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Уважаема г-жо Караджова,

Във връзка с предстоящото въвеждане на изискванията на Директива 2008/98/ЕО в българското законодателство, 
с настоящето становище бихме искали да направим конкретни предложения относно някои важни аспекти 
произтичащи от нея. Новата директива представлява сериозна стъпка в посока превръщане на Европейския съюз 
в „рециклиращо общество“. Въпреки наличието на някои спорни текстове, зададената рамка дава добра основа 
на страните членки да заложат амбициозни цели и планове за постигането им. 

Основните елементи, които трябва ясно и недвусмислено да залегнат в българското законодателство са:
1) Определения
2) 5 степенна йерархия
3) Предотвратяване на отпадъци
4) Оценка на жизнения цикъл
5) Статус за край на отпадъка 
6) Рециклиране
7) Разделно събиране
8) Биологични отпадъци
9) Оползотворяване и обезвреждане
10) Планове и програми 

За някои от тези основни елементи даваме конкретни предложени, които да бъдат отразени в законодателната 
рамка, както и мотиви. 



1. Определения

Изчистване на определенията с цел избягване на различно интерпретиране 

Мотиви:
Определенията в закона, които в момента не съответстват  да се синхронизират с директивата. 

Определението за битови отпадъци в ЗУО, в момента, включва и такива от търговския сектор. 
Необходимо е ясно определение за битови, домакински и отпадъци от търговския сектор за по-лесно определяне и 
измерване, както на целите за предотвратяване и рециклиране, така и на мерките насочени към различните 
потоци отпадъци.

Необходимо е ясно разграничаване на дейностите като „подготовка за повторна употреба“ и „повторна употреба“ 
от дейностите по третиране (според сегашния ЗУО) и определянето им като дейности принадлежащи към 
предотвратяването (първа степен в йерархията). Ние напълно поддържаме твърдението, че тези две дейности се 
считат за предотвратяване на отпадъци, тъй като подготовката за повторна употреба е фактически 
предотвратяване на отпадъци, с тази разлика, че се отнася до продукти, които вече са били изхвърлени и 
следователно формално се определят като отпадъци. Второто ниво в йерархията: повторна употреба е въведено с 
цел операторите на отпадъци да са наясно с възможността да отклоняват продукти от потока на отпадъци преди 
той да се третира по какъвто и да е било начин. Предефинирането ще даде и възможност за въвеждането на 
разделно събиране при източника (или в центрове за повторна употреба) на продуктите подлежащи на повторна 
употреба. По този начин ще се даде подкрепа за дейностите в горната част на йерархията и може да се ограничат 
дейности по смесено събирани на отпадъци, с цел последващо сортиране и повторна употреба. Предложението е 
напълно в унисон с изискването на директивата в Член 4(2) от РДО, че:
“...държавите-членки предприемат мерки за насърчаване на вариантите, които обезпечават най-благоприятните 
за околната среда резултати като цяло.”

Повечето мерки за предотвратяване гарантират по-благоприятни резултати за околната среда, тъй като в повечето 
случаи те водят до елиминиране на производството и третирането на отпадъци под каквато и да било форма, дори 
и рециклиране.

2. 5 степенна йерархия

• Препоръчваме въвеждане на 5 степенната йерархия за управление като законово изискване с 
ясни текстове относно приоритетността заложена в нея с цел ясното и недвусмислено тълкуване 
и прилагане от страна на отговорните лица

• Да се заложи принципа, че разходите трябва да следват йерархията на отпадъците, с приоритетно 
финансиране на мерките за предотвратяване пред инсталациите за обезвреждане;

Мотиви:
Предлагаме 5 степенната йерархия да залегне като задължително законово изискване при дефинирането на цели и 
дейности по управление на отпадъците, както в национални планове и програми така и на ниво, регионални (ако 
се предвиждат) и общински планове за управление на отпадъците. Тъй като целите на директивата са постепенно 
въвеждане на измерими цели за предотвратяване и постигане на високи нива на рециклиране, то дейностите 
които са приоритетни в йерархията трябва да се насърчават максимално. Дейности като депониране и изгаряне са 
с нисък приоритет и програми и планове, които ги приоритизират не трябва да бъдат одобрявани, тъй като 
противоречат на йерархията. Дерогация от йерархията да не се допуска за такъв тип планове и стратегии. 

Дългогодишният опит с изграждането на регионални депа в България доказа, че изграждането на инфраструктура 



не е най-добрият начин за решаване на проблемите с управлението на отпадъците. Огромен брой депа не са 
завършени, има съпротива при изграждането на много от тях, за много от малките общини системата е неудачна и 
скъпа, междувременно се въвеждат задължителни цели за рециклиране, а основните финансови средства се 
изсипват в депа. Все по-трудно ще се оправдават разходите за депа особено с въвеждането на йерархията. 
Необходимо е ясно ориентиране на оскъдните средства към мерките от горната част на йерархията, които макар и 
по-комплексни са приоритетни. 

