უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:
-

განმცხადებლის ვინაობა და ზოგ შემთხვევაში, ოპერატორის ვინაობა;
განსათავსებელი ნარჩენების ტიპების აღწერა და მთლიანი რაოდენობა;
ნაგავსაყრელის წარმადობა;
ადგილის აღწერა;
დაბინძურების პრევენციის და შემცირების მეთოდები;
ოპერირების, მონიტორინგის და კონტროლის გეგმა;
ნაგავსაყრელის დახურვის გეგმა და შემდგომი მოვლის პროცედურები;
განმცხადებლის ფინანსური უზრუნველყოფა;
გარემოზე ზემოქმედების შეფასება იმ შემთხვევაში, თუ
ზოგიერთისახელმწიფო
დაკერძოპროექტებისგარემოზეზემოქმედებისშეფასებისშესახებ
85/337/EEC
დირექტივით მოეთხოვება.

წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ არსებული პოლიგონების ფუნქციონირების
შეჩერება, თუ ისინი არ აკმაყოფილებენ დირექტივის მოთხოვნებს.
საერთაშორისოგამოცდილებაპოლიგონებისოპერირებაში
გადამუშავებული ნარჩენების 60% –ზე მეტი შემდგომ დამუშავებას გადის ევროკავშირის (27
წევრი ქვეყანა) 425 ქარხანაში, როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნარჩენის მხოლოდ
10% იგზავნება მის ტერიტორიაზე არსებულ 87 ქარხანაში.ევროპის 14 ქვეყანაში არსებობს
კანონი,
რომელიც
კრძალავს
ნარჩენების
ნაგავსაყრელზე
გაგზავნას
გადამუშავებამდე.ევროკავშირში მუნიციპალური მყარი ნარჩენებიდან წარმოებული ენერგია
აჭარბებს მზის და ქარის ენერგიას ერთად აღებული , ერთი ტონა მუნიციპალური მყარი

37

ნარჩენების გადამუშავების შედეგად მიღებული ენერგია ექვივალენტურია ენერგიისა,
რომლის გამოსამუშავებლად საჭიროა 1/3 ტონა ქვანახშირი13.
მყარი ნარჩენების მდგრადი მართვის ნაცადი პრაქტიკები ამტკიცებს, რომ ენერგიის
განახლებისა და არსებული რესურსების შენარჩუნების საშუალებას, სწორედ გადამუშავების
პრაქტიკის დანერგვა და
ნარჩენების როგორც ენერგიის წყაროს გამოყენება
14
წარმოადგენს. ევროკავშირში მიღებული მიდგომა ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით,
დაფუძნებულია ე.წ. „ნარჩენების იერარქიაზე“, რომელიც აკონკრეტებს პრიორიტეტულ
მიმდევრობას საოპერაციო ფაზის დროს: ნარჩენების წარმოშობის თავიდან არიდება და
მინიმუმამდე დაყვანა, მომზადება მეორადი გამოყენებისათვის, გადამუშავება, ნარჩენების
გარდაქმნა ენერგიად და ბოლოს ყველაზე ნაკლებად სასურველი ფაზა ნარჩენების
ნაგავსაყრელ
პოლიგონზე განთავსება ან მათი ინსინერაცია ენერგიის აღდგენის

გარეშე.
ნარჩენების კლასიფიკაცია დაფუძნებულია:



The European List of Waste (Commission Decision 2000/532/EC) and
Annex III to Directive 2008/98/EC.
ევროკავშირის ნარჩენების მართვის პოლიტიკისა და კანონმდებლობის განვითარება/
განხორციელება ხდება ევროკავშირის მიერ გატარებული პოლიტიკისა და მის მიერ
ორგანიზებული მთელი რიგი პროგრამების ფარგლებში მათ შორისაა: „მე-7 გარემოს
მოქმედების პროგრამა“ (7th Environment Action Programme), „რესურსების ეფექტურობის
გზამკვლევი“ the Resource Efficiency Roadmap“, „ნედლი რესურსების ინიციატივა“(Raw
Materials Initiative)
ამ მიმართულებით მე-7 გარემოს მოქმედების პროგრამა ფორმულირებას უკეთებს შემდეგ
პრიორიტეტებს:





ნარჩენების წარმოშობის მინიმუმამდე დაყვანა,
გადამუშავების მაქსიმალურად ზრდა
დაუმუშავებელ ნივთიერებათა ინსინერაციის ლიმიტი
იმ ნივთიერებათა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე განთავსების შეზღუდვა,
გადამუშავებას და აღდგენას არ ექვედებარება

რომელებიც

13

http://www.gcsusa.com/benefits.htm
http://www.gcsusa.com/benefits.htm

14
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ნარჩენების პოლიტიკის მთავარი მიზნების რეალიზების უზრუნველყოფა ყველა წევრ
ქვეყანაში15
სტანდარტებსა და მოთხოვნების მთელ რიგ ჩამონათვალთან
ერთად, ევროკავშირის
კანონმდებლობა ნებას რთავს წევრ ქვეყნებს მოაგვარონ ნარჩენების განთავსებასთან
დაკავშირებული პრობლემები, ისეთი ეკონომიკური ინსტრუმენტების გამოყენებით
როგორებიცაა გადასახადები და მოსაკრებლები, აღდგენით/გადასამუშავებელი და
დამუშავების ოპერაციები რაც ზღუდავს და საგრძნობლად ამცირებს ნაგავსაყრელ
პოლიგონზე ნარჩენების განთავსებასა და ინსინერაციის პროცესებს.
ნაგავსაყრელზე ნაგვის განთავსების ფასი ევროკავშირის წევრ ქვეყნებსა და რეგიონებში16.

ზოგიერთი წევრი სახელმწიფოს საუკეთესო პრაქტიკა
(http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/pdf/Final%20Report%20_130507.pdf)
შერჩეული წევრი სახელმწიფოები: ბულგარეთი, ჩეხეთის რესპუბლიკა, საბერძნეთი,
ესტონეთი, სამხრეთ იტალია, ლიტვა, ლატვია, პოლონეთი, რუმინეთი და სლოვაკეთის
რესპუბლიკა.
1. ბულგარეთი
2002 წლის ბოლოსათვის ბულგარეთში არსებული მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვების
სისტემით მოსახლეობის მხოლოდ 80% შეეძლო სარგებლობა. 2006 წელს კი ეს რიცხვი 90%–
მდე გაიზარდა. მიუხედავად იმისა რომ ურბანული მოსახლეობა სრულიად
15

http://ec.europa.eu/environment/waste/

16

http://ec.europa.eu/environment/waste/landfill_index.htm
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უზრუნველყოფილი იყო შეგროვების სერვისით,
რეგიონებში აღნიშნული სერვისით
სარგებლობა მხოლოდ მოსახლეობის 40% შეეძლო.2010 წლისთვის მოსახლეობის ხვედრითი
წილი სერვისით უზრუნველყოფის თვალსზრისით 98.15 % –მდე გაიზარდა. (ExEA, 2012).
2001 წელს ბულგარეთის გარემოს საინსპექციო
რეგიონალურმა სამსახურებმა 2 500
ნაგავსაყრელი პოლიგონი აღრიცხეს, აღსანიშნავია რომ, მათგან მხოლოდ 124 იყო
კონტროლირებადი და მხოლოდ 9 აკმაყოფილებდა ევროკავშირის სტანდარტებს.
ქვეყანაში დღესაც აქტიურად გრძელდება იმ პოლიგონების რეაბილიტაცია ან გაუქმება,
რომლებიც ვერ აკმაყოფილებენ ევრო დირექტივის მოთხოვნებს, ხოლო არალეგალურად
გახსნილ ნაგვსაყრელებს ეკრძალებათ ფუნქციონირება.
ნარჩენების მართვის ეროვნული პროგრამის 2009-2013 ფარგლებში
დაგეგმილია 58
ახალითანამედროვე
რეგიონული
პოლიგონის
და
ნარჩენების
განთავსებამდე
დასამუშავებლად განკუთვნილი დაწესებულებებისაგან შემდგარი სისტემის მოწყობა.
 2010 წელს დაიწყო პარკებიდან და ბაღებიდან განცალკევებით აგროვებული „მწვანე“
ნარჩენების დასაკომპოსტებლად საჭირო ღია მუნიციპალური მოედნის მშენებლობა.
 2011 წელს გარემოს საოპერაციო პროგრამის (Environment Operational Program) მიერ
დაფინანსდა ღია მუნიციპალური მოედნების მშენებლობა, ბიო–ნარჩენების
დასაკომპოსტებლად.
2004 წელს შესაფუთი მასალის ცალკეული შეგროვების სისტემა ამოქმედდა, მაშინ ქვეყანაში
შესაფუთი მასალისგან
წარმოებული
ნარჩენების მხოლოდ 1/3
ექვემდებარებოდა
გადმუშავებას, 2010 წლისათვის კი ამ პროპორციამ 61.6% მიაღწია (NSI, 2012).
2009 წ–ს ქალაქ პლოვდივში ამოქმედდა პირველი მექანიკური ბიოლოგიური დამუშავების
ქარხანა ბულგარეთში, რომლის საერთო ტევადობა 125 000 ტონას შეადგენდა.
2011 წელს ბულგარეთში შემოღებული იქნა ნაგავსაყრელის გადასახადი, რომლის
მოცულობაც ორმაგდება ნარჩენების იმ ნაგავსაყრელზე განთავსების შემთხვევში რომლებიც
დირექტივის სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებენ.
ადმინისტრაციული სტრუქტურა: გარემოს და წყლის დაცვის სამინისტრო. მნიშვნელოვან
როლს ასევე ასრულებს 264 მუნიციპალიტეტი, ხოლო რეგიონული მუნიციპალური
ასოციაციები პასუხიმგებელი არიან ნარჩენების მართვის ეროვნული პოლიტიკის
განხორციელებაზე.
პოლიტიკის ინსტრუმენტები, რომლებიც გამოიყენება ნარჩენების მართვის იერარქიაში
წინსვლისთვის: ბულგარეთმა შემოიღო რეციკლირების და ამოღების შუალედური
საპროგნოზო მონაცემი 2013 წლისთვის (ანუ 33%). 2011 წელს შემოღებული იქნა
ნაგავსაყრელის გადასახადი მუნიციპალურ ნარჩენებზე - 1.5 ევრო/ტონაზე, რომელიც 2014
წელს 17.5 ევრო/ტონამდე გაიზარდა. ნარჩენების მართვის მოსაკრებლები, რომლებიც
მუნიციპალიტეტებმა მოქალაქეებს დაუწესეს, ეფუძნება უძრავი ქონების ღირებულებას და
შეტანილია მუნიციპალურ გადასახადებში და ამიტომ ისინი არ ითვალისწინებს
წარმოებული ნარჩენების მოცულობებს. თუმცა, იურიდიულ პირებს (კომპანიებს,
40

