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Кръгова икономика
Вземи – Направи – Изхвърли
с/у
Съхраняване стойността на материалите/ресурсите в
икономиката и предотвратяване на отпадъците

Кръгова икономика
Основни характеристики

Определящи фактори

Ограничено използване на природни
ресурси;

Продуктов дизайн, базиран на
устойчива употреба на ресурси и
позволяващ рециклиране на
материалите;

По-голям дял на възобновяеми и
рециклируеми ресурси и енергия
(затваряне на кръга);

Поправка, подновяване, повторна
употреба;
Висококачествено рециклиране;
Пазари за вторични суровини;

Намалени емисии ;

Икономически стимули и
финансиране;

Намалени материални загуби
Запазване стойността на материалите ;
повторна употреба;

Нови бизнес модели;
Еко-иновации

Устойчивост в производство и
потребление

УЧАСТНИЦИ
ИКОНОМИЧЕСКИ СУБЕКТИ
предприятия, потребители
ВЛАСТИ
местно, регионално,
национално ниво
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
подходяща нормативна
уредба

„Да живеем добре в пределите на нашата планета“
Производство
Акцент върху аспекти на кръговата икономика в бъдещите продуктови
изисквания в Директивата относно екопроектирането
Искане към европейските организации по стандартизация за разработване на
стандарти за ефективно използване на материалите с цел определяне на бъдещи
изисквания по отношение на екопроектирането за трайност, за възможности за
поправка и за рециклиране на продуктите
Включване на насоки относно кръговата икономика в референтните документи
за най-добрите налични техники (РДНДНТ) за няколко промишлени отрасли
Проучване на начини за подобряване на ефикасността и прилагането на EMAS
Промишлена симбиоза/ странични продукти

„Да живеем добре в пределите на нашата планета“
ПОТРЕБЛЕНИЕ
По-добро прилагане на съществуващите гаранции за материалните стоки
и същевременно обмисляне на възможни подобрения (предстоящо
предложение на Комисията относно онлайн продажбите на стоки и
проверка на пригодността на законодателството в областта на защитата
на потребителите);
Действия по отношение на неверните декларации за безвредност,
включително актуализирани насоки относно нелоялните търговски
практики;
Действия в областта на екологосъобразните обществени поръчки:
по-голямо интегриране на изискванията за кръговата икономика.

„Да живеем добре в пределите на нашата планета“
Управление на отпадъците
Законодателно предложение относно отпадъците;
Подобрено сътрудничество с държавите членки за по-добро прилагане
на законодателството на ЕС в областта на отпадъците и борба с
незаконния превоз на излезли от употреба моторни превозни средства;

Засилване на прилагането на преразгледания Регламент за превоз на
отпадъци;
Насърчаване на доброволното сертифициране по инициатива на
промишлеността на съоръженията за обработване на отпадъци за
ключовите потоци от отпадъци и и потоците на рециклиране;
Инициатива относно производството на енергия от отпадъци в рамките
на енергийния съюз.

„Да живеем добре в пределите на нашата планета“
Пазар за вторични суровини
Разработване на стандарти за качество за вторичните суровини (поспециално за пластмасите);
Отчитане на взаимодействието между законодателствата в областите на
химикалите, продуктите и отпадъците, включително начини за намаляване
на съдържанието в продуктите на химикали, които пораждат безпокойство, и
подобряване на проследяването им;
Мерки за улесняване на превоза на отпадъци в целия ЕС, включително
система за електронен обмен на данни (и евентуално други мерки);

Засилване на прилагането на преразгледания
Регламент за превоз на отпадъци
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 660/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 15 май 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно
превози на отпадъци:
Чл. 50:

До 1 януари 2017 г.
(„план за инспекции“)
основан на оценка на риска,
(конкретни потоци от отпадъци и източниците на незаконни превози)

Установяване на минималния брой необходими инспекции
на организации, предприятия, брокери,
търговци и превози на отпадъци
на оползотворяване то или обезвреждането.

Система за електронен обмен на данни по
Регламент (ЕО) № 1013/2006
Чл. 26, параграф 4 Регламент (ЕО) 1013/2006
От страна на ЕК е възложенo проучване за
разработване на техническите и организационни
изисквания за практическото осъществяване на EDI,
т.е. протокол за обмен на данни – доклад ще бъде
публикуван до края на 2016 г. – база за прилагащ акт;
Архитектурата на базата данни – централизирана
или децентрализирана с-ма

Функциониране на пазарите за отпадъци на ЕС
Проучване как функционират вътрешните пазари за
отпадъци, изготвено за ЕК от ARCADIS и Trinomics.
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/index.
htm
Препоръките за подобряване на вътрешния пазар по
отношение на рециклирането и оползотворяването
на отпадъци, преодоляване на административните
пречки, свързани с процедурите по Регламент (ЕО)
1013/2006 и др.

Количества внесени и изнесени опасни
отпадъци в тона за периода 2012-2015 г.
Износ

Внос

2012 г.