3. Предотвратяване на отпадъци и повторна употреба

За първи път предотвратяването на отпадъците е включено в законодателните документи на ЕС, освен 
задължителните планове за управление на отпадъците (в Член 28). Фактът, че йерархията на отпадъците е 
поставена на законова база, като част от РДО, в Член 4 с предотвратяване генерирането на отпадъци на върха на 
йерархията, е изключително положителен. Предотвратяването на отпадъци е било част от стратегиите за 
управление на отпадъци, както на европейско, така и на държавно ниво, но е липсвала реална политическа рамка 
или какъвто и да е бил икономически или политически стимул. Член 4(2) от РДО, обаче, показва, че страните 
членки трябва да приоритизират предотвратяването на отпадъци, твърдейки недвусмислено, че:
“...държавите-членки предприемат мерки за насърчаване на вариантите, които обезпечават най-
благоприятните за околната среда резултати като цяло.”

Много често се използва извинението, че предотвратяването е твърде трудно за измерване и също толкова трудно 
за постигане, но това не се потвърждава от някои от случаите на добри практики. Това, което липсва, е 
политически стимул зад онова, което според мнозина е набор радикални мерки за справяне с консумацията и 
прекомерната употреба на ресурси.

Напоследък се зародиха множество инициативи в подкрепа на развитието на стратегически подход към 
предотвратяването на отпадъците и е налице все по-обширна доказателствена база. Самата комисия има един 
значим проект, управляван от BIO Intelligence Service (BIOIS), който цели да изготви насоки за държавите 
членки при изготвянето на програмите за предотвратяване на отпадъците. Този проект е идентифицирал 30 
добри практики за предотвратяване на отпадъците в ЕС, натрупал е информация от 19 страни членки и ще 
изготви набор от фактологическа информация и насоки за изготвянето на програми за предотвратяване на 
отпадъците1. Асоциацията на градове и региони за рециклиране и устойчиво управление на ресурсите (ACR+) 
също току що издаде нова публикация2 за предотвратяването на отпадъци, която цели да даде на местните и 
регионалните власти насоки при развитието на стратегии за предотвратяване на отпадъците. Тази публикация 
анализира потенциалните ползи от различни мерки за предотвратяване на отпадъците (като например 
пелени за многократна употреба, нежелана поща, хранителни отпадъци и много други) и предполага 
практическа контролна стойност от 100кг по-малко отпадъци на човек, фокусирайки се върху четири 
дефинирани материални потока: органични материали, хартия, опаковки и големи отпадъци, както и 
категорията „други отпадъци“. 

Предизвикателствата пред измерването и отчитането на ефекта от предотвратяването на отпадъците не трябва да 
се превръща в причина за пренебрегване на тези толкова важни мерки. От особена необходимост са свежите 
идеи свързани с измерването на целите за прекъсване на връзката между икономическия растеж и 
предотвратяване на отпадъците, както е описано в Член 9(c) на директивата.

Тъй като на България предстои разработването на Национална програма за предотвратяване, то на този етап 

1 See presentation on this work by Mathieu Hestin of BIOIS on 30 November 2009 to the UK Resource Recovery Forum 
conference in London http://www.resourcesnotwaste.org/upload/documents/webpage/RRF%20Conference%20M aterials/WP
%282009%29/MathieuHestin%282%29-email.pdf

2 Association of Cities and Regions for Recycling and Sustainable Resources Management (2009), Quantitative benchmarks for 
waste prevention – a guide for local and regional authorities in support of the new Waste Framework Directive, Brussels: ACR+ 
www.acrplus.org



измененията в закона не биха могли да са особено конкретни поради липсата на анализи в тази посока. Въпреки 
това може да се заложат някои законови изисквания към бъдещата програма, като:

• залагане на цели на базата на нетното намаление генерирането на битови отпадъци отчетено на 
глава от населението -  допълнителна полза е измеряемостта 

• разработени стратегически методологии за измерване на прекъсването на връзката между 
икономическия растеж и образуването на отпадъци

Примери като например Фландрия (Белгия), където е заложена цел от 150 кг остатъчни отпадъци на глава от 
населението, показват правилната посока в тази област. Подходът във Фландрия е на път да бъде приложен и от 
правителството на Уелс залагайки същата цел. Повече информация може да намерите на 
http://wales.gov.uk/docs/desh/consultation/090429wastefuturemunicipalen.pdf

Необходимо е насърчаването на следните мерки:

• установяването на връзка между предотвратяването и екологичния дизайн и продължаваща подкрепа за 
дейности насочени към еко-дизайна.

Повторна употреба

Повторната употреба, като законен приоритет в йерархията на отпадъците  е залегнало в директивата и e 
признание, че ефекта върху околната среда на повторната употреба е по-благоприятен в сравнение с 
рециклирането или други дейности по оползотворяване. Ето защо „ЕС За Земята“ счита за необходимо:

• Създаването и развитието на мрежи за повторна употреба и поправки, както и критерии за обществени 
поръчки и количествени цели за повторна употреба.

• Въвеждането на специфични цели за повторна употреба, както и за тяхната интеграция в програмите за 
предотвратяване на отпадъци или в плановете за управление на отпадъците.

• Въвеждане на целеви норми за повторна употреба, като например : 5-10% от едрите отпадъци или 
отпадъците от електрическо и електронно оборудване да бъдат употребени повторно.

• Организираните мрежи от центрове за повторна употреба и поправка да са част от всеки план за 
предотвратяване на отпадъци и трябва да са неразделна част от системите за управление на отпадъците.