ინსტიტუტებს, საავადმყოფოებს და სხვა) ნარჩენების მართვის მოსაკრებლის ოპტიმიზების
საშუალება აქვთ, რისი გაკეთებაც გამოყენებული კონტეინერების რაოდენობის და
ნარჩენების გატანის სიხშირის დეკლარირების გზით შეუძლიათ. მიმდინარეობს პროექტი
ბიონარჩენების მართვის რეგულაციების შემუშავებასა და ხარისხის უზრუნველყოფის
სისტემის შემოღებაზე. ევროკომისია ბულგარეთს ევროპის სასამართლოში უჩივის
დაწესებულ ვადაში - 2010 წლის დეკემბრამდე - წყლის ჩარჩო დირექტივის გადმოღების
შეუსრულებლობის გამო. ნარჩენების მართვის კანონზე კენჭისყრა პარლამენტში 2012 წლის
ივლისში მოხდა.
2. ჩეხეთის რესპუბლიკა
ადმინისტრაციული სტრუქტურა: გარემოს დაცვის სამინისტრო მუშაობს ნარჩენების
მართვის ეროვნული გეგმის შემუშავებაზე. 2006 წლის შემდეგ, პრაქტიკული განხორციელება
6,251 მუნიციპალიტეტისა და სათემო გარემოსდაცვითი სამსახურის/ინსპექციის
კომპეტენციას წარმოადგენს.
პოლიტიკის ინსტრუმენტები, რომლებიც გამოიყენება ნარჩენების მართვის იერარქიაში
წინსვლისთვის: ბიოდეგრადირებადი და/ან კომპოსტირებადი ნარჩენების პოლიგონებზე
განთავსება შეიძლება მხოლოდ თუ ისინი შერეული მუნიციპალური ნარჩენების ნაწილია.
თუმცა, ბიოდეგრადირებადი ან სხვა ნარჩენების განთავსებაზე დამატებითი შეზღუდვა ან
აკრძალვა არ არის დაწესებული. შემუშავებულია ბიონარჩენების შემცირების სტრატეგია და
ხარიხის სტანდარტები კომპოსტირებადი მასალებისთვის [ჩეხეთის გარემოს დაცვის
სამინისტრო 2012ბ]. 1992 წელს შემოღებული იქნა გადასახადი ნაგავსაყრელზე, რაც
დაახლოებით შეადგენს 20 ევროს/ტონაში. [ჩეხეთის გარემოს დაცვის სამინისტრო 2012ბ]
თანახმად, ნარჩენების შეტანის მოსაკრებელი მერყეობს 32 ევრო/ტონადან 48 ევრო/ტონამდე.
PAYT სისტემები (ანუ, Pay As You Throw - მუნიციპალური ნარჩენების გატანის შეფასების
მოდელი; ამ სქემის გამომყენებლების გადასახადის განაკვეთის სიდიდე დამოკიდებულია
ნარჩენების მოცულობაზე, რომელსაც მუნიციპალიტეტს გასატანად წარუდგენენ)
ხორციელდება მუნიციპალურ დონეზე და მუნიციპალიტეტებს აქვთ კანონიერი
შესაძლებლობა შემოიღონ PAYT სისტემები როგორც მუნიციპალური ნარჩენების მართვის
კომპონენტი. გარემოს დაცვის სამინისტროს მიხედვით, ისეთი მუნიციპალიტეტების ზუსტი
რაოდენობა, რომლებსაც აქვთ PAYT
სიტემები, უცნობია [ჩეხეთის გარემოს დაცვის
სამინისტრო 2012ბ], [ევროკომისია 2012]. თუმცა [ჩეხეთის დედამიწის მეგობრების 2012] მიერ
მოწოდებული ინფრომაციის თანახმად, მუნიციპალიტეტების დაახლოებით 10-15% იყენებს
PAYT.
3. ესტონეთი
ადმინისტრაციული სტრუქტურა: გარემოს დაცვის სამინისტრო, რომელიც შეიმუშავებს
ნარჩენების მართვის ეროვნულ გეგმას. ნარჩენების მართვის ადგილობრივი გეგმებს

41

შეიმუშავებს 226 პასუხისმგებელი მუნიციპალიტეტიდან თითოეული, რომლებიც 15 ოლქშია
მოქცეული.
პოლიტიკის ინსტრუმენტები, რომლებიც გამოიყენება ნარჩენების მართვის იერარქიაში
წინსვლისთვის: 2004 წელს დაწესდა აკრძალვა დაუმუშავებული ნარჩენების პოლიგონზე
განთავსებაზე. 2008 წლიდან იკრძალება დაუხარისხებელი მუნიციპალური ნარჩენების
მიღება ან განთავსება პოლიგონებზე [EIONET 2009]. ნაგავსაყრელის გადასახადი 1990-იანი
წლების დასაწყისში დაწესდა, თუმცა მისი განაკვეთი 2005 წლამდე დაბალი იყო.
არასახიფათო ნარჩენების (მათ შორის მუნიციპალური ნარჩენების) პოლიგონზე განთავსების
ტიპური მოსაკრებელი 50-დან 55 ევრომდეა ერთ ტონაზე [ევროკომისია 2012], [ესტონეთის
გარემოს დაცვის სამინისტრო 2012ა]. შემოღებული იქნა PAYT სქემის მსგავსი ეროვნული
სისტემა (მუნიციპალურად ორგანიზებული გატანის მოდელი), რომელიც ნარჩენების ზოგი
სახეობის დახარისხებულ გატანას ანიჭებს უპირატესობას [ევროკომისია 2012ვ].
4. საბერძნეთი
ადმინისტრაციული სტრუქტურა: გარემოს დაცვის, ენერგეტიკის და კლიმატის ცვლილების
სამინისტრო პასუხისმგებელია ეროვნული გარემოსდაცვითი პოლიტიკის შემუშავებასა და
განხორციელებაზე. გარდა ამისა, 13 ადმინისტრაციული რეგიონი ადგილობრივი
თვითმმართველობის
მეორე
დონეს
წარმოადგენს,
რომელიც
პასუხისმგებელია
ლიცენზირებასა და ნარჩენების მართვის გენერალური გეგმების შემუშავებაზე.
პოლიტიკის ინსტრუმენტები, რომლებიც გამოიყენება ნარჩენების მართვის იერარქიაში
წინსვლისთვის: ამჟამად პოლიგონებზე განსათავსებელი მუნიციპალური ნარჩენები რაიმე
სპეციფიკური გადასახადით არ იბეგრება [ევროკომისია 2012]. თუმცა, ნაგავსაყრელის
გადასახადის დაწესების მოთხოვნები ცოტა ხნის წინ იქნა მიღებული 4042/2011 კანონის
მეშვეობით, რომლითაც წყლის ჩარჩო დირექტივა იქნა გადმოტანილი. 2014 წლიდან იმ
ორგანიზაციებს/საწარმოებს,
რომლებიც
დაუმუშავებელ
მუნიციპალურ
ნარჩენებს
ანთავსებენ პოლიგონებზე, ნაგავსაყრელის გადასახადის გადახდა მოუწევთ, რომლის
საწყისი განაკვეთი მაღალი იქნება - 35 ევრო/ტონაზე. გათვალისწინებულია ამ გადასახადის 5
ევროთი გაზრდა ყოველწლიურად, სანამ ის 60 ევრო/ტონა არ მიაღწევს. ნარჩენების შეტანის
მოსაკრებელი ამჟამად მცირეა (ანუ, 10-48,5 ევრო/ტონაზე). მოტივირების სისტემები,
რომლებიც წაახალისებდა პრევენციას და ნარჩენების დახარისხებულ გატანას (PAYT სქემები)
არ არის შემოღებული [ევროკომისია 2012] და არანაირი დეპოზიტის რეფინანსირების
სისტემა არ გამოიყენება. მუნიციპალური ნარჩენების განთავსებაზე არანაირი შეზღუდვა არ
არის დაწესებული.
5. სამხრეთ იტალია
ადმინისტრაციული სტრუქტურა: სახელმწიფო (ცენტრალური მთავრობა, გარემოს დაცვის
სამინისტრო), ნარჩენების მართვის აქტების და გარემოსდაცვითი აქტების მიღები გზით,
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განსაზღვრავს ზოგად სტრატეგიას და სექტორულ პოლიტიკებს. გარემოს დაცვისა და
კვლევის ეროვნული ინსტიტუტი ტექნიკურ დახმარებას უწევს პოლიტიკის შემუშავებაში.
ნარჩენების მართვის ეროვნულ ობსერავტორიასთან ერთად, ის აქვეყნებს ნარჩენების
მართვის ეროვნულ წლიურ ანგარიშს. რეგიონებს დავალებული აქვთ ნარჩენების მართვის
გეგმების და ნარჩენების პრევენციის პროგრამების განსაზღვრა, თუმცა ხშირად ეს
პასუხისმგებლობა „დელეგირებულია“ პროვინციებზე და ასეთ შემთხვევებში რეგიონები
მხოლოდ სტრატეგიულ დებულებებს განსაზღვრავენ.
პოლიტიკის ინსტრუმენტები, რომლებიც გამოიყენება ნარჩენების მართვის იერარქიაში
წინსვლისთვის:
იურიდიული ინსტრუმენტები: რეგიონულ და პროვინციულ გეგმებში გამოყენებულია
ეროვნული დებულებები საპროგნოზო მონაცემებთან, აკრძალვებთან და შეზღუდვებთან
დაკავშირებით, რომლებშიც შემდეგი მთავარი მოთხოვნებია:
-

-

დახარისხებული გატანის (მინიმალური) საპროგნოზო მაჩვენებელი 65%
რეციკლირებისა და ხელახლა გამოყენებისთვის მომზადების საპროგნოზო
მაჩვენებელი 50%
პოლიგონებზე განსათავსებელი ნარჩენების წინასწარი დამუშავების ვალდებულება
მაღალი კალორიული ღირებულების ნარჩენების პოლიგონზე განთავსების აკრძალვა
(LHI > 13 მეგაჯოული/კგ; თუმცა ეს მოთხოვნა ჯერ კიდევ არ შესულა ძალაში
ეროვნული მთავრობის მიერ მისი რამდემჯერმე გადავადების გამო)
შესაფუთი მასალის ნარჩენების ამოღების საპროგნოზო მონაცემი მინიმუმ 60% (მათ
შორის „ინსინერაცია (წვა) ენერგიის ამოღებით“)
სხვადასხვა შესაფუთი მასალის ნარჩენების რეციკლირების საპროგნოზო მონაცემი
მინიმუმ 60% მინის, ქაღალდისა და მუყაოს შემთხვევაში, 50% ლითონის, 26%
პლასტმასის და 35% ხის შემთხვევაში.