1 376,4

30 039,4

2013 г.

3 047,8

41 582,4

2014 г.

4 943,1

46 835

2015 г.

10 984,9

34 773

Внос на отпадъци в България
Отпадъците, които се внасят са основни суровини, заместващи
първични ресурси, за опериращи на територията на България
индустриални предприятия, които прилагат най-добри
налични техники и приемат и третират отпадъци на базата на
издадени комплексни разрешителни.
 негодни за употреба акумулатори за рециклиране (R4);
 отработени масла или маслено-водни емулсии,
предназначени за повторно рафиниране/регенериране
регенериране (R9);
 стоманен прах и цинков прах за рециклиране в цветната
металургия (R4);
 излязло от употреба електрическо оборудване за
рециклиране (R4);

Износ от България
- отпадъци, за които в страната не са налице
подходящи инсталации за третиране, в т.ч. за
портативни батерии; флуоресцентни лампи;
пестициди; фреони; лекарства с изтекъл срок на
годност; отпадъчни химикали; обезводнени утайки,
съдържащи опасни вещества; солидифицирана
оловна шлака; компоненти от електронно
оборудване и др.

ДОКЛАД НА ЕК
Доклад на Комисията до Европейския парламент и
Съвета за прилагането на Регламент (ЕО) № 1013/2006
г. относно превози на отпадъци. Образуване,
третиране и трансгранични превози на опасни
отпадъци и други отпадъци в държавите — членки
на Европейския съюз, 2010—2012 г.
COM/2015/0660 final
Работата по следващия тригодишен доклад на
Комисията за периода 2013 – 2015 г. ще стартира през
2017 г.

ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №1013/2006
ЕК: възлагане на обществен договор за изготвяне на
проучване и оценка на прилагането на Регламент
(ЕО) №1013/2006. Резултатите от проучването ще
послужат като подготовка за планирания преглед и
изменение на регламента през 2020 г. (Чл. 60, 2а
Регламент ЕО 1013/2006)

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ В
БЪЛГАРИЯ
- общото количество на образуваните в Република
България производствени отпадъци от собствената
дейност на предприятията за периода 2009 – 2014 г. е 75
778 155,643 тона; производствените отпадъци
представляват преобладаващата част от образуваните
отпадъци в обхвата на Закона за управление на
отпадъците;

- най-голям дял имат производствените отпадъци,
образувани от икономическата дейност „Производство и
разпределение на електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива“.

Производствени отпадъци 2009 – 2014 г.
Количество образувани производствени
отпадъци от собствената дейност (в тона)
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ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ
За периода 2009–2014 г. общото количество образувани опасни
отпадъци в Република България е 2 874 156 тона;
- тенденция на трайно намаляване на количествата
образувани опасни отпадъци;
- най-голям дял от образуваните опасни отпадъци имат
опасните отпадъци от горивни процеси, следвани от
индустриалните течни отпадъци и отпадъците от киселини,
основи и соли;
- нараства делът на отпадъците, предадени за
оползотворяване, спрямо количествата опасни отпадъци,
предадени за обезвреждане;
- за оползотворяване се предават основно опасни отпадъци,
съдържащи метали – главно от икономическа дейност
„Производство на основни метали. Производство на метални
изделия, без машини и оборудване“.

Oпасни отпадъци 2009-2014 г.
Количество образувани опасни отпадъци от
собствената дейност (в тона)
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Oпасни отпадъци 2009-2014 г.
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Study to improve hazardous waste management based on an
assessment of Member States' performance (2015)
Проучване на база 23 критерия;
„Factsheets” за 10 ДЧ, в т.ч. България, избрани за задълбочен
анализ + „screening“ за още 18 ДЧ
Установена е разлика от 26 млн. тона между генерираните и
третираните отпадъци за 2012 г.
Страните с най-големи разлики са Люксембург, Ирландия,
Латвия, Италия и Великобритания.
Най-малки разлики са констатирани в България, Германия,
Естония, Финландия и Холандия.
От друга страна обаче, България е цитирана и в група с 6
държави – членки с най-висок процент депониране на опасни
отпадъци.
Конкретни препоръки за отделните държавите

Мерки
 разработване на детайлна програма като част от

НПУО за управление на индустриалните опасни
отпадъци;
 прилагане на йерархията за управление на
отпадъците спрямо опасните отпадъци:
предотвратяване и оползотворяване - приоритет
пред обезвреждането;
 облекчаване на административната тежест за
контролните органи при извършване на
комплексни проверки; финансово и техническо
обезпечаване;

Мерки
 подкрепа на проекти по приоритетна ос „Насърчаване

на инвестициите в научно-изследователска и
иновационна дейност“ на Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. за
проучване от научноизследователски екипи съвместно
с бизнеса от съответните целеви отрасли и изготвяне
на предложения за решаване на проблемите с найшироко генерираните опасни отпадъци.
 Оптимизирне на дейностите по сбиране и анализ на
данните за опасните отпадъци за постигане на
консистентност на национално ниво.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
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02 940 65 54

