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Какво ново в европейското законодателство и 
предизвикателствата за България



  

Ограничени 
ресурси

Реални физически органичения!

9,7 млрд. 
души през 
2050

Капацитет за 
самовъзстановяване

Какво е предизвикателството?



  

Възможността на планетата да 
предоставя благоприятни 
условия за живот има граници

За да избегнем 
глобална екологична 
промяна трябва да 
се научим да живеем 
в планетарните 
граници

С дейността си ние оказваме 
сериозен натиск 

Повратни точки и оттам 
вероятно необратими промени 
– 350 чм CO

2
  и др



  

Какво е предизвикателството?

Нарастващо население, 
потребление и използване на 
ресурси > повече отпадъци, 
въздействие върху околната 
среда и здравето на хората.



  

Част от отговора – кръгова икономика

Нужно е да употребяваме 
наново, поправяме или да 
рециклираме почти всички 
материали......НО

Да се стремим към 
кръгова икономика

От

Картинки: Story of Stuff

         добив      производство    дистрибуция      потребление    изхвърляне



  

Къде сме сега, обаче?



  Рециклиране, компостиране, изгаряне, депониране

източник: Евростат, 2016. Данните за RO, IE EL са за 2013

Третиране на битовите отпадъци през 2014, ЕС 28



  
източник: Евростат, 2016. Данните за RO, IE EL са за 2013

Третиране на битовите отпадъци кг/жит през 2014, ЕС 28

Рециклиране, компостиране, изгаряне, депониране



  
Източник: Евростат, май 2017, 
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=t2020_rt120
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Какво правим в Европа 
Пътна карта за ефективно използване на 
ресурсите в Европа (2011) – изхранване, подслон 
и мобилност, трансформиране на европейската 
икономика към устойчивост до 2050 г. Разделяне 
на икономическия растеж от потреблението на 
ресурси и екологичните щети.

Една от седемте водещи инициативи, част от  
стратегията за Европа 2020 (2011)

7ма програма за действие за околната среда 
(2013)

Платформа за ресурсна ефективност 
(заинтересовани страни)



  

Какво правим в Европа 
Европейските фондове 2007/13-2014/20

REACH, еко-дизайн – токсични материали/трайност

Пакет за кръгова икономика на ЕК (юли 2014 и 
декември 2015)

Комуникация на ЕК за ролята на изгарянето и 
публичните средства  (COM 2017)34, януари 2017

Позиция на ЕП, през март 2017

Преговори между ЕП, ЕК и страните членки – 
СЕГА

Финален пакет за кръгова икономика през 
есента



  

Комуникацията за изгаряне

„инвестициите в нов капацитет за 
третиране на отпадъци трябва да бъдат 
поставени в рамка на дългосрочна 
перспектива за кръгова икономика и да 
бъдат съгласувани с йерархията на ЕС 
за отпадъците, в която вариантите за 
управление на отпадъците се подреждат 
според тяхната устойчивост и 
първостепенен приоритет се дава на 
предотвратяването на генерирането на 
отпадъци и на тяхното рециклиране”

КОМ (2017)34, ЕК,  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0034&rid=1 



  

Занапред „се очаква смесените отпадъци 
да отпаднат като суровина за процесите 
за производство на енергия от отпадъци 
в резултат на задълженията за разделно 
събиране и на по-амбициозните цели на 
ЕС за рециклиране. Поради тези причини 
на държавите членки се препоръчва 
постепенно да прекратят публичната 
подкрепа за оползотворяването на 
енергия от смесени отпадъци“

КОМ (2017)34, ЕК,  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0034&rid=1 

Комуникацията за изгаряне



  

Европейският парламент

● По-високи цели и ясен подход за 
пресмятането на количествата

● Ефективно разделно събиране
● Без вратички

● Работещи схеми прилагащи РОП – еко-
дизайн, пълни разходи

● Мерки и цели за предотвратяване 
● Единен метод за отчитане на 
рециклирането



  

Европейски 
парламент
март 2017

Европейска комисия
Пакет 2015

Позиция на 
страните

Цели за повторна 
употреба опаковки

5% до 2025
10% до 2030

н.д

Цели за рециклиране на 
всички опаковки

70% до 2025
80% до 2030

н.д

Цели за намаляване на 
отпадъците

До 2018 да 
предложи цели за 

2025/30

Намаляване на 
хранителните отпадъци

С 25% до 2025
(насърчителна)

Общо намерение, без 
цели и график

Намаляване на 
отпадъците в морето

С 30% до 2025
С 50% до 2030 
(насърчителна)

Общо намерение до 
2025, без конкретна цел

Задължително разделно 
събиране био+рецикл, 

(търг и пром.)

До 2020 Около 2019-2020, ако 
осъществимо от 
техническа, екологична и 
икономическа гледна 
точка

Амбиции за кръгова икономика - сравнение



  

Амбиции за кръгова икономика - сравнение

Европейски парламент
март 2017

Европейска 
комисия

Пакет 2015

Позиция страни

Цел за повторна 
употреба и 

рециклиране

60% до 2025, 3% подг.,
70% до 2030, 5% подг.

65% до 2030

Отговорност на 
производителя

Страните ще трябва да 
въведат РОП за всички 

производители и 
вносители и минимални 

изисквания за РОП 
схемите

Забрана за 
депониране на 

остатъчни отпадъци

5% до 2030, отлагане  5г, 
<65% 2013

10% до 2030



  

Позиция на страните?

http://www.eeb.org/index.cfm/news-events/news/leader-and-laggards-we-asked-member-states-where-they-stand-
on-the-circular-economy/?previewid=6E8BE9C1%2DC120%2D38BB%2D8D6887FD67AB7CEF



  

Най-важните промени

Правилно прилагане на йерархията

–Задължително разделно събиране

–Предотвратяване 

–Намаляване на остатъчните отпадъци
Ясен подход спрямо инфраструктурата

–Приоритет на компостирането

–Парите за изгаряне и сметища намаляват

–Гъвкавост
Амбициозни (за България) цели 

Ясни дефиниции, измерване и отчитане на 
напредъка



  

Предизвикателството

Как да постигнем всичко това
в България?!



  

Да започнем с

Такса смет на основа количество...

Добро разделно събиране и рециклиране

Правилно въвеждане в националното 
законодателство 24 месеца

Повече амбиция и усилена работа



  

Благодаря за вниманието!

Ивайло Хлебаров - i.hlebarov[at]zezemiata.org

ЕС За Земята/Friends of the Earth Bulgaria
http://zazemiata.org/ 

Още за Zero Waste/Нулеви отпадъци на 
https://www.zerowasteeurope.eu/ 

Конференция „Икономика на отпадъците: предизвикателства и възможности“, 17 май Дом на Европа, София 2017
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