გარდა ამისა, ეროვნულ დონეზე, 203/03 ბრძანებით საჯარო უწყებებს დაუწესდა
ვალდებულება მინიმუმ 30%-ის ოდენობის „მწვანე შესყიდვის“ განხორციელებაზე
(რეციკლირებული მასალებისგან დამზადებული საქონლის შესყიდვა).
ეკონომიკური ინსტრუმენტები: რეგიონულ დონეზე განისაზღვრა ნაგავსაყრელის
გადასახადის საბაზისო განაკვეთი. გადასახადი მერყეობს რეგიონულ დონეზე დადგენილი
სხვა პარამეტრების მიხედვით, მაგალითად, არის თუ არა ნარჩენები წინასწარ
დამუშავებული; ნაგავსაყრელის გადასახადზე ასევე ვრცელდება შეღავათები იმ
ტერიტორიებისთვის (მუნიციპალიტეტები, ATOs), რომლებზეც მიღწეულია ნარჩენების
დახარისხებული გატანის საპროგნოზო მოანცემები. PAYT სქემა ამჟამად რამდენიმე ასეულ
მუნიციპალიტეტში,
ძირითადად
ჩრდილოეთ
იტალიაში
ინერგება.
სხვა
მუნიციპალიტეტებში გამოიყენება გადასახადი ნარჩენებზე, რომელიც გამოანგარიშდება
უძრავი ქონების ზედაპირის ფართობის მიხედვით. დახარისხებულად გატანილი შესაფუთი
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მასალის ნარჩენები საკრედიტო სქემით სარგებლობს, რომელსაც უზრუნველყოფს შესაფუთი
მასალების ეროვნული კონსორციუმი; ერთეულის ფასი მერყეობს შესაფუთი მასალის ტიპის
მიხედვით და ასევე იმის მიხედვით, თუ რამდენად ერთგვაროვანი, ანუ სხვა შენარევების
გარეშეა
გატანილი მასალა. ანაერობული გადამუშავებიდან მიღებული ენერგია,
ნაგავსაყრელის გაზი და ინსინერაცია სუბსიდირებულია „მწვანე სერტიფიკატების“
(განახლებადი ობლიგაციები) მეშვეობით. ინსინერაციის შემთხვევაში, ეს მხოლოდ
წარმოებული ენერგიის 51%-ს ეხება (ანუ წილი, რომელიც „განახლებადად“ არის მიჩნეული).
6. ლიტვა
ადმინისტრაციული სტრუქტურა: ლიტვის გარემოს დაცვის სამინისტრო მთავარი
ინსტიტუტია, რომელიც პასუხისმგებელია ნარჩენების მართვის სფეროს კანონმდებლობასა
და ადმინისტრირებაზე, ეროვნული, რეგიონული და ადგილობრივი ინსტიტუტების
საქმიანობების კოორდინირებაზე და ნარჩენების მართვის ეროვნული გეგმის მომზადებაზე.
პოლიტიკის ინსტრუმენტები, რომლებიც გამოიყენება ნარჩენების მართვის იერარქიაში
წინსვლისთვის: ბაღებიდან, პარკებიდან და სათბურებიდან გატანილი ბიოდეგრადირებადი
ნარჩენების
განთავსება
პოლიგონებზე
იკრძალება.
დაუმუშავებელი
ნარჩენების
პოლიგონებზე განთავსების აკრძალვის შემოღება 2013 წელსიყო მოსალოდნელი [ლიტვის
გარემოს დაცვის სამინისტრო 2012]. ამჟამად ნაგავსაყრელის გადასახადი არ არის
დაწესებული [ევროკავშირი 2011ვ], თუმცა ნაგავსაყრელის გადასახადის შემოღება იგეგმება
მაშინ, როდესაც ნარჩენების დამუშავების ალტერნატიული შესაძლებლობები ამუშავდება
[ლიტვის გარემოს დაცვის სამინისტრო 2012]. მომზადდა ნაგავსაყრელის გადასახადის
შემოღების დოკუმენტის პროექტი. ამჟამად, პოლიგონზე განსათავსებლად ნარჩენების
შეტანის მოსაკრებლის საშუალო განაკვეთი 16.26 ევროს შეადგენს ერთ ტონაზე [Moora 2011].
გარდა ამისა, ლიტვის გარემოს დაცვის სამინისტრომ აღნიშნა, რომ PAYT სქემები
ნაწილობრივ არის შემოღებული მუნიციპალურ დონეზე.
7. ლატვია
ადმინისტრაციული სტრუქტურა: ლატვია დაყოფილია ნარჩენების მართვის 10 რეგიონად.
ნარჩენების მართვაზე პასუხისმგებელ ორგანოებს ეროვნულ დონეზე წარმოადგენენ გარემოს
დაცვისა და რეგიონული განვითარების სამინისტრო და მასთან ასოცირებული
ინსტიტუტები. ლატვიისთვის დამახასიათებელია ცენტრალიზებული ადმინისტრაციული
სტრუქტურა. თუმცა, ადგილობრივ ორგანოებს ძლიერი კონტროლი და გავლენა აქვთ
თავიანთი ტერიტორიების ნარჩენების მართვის სექტორზე. ნარჩენების მართვის ეროვნული
გეგმა გარემოს დაცვისა და რეგიონული განვითარების სამინისტროსა და მასთან
ასოცირებული ინსტიტუტების მიერ მუშავდება. ნარჩენების მართვის რეგიონული გეგმები
გარემოს დაცვისა და რეგიონული განვითარების სამინისტრო მიერ მუნიციპალიტეტებთან
თანამშრომლობით მუშავდება.
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პოლიტიკის ინსტრუმენტები, რომლებიც გამოიყენება ნარჩენების მართვის იერარქიაში
წინსვლისთვის: ნაგავსაყრელის გადასახადი 1995 წელს იქნა შემოღებული. ამჟამად,
არასახიფათო ნარჩენების პოლიგონზე განთავსების მთლიანი ტიპური გადასახი 40 ევროს
შეადგენს ერთ ტონაზე (10 ევრო/ტონა ნაგავსაყრელის გადასახადი პლუს 30 ევრო/ტონა
ნაგავსაყრელზე ნარჩენების შეტანის მოსაკრებელი). ამ გადასახადის განაკვეთი დროთა
განმავლობაში გაიზარდა მუნიციპალური ნარჩენებისთვის [ევროკომისია 2012], მაგრამ
ტიპური გადასახადი მაინც შედარებით დაბალი რჩება (ევროკავშირის 27 წევრი ქვეყნის
საშუალო მაჩვენებელი დაახლოებით 80 ევროს შეადგენს) [ევროკომისია 2012ვ]. ბუნებრივი
რესურსის გადასახადი ზოგი ტიპის რესურსზე 1995 წელს იქნა შემოღებული რესურსების
გონივრული გამოყენების ხელშესაწყობად. ჩატარდა ცნობიერების ამაღლების კამპანიები
ნარჩენების გატანისა და მართვის საკითხებზე შინამეურნეობებისთვის, სკოლებისა და
ინდუსტრიისთვის [BiPRO 2007-2011].
8. პოლონეთი
ადმინისტრაციული
სტრუქტურა:
ნარჩენების
მართვის
ეროვნულ
საკითხებზე
პასუხისმგებელი ორგანო გარემოს დაცვის სამინისტროა. ნარჩენების მართვის ეროვნულ
გეგმას გარემოს დაცვის სამინისტრო ადგენს. ნარჩენების მართვის რეგიონულ გეგმებს
ყოველი სავოევოდო (სულ 16 სავოევოდო) ადგენს.
პოლიტიკის ინსტრუმენტები, რომლებიც გამოიყენება ნარჩენების მართვის იერარქიაში
წინსვლისთვის: ნაგავსაყრელის გადასახადი მუნიციპალურ ნარჩენებზე 2002 წელს იქნა
შემოღებული, რომლის განაკვეთი 2011 წელს 25 ევროს შეადგენდა ერთ ტონაზე
[ევროკომისია 2012], [ETC/SCP 2012]. 2007-დან 2008 წლამდე გადასახადი მნიშვნელოვნად
გაიზარდა, რათა პოლიგონებზე განთავსების მოცულობები შემცირებულიყო. 2010 წლიდან
გადასახადის განაკვეთი ინფლაციის განაკვეთზე მეტად არ გაზრდილა და ის არ არის
საკმარისად მაღალი, რომ ალტერნატიული დამუშავების ვარიანტების გამოყენებას შეუწყოს
ხელი. ტიპური ხარჯი (გადასახადი + ნარჩენების შეტანის მოსაკრებელი) 115-დან (28.13
ევრო) 380 ზლოტამდე (92.94 ევრო) მერყეობს, თუმცა უმეტესწილად 200 ზლოტის (48.92
ევრო) ფარგლებშია [პოლონეთის გარემოს დაცვის სამინისტრო 2012]. პოლიგონზე
განთავსებაზე დაწესებული შეზღუდვები არ არის ევროკავშირის მოთხოვნებზე მკაცრი;
აკრძალვა დაწესებულია დახარისხებულად გატანილი აალებადი ნარჩენების პოლიგონზე
განთავსებაზე [პოლონეთის გარემოს დაცვის სამინისტრო 2012], რაც ზოგად ვითარებაზე
დიდ გავლენას ვერ ახდენს. PAYT სქემები ინერგება რეგიონებში [პოლონეთის გარემოს
დაცვის სამინისტრო 2012].
პოლონეთის ამჟამინდელ ნარჩენების მართვის ეროვნულ გეგმაში 2014 განიხილულია
მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვებისა და აღდგენის სისტემის რეფორმირების პროცესი
მუნიციპალიტეტებში და ხაზი ესმევა ადგილობრივი თვითმმართველობისათვის
ძალაუფლების გადაცემის მნიშვნელობას.
ზემოთაღნიშნულ პროცესში,
ინფრასტრუქტურის
გაუმჯობესებაც
ადგილობრივი
თვითმმართველობის
45

პასუხისმგებლობად აღიქმება. ყოველივე ეს ხელს უწყობს პოლონეთს რომ შესაბამისობაში
მოვიდეს ევროკავშირის ნარჩენების მართვის დირექტივასთან( EU Waste Framework Directive
(ENDS, 2011)
გარდა ამისა, ნარჩენების მართვის ეროვნული გეგმა ხაზს უსვამს ფინანსური მხარდაჭერის
გაწევის მნიშვნელობას გარემოს დაცვის ფონდების (environmental fund) საშუალებით და
გადამუშავების პროვოცირების კარგ საშუალებად, შერეული, ბიოდეგრადირებადი და
განახლებადი ნარჩენების ნაგავსაყრელზე განთავსების გადასახადის გაზრდას მიიჩნევს.
2008 წელს პოლიგონზე დაწესებული გადასახადის მნიშვნელოვნმა ზრდამ შედეგი უკვე
გამიღო, რადგან მუნიციპალური მყარი ნარჩენების ნაგავსაყრელზე განთავსების სტიმული
საგრძნობლად შემცირდა. მუნიციპალიტეტების ვალდებულებაში ასევე
შედის, მათ
ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული სხვადასხვა ნარჩენების: ქაღალდის, მეტალის,
პლასტმასის , შუშის, ნარევი შესაფუთი მასალების და ბიოდეგრადირებადი ნარჩენების
განცალკევებულად შეგროვება .17

9. რუმინეთი

2009 წლისთვის ნარჩენების შეგროვების სერვისებით სარგებლობდა რუმინეთის
მოსახლეობის დახლოებით 63 % აქედან 84% ურბანული მოსახლეობა, ხოლო 38% რეგიონის
მოსახლეობა.
რომუნეთში აგროვილი მუნიციპალური ნარჩენების 95% მეტი თავსდება ნაგავსაყრელებზე,
ნარჩენების მხოლოდ მცირე რაოდენობა ექვემდებარება გადამუშავებასა და ინსინერაციის
პროცესს.მაგალითად, ევროსტატის ინფორმაციით, 2010 წელს ნარჩენების მხოლოდ 1
პროცენტი იქნა გადამუშავებული.
რუმინეთი იმ ქვეყნების სიას მიეკუთვნება რომლებიც აკმაყოფილებენ ნარჩენების მართვის
თემაზე არსებულ ევროკავშირის დირექტივის ნაწილიში–Article 11(3) აღნიშნული
კრიტერიუმს, რომლის მიხედვითაც
ეძლევა გარკვეული პერიოდი 2020 წლისათვს
დასახული მიზნის– ნარცენების გადამუშავების 50% იანი ზრდის მისაღწევად.
მნიშვნელოვანია საზოგადოების ინფორმირებულობის დონის ამაღლებაც, მიუხედავად
იმისა რომ რუმინეთის ქალაქებში უკვე არსებობს ნარჩენების ცალ–ცალკე მოგროვებისათვის
საჭირო ინფრასტრუქტურა, მოქალაქეები არ არიან ნარჩენების დახარისხების პროცესს
ჩვეულნი,
რაც
კიდევ
უფრო
დიდ
ძალისხმევის
მოითხოვს
ადგილობრივი
თვითმმართველობის მხრიდან.