• За да се гарантира ефикасността на повторната употреба и подготовката за повторна употреба, трябва да 
се създадат адекватни механизми в местните структури по управление на отпадъците, които да позволяват 
отсяването на продуктите подходящи за повторна употреба във възможно най-ранната фаза и възможно 
най-доброто състояние.

• Да се разгледа възможността сегашните пунктове за вторични суровини вместо да бъдат закривани да се 
преобразуват в центрове за поправка и повторна употреба – по този начин биха могли да се предотврати 
предаването на цветни метали в тези пунктове, като същевременно близостта им до гражданите бива 
запазена. Това ще допринесе за създаването на по-гъста и ефективна мрежа за разделно събиране, 
поправка и повторна употреба на едрогабаритни отпадъци (мебели, прозорци и др.), електрически и 
електронни уреди, както и други подходящи потоци отпадъци.

http://wales.gov.uk/docs/desh/consultation/090429wastefuturemunicipalen.pdf


4. Оценка на жизнения цикъл

Очаква се страните членки и общините отговорни за планирането на управлението на отпадъците да използват 
все по-често оценката на жизнения цикъл при определянето на най-подходящите решения за отпадъците и 
ресурсите.

Оценката на жизнения цикъл (ОЖЦ) в основата си е метод за разглеждане на цялостното въздействие върху 
околната среда, използването на енергия и ресурси на даден материал или продукт. Тя е известна като анализ ‘от 
люлката до гроба‘ и обхваща целия жизнен цикъл на даден продукт или материал - от добива до изхвърлянето му 
след края на живота му. Оценката на жизнения цикъл може да бъде изключително ефективен начин за 
свързването на многото и различни аспекти на въздействията върху околната среда при употребата на 
материалите. Когато се използва точно, този подход може да помогне много при вземане на решения за 
приоритетите при управлението на отпадъци и ресурси.

От изключителна важност при всяка оценка ще бъдат направените допускания при симулирането на 
различни модели, особено при опитите да се използва ОЖЦ като средство за заобикаляне (дерогация) от 
законно установената йерархия на отпадъците в момента и като средство за приоритизиране на действия, 
по-долу в йерархията на управление на отпадъците.

Основен недостатък при прекомерното разчитане на ОЖЦ е липсата на отчитане на  социалните и обществени 
ползи, които често са неотменна част от политиките в горната част на йерархията на отпадъците, като например 
предотвратяването и повторната употреба.

През 2006 Техническият университет на Дания извършва един мащабен опит за широкоспектърна оценка на 
жизнения цикъл на основни компоненти от потока отпадъци. Оценката е изготвена за британската програма за 
действие за отпадъци и ресурси (WRAP). Този международен преглед на ОЖЦ разглежда няколкостотин 
изследвания от целия свят, след което подробно анализира онези, които действително изпълняват ISO 
критериите за провеждане на ОЖЦ (т.е. тези, които не са повлияни от дадена индустрия или финансиране). Само 
55 ОЖЦ проучвания (с 200 индивидуални сценарии) отговарят на тези критерии, като огромната част от тях 
(над 85%) посочват недвусмислено ползите за околната среда от рециклирането в сравнение с изгарянето 
или депонирането. Пълният доклад и резюме, Екологичните ползи от рециклирането3 са достъпни на адрес:
Затова предлагаме в закона да се запишат следните изисквания относно прилагането на ОЦЖ

• ОЦЖ да включва социалните и обществени ползи и да се изготвят по стандартите на ИСО/ISO.
• Задължителното изискване за изготвяне на ОЖЦ отговарящи на ISO критериите за всяко предложение за 

управление на отпадъци, което дава приоритет на дейности по третиране от долната част на йерархията.
• Изискване на стриктно спазване на ОЖЦ за всяка екологична оценка, която се изисква при изготвяне на 

планове за управление на отпадъците.
• Във връзка с разделното събиране при източника - там където подобно събиране е невъзможно,  да се 

демонстрира задължително, че то не е „технически, екологически и икономически приложимо“ с анализи 
и оценки (например ОЦЖ, анализ-разход ползи), както и че материалите събирани без система за разделно 
събиране „гарантират необходимите стандарти за качество на съответните рециклиращи сектори“

5. Статус за край на отпадъка 

Преразгледаната  РДО прави  важна  крачка  напред  що  се  отнася  до  подкрепянето  на  онези  индустрии  за  

3 Waste and Resources Action Programme (2006), Environmental benefits of recycling – an international review of life cycle 
comparisons for key materials in the UK recycling sector, Banbury: WRAP



рециклиране и преработка, които използват продукти и материали считани преди това за отпадъци и са били 
предмет на регулиране.

Целта  на  въвеждането им е  да  се  стимулира  и  подкрепя  рециклирането,  да  се  осигури висока  степен на 
опазване на околната среда и здравето на хората.4 

РДО определя няколко приоритетни материала, които могат да бъдат разглеждани в тази светлина – инертни 
материали, хартия, стъкло, метал, автомобилни гуми и текстил. Общият изследователски център на Комисията5 

наскоро публикува значителен технически доклад в подкрепа на тази позиция и идентифицираните приоритети. 
Въвеждането на критерий за край на отпадъка за някои видове материали (в зависимост и от употребата им) е 
добро. Въпреки това трябва да се следват ясни правила при определянето. Например за автомобилните гуми 
има  различни  видове  употреба:  изгаряне  в  циментови  пещи  –  замърсяващо  околната  среда  и  опасно  за  
здравето; използването им за омекотяване или уплътняване (пристанища, мантинели и др.). Много е важно при 
коя употреба (а не за гумите като цяло) ще се дефинират критериите за край на отпадък, като те задължително  
трябва да следват изисквания на директивата. 

Предложенията за приемане на критерии за край на отпадъците с хармонизирани стандарти за рециклирани 
материали, които се възприемат като продукти, а не като отпадъци ще стимулират рециклирането. 

6. Рециклиране

Преразгледаната РДО за първи път поставя общоевропейска цел за рециклиране на домакински отпадъци и 
неопасни отпадъци от строителна и разрушителна дейност. Подробностите отнасящи се до това какво трябва или 
не трябва да се направи с оглед повишаване на рециклирането, неизбежно ще се превърнат в поле за спорове 
имайки предвид желанието на отделните страни членки да интерпретират директивата по начин, който изисква 
минимални усилия, а не по начин, който налага основите за по-амбициозни програми. Заложените в 
директивата цели за домакински отпадъци и отпадъци от строителни и разрушителни дейности са 
минимални и всяка страна-членка може да заложи по-амбициозни. 

Член 3(17) пояснява определението на рециклиране, като изключва оползотворяването за получаване на 
енергия и преработване в материали, които ще се използват като горива или за насипни дейности. 
Отчитайки, че рециклирането намалява нуждата от добива и преработката на нови материали, като спестява 
енергия и въглеродни емисии и за да се избегне интерпретирането на  директивата по начин, който изисква 
минимални усилия, а не по начин, който залага основите за по-амбициозни програми и за да се стимулира 
разделното събиране при самия източник ЕС За Земята настоява за:

Цели за рециклиране на твърдите битови отпадъци: 

• Приемане на национална цел от 60%  подготовка за повторна употреба и рециклиране на всички 
битови отпадъци до 2020. 

• залагане на конкретни и измерими индикатори за постигане на целите за рециклиране

Цели за рециклиране на отпадъците от търговския сектор и индустрията:  Рециклирането намалява нуждата 
от суровини, като например метали, дървесина и петрол. Добивът на суровини е една от главните причини за 
загубата на местообитания на глобално ниво. Суровините трябва да бъдат рафинирани и преработвани, което 

4 стр. 20 - European Commission Joint Research Centre (2009), End-of-waste criteria – final report, Seville: JRC/IPTS 
http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC53238.pdf 

5 European Commission Joint Research Centre (2009), End-of-waste criteria – final report, Seville: JRC/IPTS 
http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC53238.pdf 
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налага употребата на огромни количества енергия и замърсяващи химикали. Нивата на отпадъци на строителната 
индустрия са високи – за всеки 15 къщи се генерират отпадъци достатъчни за построяването на една нова къща. 
Въпреки че беше предложена цел от 70% за търговски и индустриални отпадъци и тя беше подкрепена от 
европейския парламент, страните членки се противопоставиха на това предложение и то не беше включено в 
окончателния текст на РДО. Въпреки това за намаляване на вредното въздействие от отпадъците на индустрията и 
търговския сектор „ЕС За Земята“ настоява за:

• Приемане на цел от 70% рециклиране за търговски и индустриални отпадъци до 2020, тъй като 
поставянето на цел за рециклиране на тези отпадъци ще помогне да се гарантира, че отклонените 
материали се придвижват нагоре в йерархията на отпадъците.

• залагане на конкретни и измерими индикатори за постигане на целите за рециклиране

Преразглеждането на РДО през 2014 ще включи и оценката на Комисията за ефикасността на заложените в РДО 
цели за рециклиране. Много е вероятно това да доведе до увеличаване на тези цели, и това трябва да се има 
предвид отсега. По-добре е още в началото да се поставят амбициозни цели, за да се стимулира дългосрочното 
планиране и нововъведенията, и постепенно да се изчистват не работещите практики.

Един скорошен доклад на Приятели на Земята Европа (FoE Europe), Gone to Waste6 показва икономическата и 
екологическата стойност на ресурсите, които понастоящем похабяваме чрез депониране и изгаряне. Според този 
доклад, ЕС похабява повече от 5 милиарда евро на година като депонира или изгаря рециклируеми материали. 
Ако вместо това те се рециклират, това ще доведе до спестяването на 148 милиона еквивалент тона парникови 
емисии – това е равносилно на намаляване на броя на автомобилите с 47 милиона на година.

За постигане на целите е необходимо въвеждане на стимули за повишаване нивото на рециклиране: Освен 
положителният ефект върху състоянието на околната среда в сравнение с  изгарянето и депонирането, процесът 
на рециклиране и компостиране, от събирането в контейнери до сортирането и преработката на рециклируемите 
материали, създава повече работни места. За да се гарантира управление на отпадъците, което да е социално, 
икономически и екологично ангажирано „ЕС За Земята“предлага да се обмислят по-нататъшни политики, които 
могат да бъдат от полза на България като страна с по-ниски  нива на рециклиране и които биха могли да помогнат 
да се максимизира рециклирането в рамките на новата законова дефиниция на йерархията на отпадъците:

• Развиване на пазар за рециклирани материали, което би помогнало за създаването на ефективна 
индустрия за повторна преработка в ЕС.