ადმინისტრაციული სტრუქტურა: ნარჩენების მართვაში რუმინეთი სამ დონეზე არსებულ
უწყებებს ეფუძნება: გარემოს და ტყის დაცვის სამინისტრო; გარემოს დაცვის ეროვნული
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სააგენტო თავისი რეგიონული და საოლქო ფილიალებით; საოლქო საბჭოები და
მუნიციპალიტეტები. გარდა ამისა, ნარჩენების მართვის ეროვნულ გეგმას ადგენს გარემოს
დაცვის სამინისტრო, რვა გარემოს დაცვის რეგიონული სააგენტო კი ნარჩენების მართვის
რეგიონულ გეგმებს ადგენს.
პოლიტიკის ინსტრუმენტები, რომლებიც გამოიყენება ნარჩენების მართვის იერარქიაში
წინსვლისთვის: ნაგავსაყრელის გადასახადის შემოღება 2013 წელს იგეგმებოდა. ამოღების
ორგანიზაციებს მოეთხოვებათ, გარემოსდაცვით ფონდს გადაუხადონ ჯარიმა 2 რუმინული
ლეის ოდენობით ერთ კილოგრამში (დაახლოებით 0.22 ევრო) იმ შემთხვევაში, თუ შესაფუთი
მასალების ნარჩენების წლიური საპროგნოზო მაჩვენებელი ვერ შესრულდება. ეკონომიკურმა
ოპერატორებმა, რომლებიც საქონელს აწარმოებენ და/ან ყიდიან რეციკლირებადი
შესაფუთით უნდა გამოიყენონ დეპოზიტის სისტემა. არაბიოდეგრადირებადი მასალისგან
დამზადებული ერთი პარკი 0.2 რუმინული ლეით (დაახლოებით 0.02 ევრო) იბეგრება. 2010
წელს გარემოსდაცვითი ფონდის შესახებ კანონის შესწორების შედეგად შემოღებული იქნა
პოლიგონებზე მიტანილი მუნიციპალური ნარჩენების შემცირების მაჩვენებელი - 15%; ამ
მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში ადგილობრივი თვითმმართველობები
დაჯარიმდებიან 100 ლეით ერთ ტონა განსხვავებაზე.
10. სლოვაკეთის რესპუბლიკა
ადმინისტრაციული სტრუქტურა: კომპეტენტური ორგანოებს, რომლებიც ნარჩენების
მართვაზეა პასუხისმგებელი, წარმოადგენენ გარემოს დაცვის სამინისტრო და მისი
რეგიონული და რაიონული ფილიალები.
პოლიტიკის ინსტრუმენტები, რომლებიც გამოიყენება ნარჩენების მართვის იერარქიაში
წინსვლისთვის: ზოგ მუნიციპალიტეტში შემოღებული იქნა PAYT სქემა, თუმცა
მოსაკრებელი საკმაოდ დაბალია. ასევე, შემოღებული იქნა ნაგავსაყრელის გადასახადი,
ოღონდ საკმაოდ დაბალი განაკვეთით და ის არ არის საკმარისად მაღალი იმისთვის, რომ
წაახალისოს
ნარჩენების
გადამისამართება
პოლიგონებიდან
ალტერნატიული
გადამუშავებისაკენ [ევროკომისია 2012]. საზოგადოების ცნობიერების ზოგადი დონე
გარემოს დაცვის საკითხზე - როგორც ნარჩენების გონივრული მართვის ასევე ნარჩენების
პრევენციის თვალსაზრისით - დაბალია [BiPRO 2008-2011]. ადგილობრივ ორგანოებშიც კი
ადამიანებს ყოველთვის არ ესმით გარემოზე ზემოქმედების მავნებლობა, რასაც ნარჩენების
გადაყრა ან დაწვა იწვევს. გარემოს დაცვის სამინისტრო აწყობს ცნობიერების ამაღლების
ეროვნულ კამპანიებს. ამ სფეროში ძირითადად სამრეწველო ასოციაციები, პასუხისმგებელი
ორგანიზაციები და არასამთავრობო ორგანიზაციები აქტიურობენ და ცნობიერების
ამაღლების კამპანიებს აწყობენ [SK Priatelia Zeme - SPZ 2012].
ძირითადი პრობლემები რომლებსაც წევრი ქვეყნები აწყდებიან (იგივე ანგარიში)
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ნარჩენების დამუშავება მნიშვნელოვან შეუსაბამობაშია ნარჩენების მართვის
იერარქიასთან: წევრი ქვეყნების უმეტესობა კვლავ მნიშვნელოვნად არის
დამოკიდებული მუნიციპალური ნარჩენების პოლიგონებზე განთავსებაზე, რომელთა
წარმადობები
ნაწილობრივ
გადატვირთულია.
გასულ
წლებში
წევრმა
სახელმწიფოებმა დიდი ძალისხმევა გასწიეს და პროგრესს მიაღწიეს არალეგალური
პოლიგონების დახურვასა და რეკულტივირებაში და ახლა შესაძლებელია ყველაზე
შეუსაბამო პოლიგონების გადაიარაღება. თუმცა, ზოგ წევრ სახელმწიფოში უკანონო
პოლიგონები კვლავ არსებობს. აღინიშნება გატანის და გადამუშავების თანამედროვე
ინფრასტრუქტურის ნაკლებობა. საჭიროა ხელმისაწვდომი დაფინანსების უკეთ
გადანაწილება და მისი გამოყენება ნარჩენების დახარისხებული გატანის და
პრევენციის, ხელახალი გამოყენების და რეციკლირების ინფრასტრუქტურის
გაუმჯობესებისთვის.
არასაკმარისი დახარისხებული შეგროვება: სისტემების უმეტესობა (ადრეული)
შემუშავების ფაზაშია და საზოგადოებისა და შინამეურნეობებისთვის მხოლოდ
შეზღუდული ინფრასტრუქტურაა ხელმისაწვდომი შესაფუთი ამსალის ნარჩენებისა
და ქაღალდისთვის (საყოფაცხოვრებო ნარჩენების განსათავსებელი პუნქტების
ნაკლებობა, იშვიათად ხდება სახლებიდან გატანა, ურბანულ დასახლებებში ხშირად
მხოლოდ ნებაყოფლობით მიტანის სისტემებია ხელმისაწვდომი). ზოგადად,
ბიონარჩენების და სხვა სახის ნარჩენების დახარისხებული გატანა ჯერ არ არის
ხელმისაწვდომი და საჭიროებს გაუმჯობესებას. გარდა ამისა, გატანის არსებული
სქემები ბევრად უფრო მოსახერხებელი უნდა გახდეს.
პოლიგონებზე განსათავსებელი ბიოდეგრადირებადი ნარჩენების მაღალი წილი: ათი
წევრი სახელმწიფოს უმრავლესობამ ვერ შეასრულა პოლიგონებზე ნარჩენების
განთავსების შესახებ დირექტივით დადგენილი შემცირების მაჩვენებლები. საჭიროა
გაძლიერდეს ეროვნული სტრატეგიები კონკრეტული ზომებით ბიოდეგრადირებადი
ნარჩენების
პოლიგონებიდან
გადამისამართებისთვის;
ბიონარჩენების
წარმომავლობების მიხედვით დახარისხებული გატანა უმთავრესი პრიორიტეტია
მისი მართვის გაუმჯობესებისთვის და ღირებულ რესურსად გარდაქმნისთვის.
ეკონომიკური
ინსტრუმენტების
ნაკლებობა
ან
არასაკმარისი
გამოყენება:
(მუნიციპალური) ნარჩენების განთავსებაზე, მექანიკურ ბიოლოგიურ გადამუშავებასა
თუ ინსინერაციაზე გადასახადები ზოგადად დაბალია ან საერთოდ არ გამოიყენება,
რაც ხელს უშლის რეციკლირების ეკონომიკურ საქმიანობად ქცევას. გარდა ამისა,
მწარმოებლის
გაფართოებული
პასუხისმგებლობის
სქემების
გამოყენება
შემოიფარგლება კანონმდებლობით მოთხოვნილი ნარჩენების სახეობებით. მათი
კონტროლი გამოწვევას წარმოადგენს ზოგი წევრი სახელმწიფოსთვის ისევე, როგორც
მწარმოებლის
გაფართოებული
პასუხისმგებლობის
გაუმჭვირვალე
ან
მონოპოლისტური სქემები, რომლებიც ოპტიმალურ განვითარებას აფერხებს. წევრი
სახელმწიფოების უმეტესობა ჯერ არ იყენებს PAYT სქემებს.
პრობლემები ნარჩენების მართვის გეგმების შემუშავებასა და განხორციელებაში: ზოგ
წევრ სახელმწიფოს ნარჩენების მართვის მოძველებული გეგმები აქვს და ამ
დოკუმენტების განახლება შესწორებული წყლის ჩარჩოს დირექტივის ახალი
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მოთხოვნების შესაბამისად არის საჭირო. იმისათვის, რომ დაგეგმვა გამოსწორდეს
საჭიროა ასევე უფრო სანდო მონაცემები და არსებული გატანის სიტემების,
გადამუშავების სიმძლავრეების უკეთ გაანალიზება და ა.შ. გარდა ამისა, საჭიროა
ღონისძიებები და კონცეფციები, თუ როგორ მოხდეს ევროკავშირის კანონმდებლობის
ამოცანების და საპროგნოზო მონაცემების მიღწევა.
ხარვეზები აღსრულებაში, თანამშრომლობასა და კომუნიკაციაში: ზოგ წევრ
სახელმწიფოში
საჭიროა
აღსრულების,
ინსპექტირების
და
კონტროლის
გაუმჯობესება, რათა უზრუნველყოფილი იქნეს საკანონმდებლო დებულებების
პრაქტიკული გამოყენება. გარდა ამისა, საჭიროა სისტემების ჰარმონიზაცია და
თანამშრომლობის გაფართოება ისევე, როგორც სიმძლავრეების გაერთიანება, რათა
ადგილობრივ თვითმმართველობებს ნარჩენების მართვისადმი კოორდინირებული
მიდგომა ჰქონდეს. ხშირად საჭიროა მართვის გაუმჯობესება და ცნობიერების
ამაღლება.

ძირითადი
რეკომენდაციები
გაუმჯობესებისთვის

ნარჩენების

მართვის

ეროვნული

სისტემების

სხვა წევრი სახელმწიფოების გამოცდილებაზე და პრობლემებზე დაყრდნობით შემუშავდა
შემდეგი რეკომენდაციები:
-

-

-

შემოიღეთ გადასახადები პოლიგონზე განთავსებაზე/მექანიკურ ბიოლოგიურ
გადამუშავებაზე/ინსინერაციაზე,
რათა
რეციკლირება
ეკონომიკურად
სიცოცხლისუნარიან საქმიანობად იქცეს ან თუ გადასახადები უკვე შემოღებულია,
მნიშვნელოვნად გაზარდეთ მათი განაკვეთები. ამ გადასახადიდან მიღებული
შემოსავლები
გამოყენებული
უნდა
იყოს
დახარისხებული
გატანის
ხელშეწყობისთვის, ცნობიერების ამაღლებისთვის და პრევენციაზე, ხელახლა
გამოყენებასა
და
რეციკლირებაზე
ორიენტირებული
თანამედროვე
ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის.
შემოიღეთ/გააუმჯობესეთ დახარისხებული გატანის სისტემები.
რაც შეიძლება სწრაფად განავითარეთ სახლებიდან დახარისხებული გატანის სქემები
და განახორციელეთ საპილოტე პროექტები დახარისხებულ გატანაზე, რათა
შეიმუშაოთ ვარიანტები ადგილობრივი ვითარების გათვალისწინებით.
წამოიწყეთ/გააძლიერეთ ცნობიერების ამაღლების და ინფორმირების კამპანიები
სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის.
მოახდინეთ ადმინისტრაციული სტრუქტურების და პროცედურების რეფორმირება,
რათა
გაამარტივოთ
ნარჩენების
მართვის
ადმინისტრირება,
მაგალითად,
გააერთიანეთ წარმადობები ინტერ-მუნიციპალური ასოციაციების მეშვეობით და
მოახდინეთ არსებული სისტემების ჰარმონიზება ადმინისტრაციულ და პრაქტიკულ
მიდგომებზე სახელმძღვანელო პრინციპების შემუშავების გზით.
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დაეხმარეთ ადგილობრივ თვითმმართველობებს (წახალისების და/ან დაჯარიმების
გზით) დახარისხებული გატანის სქემების შემოღებასა და სხვა ძირითადი
მოვალეობების (მაგ. სატენდერო პროცედურების) შესრულებაში.
გააფართოვეთ და გააუმჯობესეთ მწარმოებლის გაფართოებული პასუხისმგებლობის
არსებული
სქემების
მონიტორინგი
და
გამჭვირვალობა
გაძლიერებული
ინსპექტირების და აღსრულების საქმიანობების მეშვეობით.
განაახლეთ ნარჩენების მართვის ეროვნული და რეგიონული გეგმები, მათ შორის
ზომები სავალდებულო საპროგნოზო მონაცემების და ამოცანების მისაღწევად.
აღასრულეთ ეროვნული სტრატეგიები ბიონარჩენების მართვაზე.
გადახედეთ
სტატისტიკას
ანგარიშგების
ევროსტატის
სახელმძღვანელო
პრინციპებთან შესაბამისობაში მოყვანის გზით.
გამოიყენეთ ევროკავშირის დაფინანსება იმ ინფრასტრუქტურის და ინიციატივების
დასაფინანსებლად, რომლებიც ნარჩენების მართვის იერარქიის პირველ საფეხურს
უკავშირდება.

პოლიგონებისმართვისმდგომარეობასაქართველოში
დღეს, საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის სისტემა უკონტროლო ადგილობრივი
პოლიგონების, მრავალი არაოფიციალური ნაგავსაყრელის, ძალზე ცოტა რეციკლირების
საშუალებებისგან შედგება, რომელთა ადმინისტრირება ნარჩენების მართვის არასაკმარისი
ინფრასტრუქტურით ხდება.18 შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია
რეგიონულ, კონტროლირებად პოლიგონებზე გადასვლას ორ რეგიონში საპილოტე
პროექტების განხორციელების გზით გეგმავს. ეს პროექტები ისეთ საკითხებსაც შეეხება,
როგორებიცაა პოლიგონებიდან მეთანის ემისია, სხვა ბუნებრივი რესურსების დაბინძურება,
ცნობიერების ამაღლების კამპანიები და სატარიფო პროგრამების შეფასება.
საქართველო მყარი ნარჩენების მართვის შესაძლებლობის განვითარების გზის დასაწყისშია.
იდგმება პირველი ნაბიჯები ევროკავშირის პოლიტიკასთან ჰარმონიზებული ეროვნული
პოლიტიკების განსასაზღვრად, ნარჩენების და პოლიგონების მართაში გარემოსდაცვითი
რეგულაციების გამოსაყენებლად, ღია პოლიგონების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად და
მყარი ნარჩენების მართვის ინტეგრირებული გეგმების თემის დონეზე შესამუშავებლად, რაც
ქვეყანას რეციკლირების სისტემების განხორციელებასთან მიიყვანს.
დღეისათვის საქართველოში 63 მუნიციპალური პოლიგონი არსებობს. გარდა ამისა არსებობს
რამდენიმე უკონტროლო ადგილობრივი პოლიგონი. მუნიციპალური მყარი ნარჩენების
პოლიგონების
მოვლა-პატრონობა
და
მართვა
რეგიონული
განვითარების
და
ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან არსებული მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის
პასუხისმგებლობაში შედის. კომპანიის მიზანია ევროკავშირის სტანდარტებთან

18

მყარი ნარჩენების მართვა - არსებული სიტუაცია და გამოწვევები.
http://waste.gov.ge/admin/editor/uploads/files/123.pdf
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ეტაპობრივად დაახლოება, არსებული პოლიგონების დახურვა და ისეთი ახალი
პოლიგონების აგება, რომლებიც შესაბამის სტანდარტებს დააკმაყოფილებს. კომპანია
მართავს 52 ნაგავსაყრელს. კომპანიას 9 რეგიონული მომსახურების ცენტრი აქვს და
თითოეულ პოლიგონს თითო ოპერატორი აკონტროლებს.
დაგეგმილია სულ
მშენებლობა.19
მუნიციპალური

8

ახალი

საერთაშორისო

სტანდრატის

შესაბამისი

ნაგავსაყრელებისაბსოლუტურიუმრავლესობა

ახალგახსნილინაგავსაყრელისა)

პოლიგონის

(გარდა

3

საბჭოთაკავშირისდროსაარეგისტრირებული,

არაკმაყოფილებსსაერთაშორისოსტანდარტებსდამათიექსპლუატაციისვადაგასულია.
არალეგალური ნაგავსაყრელების რაოდენობა საქართველოში ზუსტად განსაზღვრული არ
არის. აღრიცხვას ართულებს ისიც, რომ არ არის განსაზღვრული ნარჩენების მოცულობა,
რომლის განთავსების მასშტაბიც ჩაითვლებოდა ნაგავსაყრელად.

ნარჩენებისმართვასაქართველოშიქალაქებისადამუნიციპალიტეტებისმიხედვითგანსხვავებუ
ლსტრუქტურასექვემდებარება.
მუნიციპალიტეტის

თბილისშინარჩენებისმართვაშედის

დაქვემდებარებაში

მყოფიშპს

ადგილობრივი

„თბილსერვისჯგუფის“

პასუხისმგებლობისქვეშ.

19

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური. ეფექტიანობის აუდიტი. მყარი ნარჩენების მართვა.
http://sao.ge/files/auditi/efeqtianobis-angarishi/mkari-narchenebi.pdf
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რეგიონებისშემთხვევაშინარჩენებისმართვისპროცესზეპასუხისმგებლობასინაწილებენმუნიც
იპალიტეტებიდაშპს

„მყარინარჩენებისმართვისკომპანია“,

აჭარისავტონომიურრესპუბლიკაშიკიშპს „სანდასუფთავება“ დამუნიციპალიტეტები.
პასუხისმგებლობების განსაზღვრაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ნარჩენების მართვის
ახალმა კოდექსმა;
ნარჩენების მართვის კოდექსი _ მთავარ აქტორთა კომპეტენციები და ვალდებულებები
2015 წლის 15 იანვრიდან ამოქმედდა ნარჩენების მართვის ახალი კოდექსი. მნიშვნელოვანია,
რომ ეს არის პირველი დოკუმენტი, რომელმაც სცადა ერთობლიობაში მოექცია ნარჩენების
მართვასთან დაკავშირებული საკითხები.
კოდექსის მიხედვით ნაგავსაყრელები 3 კატეგორიად იყოფა: სახიფათო ნარჩენების,
არასახიფათო ნარჩენებისა და ინერტული ნარჩენების ნაგავსაყრელებად. ნარჩენების მართვის
კოდექსით ხდება კომპეტენციების გამიჯვნა ნარჩენებზე პასუხისმგებელ ორგანოზებს შორის
და ამ კომპეტენციებს ასე განსაზღვრავს:
„მუხლი 6. ნარჩენებისმართვისსფეროშიკომპეტენტურიორგანოები
1.

ნარჩენებისმართვისსფეროშისამინისტროსკომპეტენციასგანეკუთვნება:
ა) ნარჩენებისმართვისერთიანისახელმწიფოპოლიტიკისშემუშავებადაგანხორციელება;
ბ) ნარჩენებისაღრიცხვადანარჩენებისმონაცემთაბაზისწარმოებაამკოდექსის 29-ედა 30ემუხლებისშესაბამისად;
გ)
ნარჩენებისმართვისეროვნულისტრატეგიისადაბიოდეგრადირებადიმუნიციპალურინარჩ
ენებისმართვისსტრატეგიისშემუშავებაამკოდექსისმე-11 მუხლისშესაბამისად;
დ)
ნარჩენებისმართვისეროვნულისამოქმედოგეგმისშემუშავება,
მისიგანხორციელებისკოორდინაციადაგეგმისგანხორციელებისანგარიშისწარდგენაამკოდ
ექსისმე-12 მუხლისშესაბამისად;
ე)
ამკოდექსისშესაბამისადნარჩენებისმართვასთანდაკავშირებულისაქმიანობისნებართვისგ
აცემადარეგისტრაციისწარმოება;
ვ)
ნარჩენებისპრევენციის,
სეპარირების,
ხელახალიგამოყენებისადარეციკლირებისხელშეწყობა;

წინასწარიდამუშავების,

ზ) ნარჩენებისმართვისსახელმწიფოკონტროლისგანხორციელება.
52

2.
სამინისტროსაქართველოსფინანსთასამინისტროსთანერთადარეგულირებსნარჩენებისტრანს
სასაზღვროგადაზიდვასამკოდექსის 28-ემუხლისშესაბამისად.
3.
საქართველოსშრომის,
ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისსამინისტროსამინისტროსთანერთად,
საქართველოსკანონმდებლობითდადგენილიწესითარეგულირებსდააკონტროლებსსამედიცი
ნონარჩენებისმართვას.
4.
საქართველოსსოფლისმეურნეობისსამინისტროსამინისტროსთანერთად,
საქართველოსკანონმდებლობითდადგენილიწესითარეგულირებსდაზედამხედველობსცხოვე
ლურინარჩენებისმართვას.
5.
საქართველოსეკონომიკისადამდგრადიგანვითარებისსამინისტროსსისტემაშიშემავალიშესაბა
მისიდაწესებულებაგასცემსსახიფათონარჩენებისტრანსპორტირებისათვისსატრანსპორტოსაშ
უალებისდაშვებისმოწმობას.
6.
საქართველოსეკონომიკისადამდგრადიგანვითარებისსამინისტროდამისსისტემაშიშემავალიშ
ესაბამისიდაწესებულებასამინისტროსთანერთადშეიმუშავებენდასაქართველოსმთავრობასდ
ასამტკიცებლადწარუდგენენკანონქვემდებარეაქტის/აქტებისპროექტს/პროექტებს,
რომლითაც/რომლებითაცგანისაზღვრებანარჩენებისტრანსპორტირებასთანდაკავშირებულიმ
ოთხოვნები, კერძოდ, მოთხოვნები:
ა)
ნარჩენებისტრანსპორტირებისთვისგამოსაყენებელისატრანსპორტოსაშუალებისსტანდარტებ
ისადმი;
ბ) ნარჩენებისტრანსპორტირებისთვისგამოსაყენებელიკონტეინერისადმი;
გ)
სახიფათონარჩენებისგადამზიდავისატრანსპორტოსაშუალებისმძღოლისგამოცდილებისადმ
ი.
7.
ნარჩენებისმართვისსფეროშისაქართველოსრეგიონულიგანვითარებისადაინფრასტრუქტური
სსამინისტროსკომპეტენციასგანეკუთვნებაარასახიფათონარჩენებისნაგავსაყრელებისმოწყობა
,
მართვადადახურვა,
ნარჩენებისგადამტვირთავისადგურებისმოწყობადამართვაამკოდექსისადაშესაბამისიკანონქვ
ემდებარენორმატიულიაქტებისმოთხოვნათაგათვალისწინებით.
ამნაწილითგანსაზღვრულიუფლებამოსილებასაქართველოსმთავრობისგადაწყვეტილებითშე
იძლებაგადაეცესმესამეპირს.
8.
ამკოდექსისადასაქართველოსორგანულიკანონის
„ადგილობრივითვითმმართველობისკოდექსი“
შესაბამისად,
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ნარჩენებისმართვისსფეროშიმუნიციპალიტეტისკომპეტენციასგანეკუთვნებამუნიციპალური
ნარჩენებისმართვა
(მათშორის,
მუნიციპალურინარჩენებისმართვისგეგმისშემუშავება)
ამკოდექსისმე-16
მუხლისშესაბამისად
(გარდაამმუხლისმე-7
ნაწილითგათვალისწინებულიუფლებამოსილებისა).
9.
აჭარისავტონომიურირესპუბლიკისადაქალაქთბილისისადმინისტრაციულსაზღვრებშიმოქცე
ულტერიტორიებზეარასახიფათონარჩენებისნაგავსაყრელებისმოწყობა,
ოპერირებადადახურვაგანეკუთვნებააჭარისავტონომიურირესპუბლიკისდათბილისისმუნიც
იპალიტეტისშესაბამისიორგანოებისკომპეტენციას“20.
ნარჩენების მართვის კოდექსმა, პრინციპში, დააფიქსირა ის კომპეტენციები, რომლებიც დღეს
არსებული რეალობაში მოქმედებს. ეს კოდექსი, კერძოდ, რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტროს
განუსაზღვრავს
არასახიფათონარჩენებისნაგავსაყრელებისმოწყობას,
მართვადადახურვას,
ნარჩენებისგადამტვირთავისადგურებისმოწყობადამართვაამკოდექსისადაშესაბამისიკანონქვ
ემდებარენორმატიულიაქტებისმოთხოვნათაგათვალისწინებით. კოდექსით სამინისტრო
მონაწილოებას არ იღებს პოლიტიკის წარმოებაში და იგი ძირითადად
ტექნიკური
აღმასრულებლის ფუნქციით შემოიფარგლება.
აქვე საინტერესოა ჩანაწერი, რომელიც ამ ფუნქციებთან მიმართებაში კოდექსშია აღნიშული,
კერძოდ:
ამნაწილითგანსაზღვრულიუფლებამოსილებასაქართველოსმთავრობისგადაწყვეტილებითშე
იძლებაგადაეცესმესამეპირს. ეს ჩანაწერი იძლევა საშუალებას განხორციელდეს ფუნქციათა
გადაცემა ახალ აქტორებზე;
ევროპული გამოცდილება ცხადყოფს, რომ ასეთი აქტორები, როგორც წესი, ადგლობრივი
მუნიციპალიტეტები ან მათ გაერთიანებები არიან. კერძოდ, გარდა ლატვიისა, თითქმის
ყველა განხილულ მაგალითში ნაგავსაყრელების მართვისა ფუნქციები მუნიციპალიტეტებს
აქვთ აღებული თავზე; ამასთან, როგორც წესი, პოლიტიკას განსაზღვრავს და მონიტორინგში
აქტიურ მონაწილეობას იღებს გარემოს დაცვის სამინისტრო, მათ შორის ამ მიმართულებით
განსაკუთრებით აქტიურია სამინისტროს რეგიონული წარმომადგენლები (რომელიც
საქართველოში ამ ეტაპისთვის გაუქმებულია);
ნარჩენების მართვის კოდექსის ზემოთ მოყვანილი ჩანაწერი, ასევე, არ გამორიცხავს ამ
პროცესში კერძო ინტერესის ჩართვის შესაძლებლობას, რაც საკმაოდ საინტერესოა;
კანონი ასევე განსაზღვრავს კონკრეტულ ვადებს ნარჩენების მართვის ეროვნული და
მუნიციპალიტეტების მიერ _ რეგიონული სტრატეგიების შემუშავებისთვის. კერძოდ:

20

http://moe.gov.ge/files/kanonmdebloba/kanonebi_2015/narchenebis_martvi_kodeqsi/%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
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კანონისთანახმად,

გარემოსდაცვისსამინისტროვალდებულია,

შეიმუშაოსნარჩენებისმართვისეროვნულისტრატეგია,

რომელმაცმომავალი

15-

წლიანიპერიოდისთვისსაქართველოშინარჩენებისმართვისეროვნულიპოლიტიკადამიზნები
უნდაგანსაზღვროს.
ყოველ

5

წელიწადშიერთხელკისამინისტრომუნდაშეიმუშაოსნარჩენებისმართვის

5-

წლიანიეროვნულისამოქმედოგეგმა. სტრატეგიადასამოქმედოგეგმამიღებულუნდაიქნას 2015
წლის 31 დეკემბრამდე.
5-წლიანისამოქმედოგეგმაუნდაშეიმუშაონმუნიციპალიტეტებმაც.
თუმცამათთვისვადაუფროხანგრძლივია:
მათმუნიციპალურინარჩენებისმართვისგეგმაეროვნულიგეგმისმიღებიდანორიწლისვადაშიუ
ნდადაამტკიცონ.
საინტერესოა, რომ კანონში არ ჩანს ამ პროცესში რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს როლი. სიტუაციაში, როცა ნარჩენების მართვის საკმაოდ
მნიშვნელოვანი კომპონენტის - ნაგავსაყრელების მართვა ამ სამინისტროს ფუნქციაა, საკმაოდ
რთული წარმოსადგენია მასთან მნიშვნელოვანი კოორდინაციის გარეშე როგორ შეიძლება
ნარჩენების მართვის რეგიონული გეგმების შექმნა.
საინტერესოა, რომ მაგალითად კანონპროექტის განმარტებით ნაწილში აღნიშნულია, რომ
წინასწარიგათვლით,
მილიონილარისინვესტიცია,

10-წლიანპერიოდშისავარაუდოდსაჭიროა
რაცმოიცავსახალინაგავსაყრელისმოწყობას

ნაგავგადამტვირთავისადგურებისმოწყობას

(35

370
(108

მლნ),

90

მილიონი),

ძველინაგავსაყრელებისდახურვას (44 მლნ), კომპოსტირებისსაწარმოებისმოწყობას (10 მლნ),
ნარჩენებისადატრანსპორტირებისათვისკონტეინერების,
მანქანებისადასხვატექნიკურისაშუალებებისშეძენისკაპიტალურხარჯებს (173 მლნ.).
ცხადია, რეალური ხარჯთაღრიცხვის განსასაზღვრად ასევე აუცილებელია რეგიონული
ინფრასტრუქტურისა და განვტარების სამინისტროს მაქსიმალური ჩართულობა, რადგან
ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპონენტის _ ნაგავსაყრელების მოწესრიგება სწორედ მის
კომპეტენციაში შედის;
კოდექსის მნიშვნელოვანი კომპონენტია კერძო კომპანიების, ფიზიკური და იურიდიული
პირების ვალდებულებები:
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კერძოკომპანიებს,
200

ფიზიკურიდაიურიდიულიპირები,

ტონაზემეტარასახიფათონარჩებს,

5

რომლებიცწელიწადშიწარმოქმნიან

ტონაზემეტსახიფათონარჩენსან

ტონაზემეტინერტულნარჩენს,

ვალდებულნიარიან,

შეიმუშაონკომპანიისნარჩენებისმართვისგეგმა,
წელიწადშიერთხელგანაახლებენ.

1000

რომელსაც

მართვისპირველიგეგმაკი

2016

3
წლის

31

დეკემბრამდეუნდაშემუშავდეს.
სიახლეაისიც,

რომკოდექსსშემოაქვსგარემოსდაცვითიმმართველისცნებადაპოზიცია.

ნებისმიერიიურიდიულიანფიზიკურიპირი,

რომელიცზემოთაანახსენები,

ვალდებულიაჰყავდეს გარემოსდაცვითი მმართველი, პირი,
რომელიცპასუხისმგებელიიქნებაკომპანიისნარჩენებისმართვისგეგმისმომზადებაგანახლებაზე,
გეგმისშესრულებისორგანიზებაზედანარჩენებისმართვისშესახებკანონმდებლობისმოთხოვნე
ბისშესრულებისკონტროლზე.
თუმცაკანონისმოთხოვნებიკერძოსექტორისმიმართამითარშემოიფარგლება.
კოდექსი„მწარმოებლისგაფართოებულივალდებულების“პრინციპსაცამკვიდრებს,
მუხლი 9. მწარმოებლისგაფართოებულივალდებულება
პროდუქტისუშუალომწარმოებელმა,

რომელიცშემდგომსპეციფიკურინარჩენიხდება,

დაამპროდუქტისბაზარზეგანმათავსებელმაუნდაიზრუნონპროდუქტისთვისიმგვარიფორმის
მიცემაზე, რომლითაცუზრუნველყოფილიიქნება:
ა)

გარემოზეუარყოფითიგავლენისშემცირება,

აგრეთვენარჩენებისწარმოქმნისშემცირებაპროდუქტისწარმოებისპროცესშიდაშემდგომიგამო
ყენებისშედეგად;
ბ) პროდუქტისგანწარმოქმნილინარჩენებისაღდგენადაგანთავსება;
2.
ამმუხლისპირველინაწილითგათვალისწინებულივალდებულებასრულდებაისეთიპროდუქტ
ისშექმნით,

წარმოებითადაბაზარზეგანთავსებით,

რომელიცგანკუთვნილიამრავალჯერადიგამოყენებისათვის,
ტექნიკურადგამძლეადარომლისგანწარმოქმნილინარჩენებიხელსაყრელიააღდგენისათვისდა
უსაფრთხოაგარემოშიგანსათავსებლად.
3.

ისეთიპროდუქტისმწარმოებელი,

რომელიცშემდგომსპეციფიკურინარჩენიხდება,

დაამპროდუქტისბაზარზეგანმათავსებელივალდებულიარიან,
უზრუნველყონპროდუქტისგანწარმოქმნილინარჩენებისსეპარირებულიშეგროვება,
56

ტრანსპორტირება,

აღდგენა

რეციკლირება)

(მათშორის,

დაგარემოსთვისუსაფრთხოგანთავსება.
ამმუხლისმე-3

4.

ნაწილითგათვალისწინებულივალდებულებასრულდებაინდივიდუალურადანკოლექტიურა
–

დ

მწარმოებელთაგაერთიანებისსაშუალებით.

5.

სამინისტროსაქართველოსეკონომიკისადამდგრადიგანვითარებისსამინისტროსთანდასხვაუწ
ყებებთანერთადშეიმუშავებსდასაქართველოსმთავრობასმისაღებადწარუდგენსდადგენილებ
ებისპროექტებს,
რომლებიცგანსაზღვრავსდეტალურვალდებულებებსამმუხლითგათვალისწინებულმწარმოებ
ლისგაფართოებულვალდებულებასთანდაკავშირებით.
მიუხედავად იმისა, რომ ამ ვალდებულებების ამოქმედება ნარჩენების მართვის ეროვნული
სტრატეგიის ამოქმედებიდან 2 წელწადში იგულისხმება, ეს საკმაოდ რთული პროცესი
შეიძლება

აღმოჩნდეს

ქართველი

მწარმოებლებისთვის;

ამ

შემთხვევაში

შესაძლოა

გამოყენებულ იქნას ევროპული გამოცდილება, როცა ამ ვალდებულების შესასრულებლად
კომპანიები ან ერთობლივად ქმნიან საწარმოს, ან სარგებლობენ მსგავსი მომსახურების
შემომთავაზებული დამოუკიდებელი კომპანიის მომსახურებით;
გარემოსდაცვითი ორგანიზაციები კანონის ერთ-ერთ ხარვეზად თვლიან იმას, რომ
ისმხოლოდსაყოფაცხოვრებონარჩენებსდანაწილობრივსახიფათონარჩენებსეხებადამასშიპრა
ქტიკულადარაასაუბარისამთომოპოვებითიმრეწველობიდანმიღებულინარჩენებისათუსამშენებლონარჩენებისგანთავსებისს
აკითხებზედაა.შ.
ასევე
არსებობს
აზრი
იმის
შესახებ,
რომ
კანონს
უნდა
განესაზღვრა
ნარჩენებისსახელმწიფოფასი, რაცმუნიციპალიტეტებსშემდგომმოქმედებებსგაუადვილებდა.
ეს ხელს შეუწყობდა ნარჩენების გადამუშავებაში კერძო ინტერესების შემოსვლასაც. თუმცა,
ამ მოსაზრების საწინააღმდეგოდ უნდა ითვას, რომ ფასის დადგენამ ნარჩენზე შესაძლოა
მნიშვნელოვანი ფინანსური პრობლემების წინაპირობა გახდეს ნაგავსაყრელების მმართველი
კომპანიისთვის, გაზრდის რა მის მფლობელობაშ მყოფი ქონების ღირებულებას;
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშის მიგნებებიდან
არსებული სიტუაციის ანალიზისთვის მნიშვნელოვანი წყაროა ზემოთ უკვე ნახსენები მყარი
მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ეფექტიანობის ანალიზი21; ანგარიშიდან გამოვყოფთ
შემდეგ ძირითად მიგნებებს:


მუნიციპალიტეტების

მიერ

არმიმდინარეობსნარჩენებისმოცულობისწინასწარიგანსაზღვრა,
21

http://www.control.ge/files/auditi/efeqtianobis-angarishi/mkari-narchenebi.pdf
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რომლისგარეშეშეუძლებელიანარჩენებისმართვისოპტიმალურიგეგმისშედგენა.
საქართველოსუმეტესტერიტორიაზემყარინარჩენებისმართვისგეგმაარეფუძნებაზუსტ


მონაცემებს, რისშედეგადიზრდებამომსახურებისხარჯიდამცირდებახარისხი.
იმმუნიციპალიტეტებში,
რომლებსაცნარჩენებისმომსახურებამიეწოდებათ,
არმუშაობსმოსაკრებლისე.წ. „ბილინგის“ სისტემა.