• Забрана на депонирането или изгарянето на рециклируеми или компостируеми материали, независимо 
дали идват от компании или домакинства - Това се оказва успешно във Фландрия, където битовите 
отпадъци, както и търговските и индустриалните отпадъци се отклоняват от депата за рециклиране, а не за 
изгаряне. 

• Използване на система от такси за гарантиране на по-евтиното рециклиране в сравнение с депонирането и 
изгарянето - Въвеждане в закона на висока такса изгаряне по примера на таксата депониране.

7. Разделно събиране

Ясно въвеждане на изискването за разделно събиране на отпадъците при източника, включително и на 

6 Friends of the Earth Europe (2009), Gone to waste – the valuable resources that European
countries bury and burn, Brussels: FoEE

       http://www.foe.co.uk/resource/reports/gone_to_waste.pdf   
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биологичните, като задължително с цел постигане на „висококачествено рециклиране“
1. задължително въвеждане на схеми за разделно събиране при източника
2. там където подобно събиране е невъзможно,  да се демонстрира задължително, че то не е 

„технически, екологически и икономически приложимо“ с анализи и оценки (например ОЦЖ, 
анализ-разход ползи), както и че материалите събирани без система за разделно събиране 
„гарантират необходимите стандарти за качество на съответните рециклиращи сектори“

3. освен хартия, метал, пластмаса и стъкло да се включат към разделно събраните отпадъци и 
кухненски (биологични) отпадъци от домакинствата – тези потоци да са заложени като 
минимум

4. При положение, че изискването за третиране и рециклиране на опасни отпадъци е вече част от РДО, 
съществува потенциал за мерки свързани с разширена отговорност на производителя, които да се 
прилагат върху множество потоци опасни отпадъци. Това, на свой ред, ще доведе до преосмисляне на 
системите за събирането с оглед на по-чистото и ефективно събиране на опасни отпадъци от 
домакинствата.

Мотиви:
В  в Член 11(1) разделното събиране е дефинирано по следния начин :
“Държавите-членки предприемат мерки за насърчаване на висококачествено рециклиране и за тази цел  
въвеждат схеми за разделно събиране на отпадъци, когато това е технически, екологично и икономически  
приложимо, за да се гарантират необходимите стандарти за качество на съответните рециклиращи сектори.  
При спазване на член 10, параграф 2, в срок до 2015 г. се въвежда разделно събиране най-малко за следните  
отпадъчни продукти: хартия, метал, пластмаса и стъкло.”

С цел постигането на „висококачествено рециклиране“ и  да се „гарантират необходимите стандарти за качество 
на съответните рециклиращи сектори“ е необходимо въвеждането на схеми за разделно събиране при източника. 
Това изискване следва да залегне в закона като задължително. Ако властите отговорни за управлението на 
отпадъците не предвиждат изграждането на такава система, то те трябва задължително да демонстрират че 
отказът в техния случай е „технически, екологически и икономически приложимо“, както и че материалите 
събирани от тях „гарантират необходимите стандарти за качество на съответните рециклиращи сектори“. 
Демонстрацията следва да се установи с направени анализи (разходи-ползи, икономически и финансов анализ, 
екологична оценка и др.) и използване на оценка на жизнения цикъл (ОЦЖ), която от своя страна следва да е 
стриктна и задължително сертифицирана по ISO. При изготвянето на ОЦЖ задължително да се изисква 
отчитането на социалните и обществени ползи. 

Член 11(1) на РДО споменава „висококачествено рециклиране“. Рециклирането трябва да бъде ефективно – 
качеството на рециклируемите материали определя търсенето, цената и надеждността им и пазарите с най-ниска 
стойност винаги ще бъдат най-нестабилни. Освен това, неприятните истории (например за рециклируеми 
материали, които се депонират) също са в ущърб на рециклирането, що се отнася до общественото доверие към 
него.

Материалите разделени от самите домакинства и събрани в контейнери (или дори door to door) ще са по-малко 
замърсени от тези, сортирани в център за рециклиране на материалите и ще изискват много по-малко третиране. 
Чистите материали като цяло са по-ценни за преработвателите и много по-голяма част от тях могат да бъдат 
рециклирани. Поради това смятаме, че трябва да се въведе разделно събиране и на биологичните отпадъци 
от домакинствата. 

Относно биологичните отпадъци разделното им събиране се изисква заради йерархията член 4 и член 13 защита 
на човешкото здраве а именно: Член 22 конкретно касае необходимостта от насърчаване на :
“...а) разделното събиране на биологичните отпадъци с цел компостиране и анаеробно разграждане на 
биологични отпадъци; б) третирането на биологичните отпадъци по начин, който осигурява висока степен на 
защита на околната среда; в) използването на безопасни за околната среда материали, произведени от биологични 
отпадъци.”



РДО също забранява смесването с други отпадъци или други материали с различни свойства (Член 10); 
застрашаването на околната среда и излагането на риск на водата, въздуха, почвата, растенията и животните 
(Член 13). В допълнение, директивата за депониране на отпадъците съдържа конкретни изисквания за 
допустимите лимити на биологични отпадъци в депата.

Рециклирането на биологични отпадъци разделени при източника до висококачествен компост и насърчаване на 
употребата му в земеделието и градинарството.

8. Биологични отпадъци

Следните мерки относно биологичните отпадъци биха могли да залегнат в закона като изисквания да бъдат 
включени в програмите и плановете за управление на отпадъците

• Намаляване на изхвърлянето на храна от страна на домакинствата, търговците и ресторантите
• Домашно и обществено компостиране
• Други практики на ниво домакинства, като например хранене на домашни животни
• Предотвратяване и управление на място или друг вид управление на отпадъците организирано 

от големите производители (общински паркови служби, хранителната индустрия и т.н.)
• Подходяща организация на разделното събиране:

◦ Събирането на зелени отпадъци от врата до врата, от друга страна, помага за събирането на 
материали, които преди това са били управлявани на ниво домакинства (домашно компостиране, 
събиране на листа в градините и т.н.) и увеличава общото количество на отпадъци управлявани от 
общините. Събирането на зелени отпадъци на определени места има по-малко негативни ефекти.

◦ Задължително въвеждане на разделяне при източника на биологични отпадъци, като за тази цел се 
създадат обвързващи цели за отклоняването на био отпадъци в съответствие с йерархията на 
отпадъците. За да се минимизира присъствието на био отпадъци в остатъчните отпадъци (които 
отиват за депониране и др.).

• Рециклирането на биологични отпадъци разделени при източника до висококачествен компост и 
насърчаване на употребата му в земеделието и градинарството. Тъй като при редовната употреба на 
компост от смесени отпадъци съществуват определени рискове от дългосрочно замърсяване на почвата. 
Също така компостът от смесени отпадъци може да не отговаря на стандартите и ще трябва да бъде 
депониран (допълнителни разходи).

9. Изгаряне - оползотворяване и обезвреждане

Статусът на изгарянето е променен в преразгледаната РДО, и е предефиниран като оползотворяване на енергия, 
при положение, че са спазени определени критерии. Към днешна дата, според решение на Европейския съд (C-
458/00) изгарянето се определя като обезвреждане, докато според новата РДО може да се счита за 
оползотворяване. Регламентът позволява вноса и износа на отпадъци за обезвреждане и оползотворяване в 
рамките на ЕС, но е много по-лесно да се търгува с отпадъци за „оползотворяване”, отколкото с такива за 
изгаряне.

Ако се вземат под внимание всички въглеродни емисии (което е от значение за промените в климата), 
ефективното изгаряне произвежда повече парникови газове от централите захранвани с природен газ7, 
противоречи на европейските политики относно промяната на климата и насърчава генерирането на отпадъци, като 
прави по-трудно прекъсването на връзката между икономическия растеж и генерирането на отпадъци.

В добавка, изгарянето създава 20 пъти по-малко работни места в сравнение с алтернативните методи

7 U S E PA’ s Emissions & Generation Resource Integrated Database, 2000.



Изгарянето е изключително скъпа и ниско трудоемка технология. В Испания плановете за инсинератори ще 
създадат 2,670 нови работни места, докато 43,405 работни места могат да бъдат създадени ако се инвестира в 
разделно събиране, рециклиране и центрове за повторна употреба8.

В новата РДО е въведена доста спорна формула, която ще се използва за определяне енергийната ефективност на 
инсинераторите. 

Енергийна ефективност = (Ep – (Ef + Ei)) / (0,97 × (Ew + Ef))
- Ер е годишното производство на енергия под формата на топлина или електричество. Изчислява се, като 
енергията под формата на електричество се умножава по 2,6, а енергията под формата на топлина, произведена 
за търговска употреба, се умножава по 1,1 (GJ/годишно)
- Ef е годишното количество енергия, вложена в системата от горива, участващи в производството на пара 
(GJ/годишно)
- Ew е годишното количество енергия, съдържаща се в третираните отпадъци, изчислено въз основа на нетната 
калорична стойност на отпадъците (GJ/годишно)
- Ei е годишният внос на енергия, като се изключват Ew и Ef (GJ/годишно)

- 0,97 е коефициент на загубите на енергия, дължащи се на дънната пепел и излъчването. Тази формула се 
прилага в съответствие с референтния документ за най-добрите налични техники за изгаряне на отпадъци. 

Тази формула позволява на инсинераторите, които произвеждат само електричество (без топлинна енергия) също 
да бъдат считани за инсталации по оползотворяване дори с абсолютен добив от около 25%. Трябва да се обърне 
внимание, че добивът се отнася до средния добив на инсталацията за производство на енергия, а не до 
абсолютния добив на енергия. В реално измерение, 65% ефективност на обикновена инсталация за производство 
на електричество се равнява на около 25% абсолютна енергийна ефективност.