დაწესებულიტარიფებიდაუსაბუთებელიადაარითვალისწინებსდასუფთავებისთვისსა
ჭირორეალურხარჯებს.

აღნიშნულიმიდგომაგამოწვეულიაიმით,

რომმუნიციპალიტეტებშიარხდებასატარიფოსისტემისანალიტიკურიგანხილვა,
დაკვირვება, ხარჯისადაშემოსავლისგაანგარიშება;


მიუხედავადკომპანიების2

მიერჩატარებულიკეთილმოწყობისღონისძიებებისა,

ძველინაგავსაყრელებიკვლავმოუწყობელირჩება,
რაცგარემოსმუდმივიდაბინძურებისწყაროსწარმოადგენს.


არსაკმარისია მონიტორინგი გარემოს დაცვის სამინისტროს მხრიდან;



რაიონებსადასოფლებშიარარსებობსნარჩენებისშეგროვებისდაგატანისმომსახურება,
შესაბამისადარდგასურნებიდამოსახლეობაიძულებულიანარჩენებიგანათავსოსმისმიე
რშერჩეულტერიტორიაზე.



არარსებობსსამშენებლონარჩენებისრაოდენობაზეინფორმაცია,
რომლისმიხედვითაცგანისაზღვრებამათიგანთავსებისადგილიანგანკარგვისშესაძლებ
ლობა.
არხდებასამშენებლონარჩენებისგადამუშავებადამეორადმოხმარებაშიგამოყენება,
რისშედეგადაცშემცირდებასამშენებლონარჩენებიდამათმიერგამოწვეულიზიანისდონ
ე.



სამშენებლომასალებისთვისსპეციალურინაგავსაყრელიარარსებობსდამისიმუნიციპალ
ურნაგავსაყრელზეგანთავსებაცარამიზანშეწონილია.
აღნიშნულირთულმდგომარეობაშიაყენებსმოსახლეობას,



რომელიციძულებულია,

ჯარიმისმიღებისრისკისქვეშგანათავსოსსამშენებლონარჩენები;
ცნობიერებისამაღლებისღონისძიებებიარასაკმარისია,
რადგანარგააჩნიამასშტაბურიხასიათიდაარფარავსროგორცყველასამიზნეჯგუფს,
ასევესრულიადსაქართველოსტერიტორიას.

საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის მიერ განხორციელებული სამუშაოს
შესახებ
ნარჩენების მართვის სფეროში არსებული რთული ვითარების მიუხედავად, შეინიშნება
პოზიტიური ნაბიჯები, რომელსაც საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია დგამს.
2014 წელს კეთილმოეწყო და გამართულ საექსპლუატაციო რეჟიმში შევიდა 19 ნაგავსაყრელი.
გაწეული სამუშაოს ღირებულაბამ შეადგინა 7.3 მლნ. ლარი. დასრულდა 29 პოლიგონის
შემოღობვის სამუშაოები, ჯამური ღირებულებით - 725 856 ლარი. კომპანიის გამართული
საექსპლუატაციო სისტემის უზრუნველყოფის მიზნით შეძენილი იქნა 16 ერთეული მძიმე
58

ტექნიკა.22 განხორციელდა ქ. ქუთაისის მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონის
მიმდებარედ, მდინარე რიონის ჭალა-კალაპოტის ეროზიული ნაპირსამაგრი სამუშაოები.
პროექტის ღირებულება: 1.7 მლნ. ლარი. კომპანიის განცხადებით, ძველი ნაგავსაყრელებიდან
13

მათგანზე

ნარჩენების

განთავსება

შეჩერებულია.

ასევე

გამკაცრდა

კონტროლი

ნაგავსაყრელებზე უცხო პირებისა და შინაური ცხოველების შეღწევის კუთხით, კერძოდ კი
ნაგავსაყრელებთან დაიდგა სპეციალური ჯიხურები, რომლებსაც ჰყავს სპეცტანსაცმლით
აღჭურვილი ოპერატორები. მოეწყო ახალი ნაგავსაყრელები ბორჯომსა23 და რუსთავში,
უკანასკნელი

კი

თანამედროვე

ევროპული

სტანდარტების

შესაბამისი

ნაგავსაყრელია,რომლის პროექტის ღირებულებამ 5 500 000 ევროს შეადგინა.
რუსთავის ნაგავსაყრელი ძირითადი და დამხმარე შენობა–ნაგებობებით, 7 ჰა. მიწის
ფართობზე განთავსდა და ნარჩენების დამხარისხებელი ობიექტის გარდა, მუშების
განსათავსებელი ოთახის, ავტოსადგომის, ბენზინგასამართი სადგურისგან შედგება და
გაზშემკრები, წყალშმკრები გენერატორებითა და სპეციალური ტექნიკითაა აღჭურვილი.
აშენდა სპეციალური უჯრედიც, სადაც დახარისხებული ნარჩენების კონსერვაცია მოხდება.
ევროპული სტანდარტების შესაბამისი ნაგავსაყრელი ქვეყნის მასშტაბით პირველია,
რომელიც მყარი ნარჩენების მართვისა და გადამუშავების შედეგად ბუნებრივი აირის
მიღების

შესაძლებლობას

იძლევა.

მისი

ექსპლუატაციის

ვადა

25

წელია.

ძველი

ნაგავსაყრელი, რომელიც რუსთავი-წითელი ხიდის ავტომაგისტრალზე, იაღლუჯის მთის
ძირში 1985 წლიდან ფუნქციონირებდა და წლების განმავლობაში მოსახლეობას ეკოლოგიურ
პრობლემებს უქმნიდა, გასული წლის დეკემბერში გაუქმდა.24

ნარჩენების გადამუშავება საქართველოში ნელი ტემპით ვითარდება. ჯერ-ჯერობით
საქართველოში სულ რამდენიმე ტიპის ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოა მათ შორის
მინის, ქაღალდის, პლასტიკისა და საბურავების.25 უახლოეს პერიოდში კიდევ ერთი
გადამამუშავებელი ქარხანა შეემატება საქართველოს, რადგან ქალაქ თბილისის მერიამ
ნარჩენების გადამამუშავებელი ქარხნ(ებ)ის მშენებლობა/მართვის უზრუნველსაყოფად
ინტერესთა გამოხატვა გამოაცხადა, რაც ინვესტორთა მოწვევას და მათი წინადადებების
მიღებას გულისხმობს.26
ევროკავშირის
რეკომენდაციები
გასაუმჯობესებლად:

ნარჩენების

მართვის

ეროვნული

სისტემების

22

http://www.waste.gov.ge/index.php?a=main&pid=190&lang=geo

23http://sknews.ge/index.php?newsid=3706#.VQ6H0_mUeBc
24

http://rustavi.ge/?p=7448

25

http://w3.cenn.org/wssl/

26http://new.tbilisi.gov.ge/news/2230
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 ნაგავსაყრელზე ნარჩენების განთავსების გადასახადების შემოღება, არსებობის
შემთხვევაში მათი გაზრდა რაც ხელს შეუწყობს გადამუშავების პრაქტიკის მტკიცედ
დამკვიდრებას. გადასახადებიდან მიღებული შემოსავალი უნდა მოხმარდეს
ნარჩენების
დახარისხების
სისტემების
გაუმჯობესებას,
თანამედროვე
ინფრაქტრუქტურის დანერგვასა და მეორადი გამოყენების პრომოციას.
 უნდა დამკვიდრდეს ან გაუმჯობესდეს და გაკონტროლდეს ნარჩენების დახარისხების
სისტემები, ადგილზე არსებული პრობლემების შესაბამისად.
 მოსახლეობის სხვადასხვა სეგმენტის ჩართულობისა და ინფორმირებულობის
გაზრდა ამ საკითხთან დაკავშირებით.
 ადმინისტრაციული სტრუქტურებისა და პროცედურების რეფორმირება.
 ადგილობრივი თვითმმართველობების ხელშეწყობა რათა შეძლონ ნარჩენების
დასახარისხდებლად საჭირო სისტემების დანერგვა.
 უნდა მოხდეს არსებული ე.წ. მწარმოებლის გაფართოებული პასუხისმგებლობა
EPR(Extended Producer Responsibility) სქემების მონიტორინგის გაუმჯობესება ინტენსიური ინსპექციის, ხელმძღვანელობისა და სააღმსრულებლო აქტივობების
მეშვეობით.
 ეროვნული და რეგიონალური ნარჩენების მართვის პრაქტიკის განახლება კანონით
დაკისრებული მიზნების მისაღწევად.
 ბიო-ნარჩენების მართვის ეროვნული სტრატეგიების უზრუნველყოფა
 სტატისტიკური მონაცემების EUROSTAT-ის პრინციპების მიხედვით კორექტირება
 ევროკავშირის
დაფინანსების
გამოყენება
ნარჩენების-იერარქიის
პირველი
დონეებისათვის
საჭირო
ინფრასტრუქტურისა
და
ინიციატივების
დასაფინანსებლად.27
არსებული პრობლემების გადაჭრის ერთ-ერთი გზაა ნარჩენების მართვის სფეროს
კომერციალიზაციაა. ამ მიმართულებითაც არსებობს გამოცდილება:


საკუთარი გადამამუშავებელი ქარხნის შექმნა
კაპიტალის ხელმისაწვდომობის შემთხვევაში შესაძლებელია ფულის დაბანდება
საწარმოო გადამამუშავებელი ქარხნის შესაქმნელად, სადაც ნაგვის შემგროვებელ
ფირმებს
შეეძლებათ
შესაბამისი
მატერიალის
დატოვება
მომდევნო
დამუშავებისათვის.



ალუმინის ქილების გადამუშავება
საჭირო კაპიტალის არარსებობის შემთხვევაში,დიდი გადამამუშავებელი ფირმების
ალუმუნის ქილებით მომარაგება კარგ იდეას წარმოადგენს, მსგავსი ბიზნესის
სამართავად საჭიროა მხოლოდ ალუმინის ქილების შეგროვების მარტივი სისტემის
შემუშავება.



ოქროს „ჯართის“ გადამუშავება

27

http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/pdf/Final%20Report%20_130507.pdf
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ეს პროცესი მოიცავს ოქროს პატარა ნარჩენების მოგროვების, გადადნობის,
რაფინირებისა და ახალი ნაწილების ჩამოსხმის პროცედურებს, რაც არ ზემოქმედებს
ოქროს სიწმინდეზე და გაცილებით უფრო იაფია ვიდრე მეტალურგიული გზები.


გადასამუშავებელი ნარჩენების მომგროვებელი ცენტრი
გადამამუშავებელი ქარხნის ინფრასტრუქტურისათვის საჭირო კაპიტალის არქონის
შემთხვევაში შესაძლებელია უბრალოდ ნარჩენების მომგროვებელი ცენტრის შექმნა,
სადაც მოსახლეობა მატერიალს ჩააბარებს ცენტრი კი შემდგომში
მსხვილ
გადასამუშავებელ კომპანიას მოამარაგებს.



სამშენებლო ნარჩენების გადამუშავება
სხვადასხვა ნარჩენი სამშენებლო მასალის მაგალითად ხის მასალის, სხვადასხვა
მეტალის, ელექტრონული მატერიალების შეგროვება სამშენებლო ობიექტებიდან და
მათი ხელახლა გაყიდვა.



მაკულატურის გადამუშავება
კომერციული ფირმების მაკულატურის რეგულარულად შეგროვების სერვისით
უზრუნველყოფა და შემდგომ მოგროვილი მასალის გადამამუშავებელ კომპანიებში
გაყიდვა.



ელექტრონული ნარჩენების გადამუშავება
ელექტრონული ტექნიკის ნაწილების შეგროვება და გადამამუშავებლებზე გაყიდვა.



საკვები ზეთის ფილტრაცია და გადამუშავება
საკვები ზეთის ფილტრაციისა და გადამუშავების სერვისის შეთავაზება რაც ზეთის
ხელახლა გამოყენების საშუალებას იძლევა საკმაოდ საინეტერესო უნდა იყოს
რესტორნებისა და სასტუმროებისათვის.