Всъщност формулата сравнява инсинераторите с други инсталации за произвеждане на енергия, за да изчисли 
относителна енергийна ефективност. Един инсинератор може да бъде рекласифициран само ако неговата 
енергийна ефективност е минимум 60 (или 65%) от всички останали източници на производство на енергия. С 
други думи, РДО признава, че основната цел на инсинератора не е производството на енергия! Това обяснява 
защо се толерира по-ниската енергийна ефективност в сравнение със средните стойности за други 
производствени съоръжения.

В Европа, средната ефективност на електрическите централи (на въглища, газ или водноелектрически) е 38%. 
Ако един инсинератор произвежда само електричество с такава ефективност, то той ще има относителна 
енергийна ефективност от 1 (или 100%). Ефективността на конвенционалните отоплителни системи е 91%: ако 
един инсинератор произвежда единствено топлинна енергия с тази ставка, то той ще има енергийна ефективност 
от 1 (или 100%). За да прибавим производството на електричество към производството на топлинна енергия 
използваме  коефициент за умножение: 2.6 за електричество (100/38=2.6) и 1.1 за топлинна енергия (100/91=1.1).

Ep се изчислява като се умножава произведеното електричество в MWh по 2.6 и топлинната енергия в MWh по 
1.1 :

Ep= (2.6x произведено електричество MWh) + (1.1x произведена топлинна енергия Mwh)
Изваждаме от произведената енергия енергията необходима за оперирането на инсталацията: Ef за енергия от 
горива, Ei за различна от Еf енергия. Остатъчната произведена енергия е следователно: Ep-(Ef+Ei). Ef и Ei 
варират при всяка инсталация.

Изчислено е, че 3% от енергията при изгаряне се губи по време на процеса. За да се отчете тази загуба, 
получената енергия се дели на коефициент на ефективност на горенето: 0.97. Енергията при изгаряне (сombustion 

8 Greenpeace Spain, Malos humos para el clima – Noviembre 2009



energy) е енергията съдържаща се в отпадъците (Ew)+ енергията на прибавеното гориво (Ei). Ew зависи от 
средната калорична стойност (NCV) на изгорените отпадъци, тоест енергията съдържаща се в отпадъците. 
Колкото по-висока е NCV, толкова повече енергия ще се произведе при изгарянето на отпадъците.

Следователно, енергийната ефикасност на инсталацията се изчислява чрез разделяне на остатъчната енергия (Ep-
(Ef+Ei) на коефициента 0.97 умножен по енергията на запалване (Ew+Ei). Или: Ep-(Еf+Ei) / 0.97 (Ew+Ef). В някои 
държави, понякога Ef и Ei и коефициента от 0.97 не се вземат под внимание с оглед опростяването на формулата. 
Ефективността се изчислява по следния начин: Ефективност=(2.6Хпроизведено електричество MWh + 
1.1Xтоплинна енергия MWh) / (2.3MWh/т x брой тонове изгорени домакински отпадъци)

Забележително е, че тези изчисления позволяват рекласифицирането на инсинератори, които произвеждат 
единствено електричество с енергийна ефективност от 0.38x0.65=0.247, с други думи 24.7%.

Формулата преувеличава ефикасността на производството на електричество, като го умножава с фактор 2,6 
(докато остатъчната топлинна енергия се умножава по 1,1). 100/38=2.6

Според БРЕФ9 инсталации произвеждащи електричество може да постигнат 47% ефективност, в такъв случай е 
удачно в закона да залегне фактор на коригиране  100/47=2.13 за електричество, а не 2.6 при изчисляване 
ефективността на инсинераторите. 

Изгарянето произвежда около 20% остатък във вид на дънна пепел. Тя не може да се рециклира като продукт (т.е. 
под критериите за край на отпадъците) поради наличието на тежки метали и други опасни вещества. Нуждата от 
депониране не е избегната напълно, тъй като по-голямата част от този материал се депонира. Също така летливата 
пепел от филтрите съдържаща високо количество диоксини и фурани е необходимо да се обезврежда в депа за 
опасни отпадъци с които България не разполага. Имайки предвид не малката опозиция срещу регионалните депа 
за битови отпадъци (Монтана, Самоков, Провадия и др.) изграждането на депа за опасни отпадъци ще бъде още 
по трудно и неприемливо за обществото (например Национален център за третиране на опасни отпадъци). Затова 
наред с аргументите по-горе е добре в националните стратегии и планове да не се препоръчва изгарянето като 
метод и да не се подкрепя излишно. 

Да се обмислят следните законови възможности:

• налагането на такса за изгаряне, за да може пазара да отразява йерархията на отпадъците.

• забрана на вноса на отпадъци за изгаряне;

• поставянето на едно ниво на изгарянето и ко-изгарянето (съвместното изгаряне)

• забрана за всякакъв вид изгаряне докато не се постигне рециклиране на 65% от отпадъците, за да е 
сигурно, че изгарянето няма да попречи на рециклирането .

• факторът за коригиране  да бъде 100/47=2.13 за електричество, а не 2.6 при изчисляване 
ефективността на инсинераторите. 

Област Марке в Италия прие мораториум върху изгарянето докато не се постигне цел за рециклиране на 65%10. 
Буенос Айрес няма да дискутира изграждането на инсинератори докато не започне да рециклира 75% от 
отпадъците. Опитът на Фландрия показва как забраната на изгарянето и депонирането на рециклируеми 
материали може да доведе до увеличаване на рециклирането11.
9 BREF Integrated Pollution Prevention and Control  Reference document on the Best Available Techniques for Large‐  

Combustion  Plants, Joint Research Center, European Commission, Seville, 2003.‐
10 http://www.ecosportello.org/sezione.php?sid=15&nltp=RIFT&nlid=253&nlnid=3355   
11 OVAM - Flemish Waste Agency (2004), Municipal waste management in Flanders –experiences and

http://www.ecosportello.org/sezione.php?sid=15&nltp=RIFT&nlid=253&nlnid=3355


В момента няма инсталации за изгаряне на битови отпадъци и въвеждането на такава забрана може да се окаже 
удачна тъй като няма да засегне налични инсталации и реално ще се стимулират мерки от горните нива на 
йерархията. Изгарянето на РДФ в циментови пещи, следва да бъде забранено или ограничено до минимум. То също 
пречи на постигането на висок % рециклиране, доказателство затова е проектът на Столична община, който 
предвижда производството на над 120 000 т/г РДФ, което от своя страна доведе до намаляване на първоначалните 
изчисления за % рециклирани отпадъци. Наред с ниския % рециклиране заложен в проекта за София и 
изключително високите оперативни и транспортни разходи свързани с оползотворяване на РДФ и до момента той не 
е одобрен за финансиране от Европейската комисия.

10.Планове и програми 

В ЗУО трябва отсега да се запише изискването до Декември 2013 г. да се разработи Национална програма за 
предотвратяване. Необходимо е да се запишат и минималните изисквания на които да отговаря  програмата като 
включва:

• анализ на състоянието

• разработване на цели за предотвратяване, които да са задължителни и са на  базата на нетното намаление 
генерирането на битови отпадъци отчетено на глава от населението

• система от обвързващи мерки и индикатори за измерване на предотвратяването на отпадъците

• мерки за  прекъсване на връзката между икономическия растеж и образуването на отпадъците
• мерки за намаляване на отпадъците от опаковки
• мерки насърчаващи еко-дизайна и разширената отговорност на производителя
• мерки насочени към домакинствата
• мерки фокусирани върху намаляване на потреблението на ресурси и промяна в моделите на потребление 
• националната програма се разработва при прилагане на принципа на партньорство, включвайки НПО, 

социално-икономическите партньори, регионални, местни и национални власти още на етап задание в 
обща работна група (изискване и на Чл. 4 параграф 2 и Чл. 31 от РДО и Регламент 1083/2006)

Плановете и програмите задължително да се включват:
• минималните изисквания за Националната програма по предотвратяване трябва да бъдат част от всеки 

план или програма за управление на отпадъците – с цел залагане на цели и мерки на регионално и 
местно ниво за постигане на целите на Националната програма. Липсата на мерки да се 
санкционира с неприемане на плана или програмата, както и на задължителната екологична 
оценка.

• конкретни мерки по предотвратяване, и повторна употреба, разделно събиране и рециклиране 
(компостиране) 

В заключение Лисабонският договор, който влезе в сила на 1 декември 2009 е първият европейски  договор 
споменаващ борбата с климатичните промени (Член 174) като една от целите на съюза. Факт е, че борбата с 
климатичните промени е общоевропейска цел, а България е сред рисковите райони на ЕС.  Стратегията Европа 
2020 съща залага цели свързани с климатичните промени и бъдещата политика по сближаване (структурните 
фондове) ще бъдат тясно обвързани с нейните приоритети. Това ще доведе до фокусиране на финансовите 
ресурси върху политики, които определено допринасят за постигането й.

Съществува все по-нарастваща база знания и доказателства за влиянието върху климата на различните опции за 
управление на отпадъците. В повечето случаи, тези данни потвърждават, че дейностите от горната част на 
йерархията произвеждат по-малко вредни емисии. 

Въвеждането на новите изисквания на РДО като йерархията на отпадъците и все по-засилващата се нужда за 
намаляване на въглеродните емисии във всички области на икономическата активност, водят след себе си 

challenges, Mechelen: OVAM,
       http://www.ovam.be/jahia/Jahia/cache/off/pid/176?actionReq=actionPubDetail&fileItem=686   

http://www.ovam.be/jahia/Jahia/cache/off/pid/176?actionReq=actionPubDetail&fileItem=686


възможността да се замислим сериозно върху въглеродната стойност на предотвратяването на отпадъците, 
повторната употреба и рециклирането в широкия контекст на ефективното използване на ресурсите. 

Надяваме се нашите предложения и мотиви да допринесат за едно добро въвеждане на изискванията на РДО и 
последващото й прилагане. 

Също така във връзка с в Член 4(2) от РДО, който задължава  страните членки да гарантират прозрачността 
на изготвянето на законодателството и политиките в областта на отпадъците, като позволяват на гражданите 
и заинтересованите страни да вземат участие в процеса бихме искали ясно да заявим, желанието си да бъдем 
включени в бъдещите обсъждания на промените в закона. 

Заявяваме също, че искаме да бъдем включени още при стартирането на работата по изработването на 
национална програма за предотвратяване или подобен нему документ. 

15 Ноември, 2010 г.
София

С уважение, 

Ивайло Хлебаров
координатор Нулеви отпадъци 
ЕС За Земята