საყოფაცხოვრებო ნივთების გადამუშავება
ბოლო იდეა საყოფაცხოვრებო დაზიანებული
რეკონსტრუქციასა და კრეატიულად გადაკეთებას
ამოღებულ ნივთებს კომერციულ ფასს შესძენს.

ან გამოყენებელი ნივთების
გულისხმობს,რაც ხმარებიდან

რეკომენდაციები
რეგიონული პოლიტიკის განვითარების მიმართულებით მნიშვნელოვანია გრძელვადიანი
სტრატეგიული ხედვის არსებობა და მიღწევადი სამოქმედო გეგმის განსაზღვრა
საშუალოვადიანი პერიოდისთვის, რომელშიც მკაფიოდ იქნება ჩამოყალიბებული დასახული
მიზნების გაზომვადი ინდიკატორები. სტრატეგიული განვითარების გეგმები სასურველია
მოიცავდეს ფინანსური რესურსის მოძიების ხედვას და ამ რესურსების გადანაწილების
პრინციპებს. მნიშვნელოვანია თანდაფინანსების და პარტნიორობის მიმართულებით
ნაბიჯების გადადგმა. მმართველმა ორგანოებმა უნდა მოიძიონ განსახორციელებელი
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პროექტების ხარჯების 15% თანამონაწილეობა მაინც კერძო წყაროებიდან. განხორიელებული
პროექტების შემდგომი მონიტორინგი, ეფექტიანობის ანალიზი, საშუალებას მისცემს
მმართველ ორგანოებს განვითარებაზე ორიენტირებული მენეჯმენტი განახორციელონ. ეს
უკანასკნელი გაზრდის მმართველი ორგანოზების ნდობას როგორც მოსახლეობაში, ასევე
დონორთა მხრიდანაც.
როგორც წყალარინების, ისე - ნარჩენების მართვის სფეროში მართვის სისტემა
საქართველოში ცენტრალიზებულია. მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე რეგიონში
(თბილისი, აჭარა) მოქმედებს მუნიციპალური საწარმოები, მთელი საქართველოს მასშტაბით
მუნიციპალიტეტების როლი მინიმუმამდე არის დაყვანილი. არადა ევროკავშირის ქვეყნების
(ანგარიშში განხილული) გამოცდილება გვაჩვენებს, რომ მხოლოდ ლატვიის შემთხვევაში
გვაქვს საქართველოს ანალოგიური მოდელი; სხვა შემთხვევებში მუნიციპალიტებების როლი
ევროკავშირის ვალდებულებების დაკმაყოფილების პროცესში საკმაოდ მაღალია.
კოორდინაციის აუცილებლობა _ არსებულ რეალობში, რეგიონული განვითარების და
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს არსებული ფუნქციის პირობებში მნიშვნელოვანია
სამინისტრო აქტიურად კოორდინაციაში იყოს როგორც მუნიციპალიტეტებთან, ისე გარემოს
დაცვის
სამინისტროსთან.
მიუხედავად
იმისა,
რომ
პოლიტიკის
განმახორციელებელი ამ მიმართლებით გარემოს დაცვის სამინისტროა, რეგიონული
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კი ამ პროცესში შედარებით პასიური _ აღმასრულებლის
როლი აქვს ნაკისრი, არ უნდა დავივიწყოთ შემდეგი: რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ფუნქციებში შედის რეგიონული პოლიტიკის წარმოება და
რეგიონული
განვითარება,
მათ
შორის
თვითმმართველობების
განვითარება;
თვითმმართველობისა და ადგილობრივი მმართველობის სტრუქტურების განვითარების
გარეშე, კერძოდ მუნიციპალიტეტების მნიშვნელოვანი როლის გარეშე ვერც ერთ ევროპულ
ქვეყანაში ვერ მოხერხდა წინსვლის მიღწევა.
მუნიციპალიტეტების ჩართულობა წყალარინებისა და მყარი ნარჩენების მართვის სისტემის
გაუმჯობესებაში გამოიხატება ერთის მხრივ რეგიონული გეგმების შემუშავებით (ნარჩენების
მართვის სფეროში ასეთ ვალდებულება რეგიონებისთვის უკვე ჩადებულია საქართველოშიც
2017 წლისთვის). მეორეს მხრივ, მუნიციპალიტეტების ერთ-ერთი მთავარი როლია წყლის და
ნარჩენების ტარიფების მობილიზება; სახელმწიფო აუდიტის მიერ ნარჩენების სფეროში
ჩატარებული აუდიტი, მაგალითად, აჩვენებს, რომ მუნიციპალიტეტების მიერ ვერ ხდება
ადექვატური გადასახადის დაწესება და არსებული გადასახადის ამოღებაც პრობლემურია;
მსგავსი სიტუაცია გვაქვს რეგიონებში წყლის ტარიფის კუთხითაც.
მუნიციპალიტეტების აქტივობა ერთობლივი პროექტების განხორციელების გზითპრობლემების მასშტაბურობიდან გამოდინარე, ევროპული ქვეყნების გამოცდილებაზე
დაყრდნობით, შეიძლება გამოყენებულ იქნას მუნიციპალიტეტთა გაერთიანებების მიერ
პროექტების წარმოდგენის მცდელობა; განსაკუთრებით ეს შესაძლოა საინტერესო იყოს
ნარჩენების მართვის სფეროში; ერთობლივი პროექტები შეიძლება მოიცავდეს როგორც
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საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვებისა და სეპარირების ეტაპს, ასევე მათი გადამუშავების
ეტაპს და თავად ნაგავსაყრელების ორგანიზებასაც; (ცხადია გარემოს დაცვის სამინისტროს
მიერ განსაზღვრული გარემოსდაცვითი სტანდარტების შესაბამისად). საინტერესოა, რომ
არსებული ნარჩენების მართვის კოდექსი ასეთ შესაძლებლობას უშვებს; მეორეს მხრივ,
ვფიქრობთ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს პოლიტიკაში,
რეგიონული პოლიტიკის განხორციელების დროს, ვფიქრობთ საინტერესო უნდა იყოს ასეთ
რეგიონთაშორისი პროექტების (ნებისმიერ სფეროში) წახალისება; მყარი ნარჩენებისა და
წყალარინების სფერო კი, შესაძლოა, ძალიან კარგ მაგალითად იქცეს ამისთვის.
კერძო ინტერესის მოზიდვა _ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოსავლად გვესახება ამ სფეროებში
კერძო სექტორის ინტერესის მოზიდვა. ასეთი მცდელობა განხორციელდა მუნიციპალურ
დონეზე _ კომპანია GWP-ს შემთხვევაში, რომელიც თბილისის, მცხეთისა და რუსთავის
წყალს მოიცავს. მიუხედავად იმისა, რომ კომპანიასთან დაკავშირებით სხვადასხვა ეტაპზე
სხვადასხვა კითხვები ჩნდებოდა, ფაქტია, სწორი რეგულაციების შემთხვევაში, კერძო
ინტერესი სფეროს გაჯანსაღების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან წინაპირობა შეიძლება იყოს. ამაზე
მოწმობს თუნდაც ის კერძო ინვესტციები, რომელიც კომპანიის მიერ უკვე არის გაწეული
როგორც აღრიცხვის მოწესრიგების, ისე - ცალკეული ინფრასტრუქტურული ინესტიციების
სახით, მათ შორის წყალარინების სისტემაში.
მყარი ნარჩენების მართვის სფეროში მსგავსი გამოცდილება არ გვაქვს,თუმცა საქართველოში
არის ცალკეული ნარჩენების კერძო სექტორის მიერ გადამუშავების ერთეული შემთხვევები;
ნარჩენების გადამუშავება ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება შეიძლება იყოს ნარჩენების
მართვის სფეროში კერძი ინვესტიციების შემოსატანად; ზემოთ აღწერილია მიმართულებები,
რომელიც არსებობს ევროპაში და ასევე საქართველოშიც; ამ სფეროს მნიშვნელოვანი
განვითარებისთვის აუცილებელია გადამამუშავებელი ქარხნების გარემოსდაცვითი
სტანდარტების შემუშავება და ასევე ნარჩენების ღირებულების საკითხის გადაწყვეტა;
როგორც ანგარიშში გამოიკვეთა, ექსპერტთა ნაწილი ნარჩენებზე ფასის დაწესებას უჭერს
მხარს, თუმცა, მეორეს მხრივ, ეს იმ პირობებში, როცა სფერო კომერციალიზებული არ არის,
ნაგავსაყრელების მმართველებისთვის პრობლემად შეიძლება იქცეს.
კერძო სექტორის დაინტერესება განსაკუთრებით ნიშანდობლივია წყალარინების სისტემის
რეაბილიტაციის
კონტექსტში.
როგორც
აღინიშნა,
ევროკავშირის
დირექტივის
განხორციელება ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებულია, წყლის ტარიფში რეაბილიტაციის
ხარჯების ასახვა საკმაოდ რთული იქნება, რადგან წყლის ტარიფი საგრძნობლად მოიმატებს.
ამასთან, კერძო კომპანიაზე ამ ტვირთის დაკისრებაც არ იქნება მიზანშეწონილი.
საერთაშორისო გამოცდილებამაც ცხადჰყო, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებშიც ამ პროცესის
ფორსირება სწორედ სახელმწიფოს უშუალო მონაწილოებით მოხდა, საერთაშორისო
დონორების მხარდაჭერით. ამ პროცესში რეგიონული განვითრების სამინისტროს როლი
მნიშვნელოვანია. ამ როლში ახალი დონორების მოძიებაც იგულისხმება. პირველ ეტაპზე
აუცილებელია დეტალური ინვენტარიზაციის ჩატარება, არსებული მდგომარეობის შესწავლა
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და საჭირო ფინანსური და ადამიანური რესურსის დაანგარიშება. ამასთან, განხორციელების
გზების და ინდიკატორების შემუშავება საშუალო და გრძელვადიანი პერიოდისთვის.

ტარიფისა და გადასახდელების ადექვატურობა და მობილიზების აუცილებლობა,
გადასახადი ნარჩენის ნაგავსაყრელზე განთავსებისთვის
ეს ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული თემაა და მოსახლეობაზე სოციალური წნეხის
გაძლიერების წინაპირობაა,რაც სახელმწიფოს მიერ პრინციპულ დონეზე მისაღები
გადაწყვეტილებაა.
ევროკავშირის ქვეყნების გამოცდილება ცხადყოფს, რომ ამ მიმართულებით ნაბიჯების
გადადგმა გარდაუვალია, მნიშვნელოვანი დონორული ფინანსური ნაკადების პირობებშიც, ამ
სფეროების ეფექტურად მართვა ამ მტკივნეული ნაბიჯების გადადგმის გარეშე
შეუძლებელია, ამიტომ თანმიმდევრულადუნდა დაიწყოს ამ მიმართულებით მოძრაობა.
საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების კამპანია - ცნობიერების ამაღლების პროგრამების
განხორციელება ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანსი ეტაპია. მათ შორის ზემოთ უკვე
მოხსენიებული არაპოპულარული ნაბიჯების გადადგმის წინ.
ჯარიმები - როგორც ნარჩენების მართვის კოდექსი, ასევე სხვა გარემოსდაცვითი
კანონდებლობა გარემოს როგორც ნარჩენების, ისე საკანალიზაციო ჩამდინარე წყლებით
დაბინძურებისთვის საჯარიმო გადასახდელებს ითვალისწინებს. ძალიან ხშირად ისმის
შენიშვნები იმის თაობაზე, რომ აღნიშნული ჯარიმები არ მოქმედებს. ვფიქრობთ ჯარიმები
შეიძლება გახდეს გარემოსათვის ზიანის მიყენების პრევენცია, თუმცა ევროპული პრაქტიკაც
მოწმობს და საქართველოს გამოცდილებაც, რომ ტექნიკური და მართვის პრობლემების
მოგვარების გარეშე მათი ეფექტიანობა დიდი ვერ იქნება.
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