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Кратко изложение 
I Опасните отпадъци могат да окажат вредно въздействие върху човешкото 
здраве и околната среда. Поради това те са предмет на ограничителни 
разпоредби в ЕС. Тези разпоредби целят да предоставят общо определение за 
опасни отпадъци, както и да осигурят правилното им управление чрез прилагане 
на по-строг режим на контрол, отколкото при други отпадъци. 

II Увеличаването на опасните отпадъци поражда различни предизвикателства, 
което прави актуални анализираните от ЕСП въпроси относно управлението на 
тези отпадъци в ЕС. В настоящия преглед се разглеждат в обобщен вид ролята 
и действията на ЕС за справяне с опасните отпадъци, както и предизвикателствата 
и възможностите, които се разкриват при предотвратяването и третирането им. 
Комисията и съзаконодателите на ЕС могат да вземат предвид предоставената 
в прегледа информация в текущите актуализации на съответното 
законодателство. Настоящият документ не е одитен доклад; той представлява 
преглед, изготвен главно въз основа на обществено достъпна информация или на 
специално събрани за тази цел материали. 

III ЕС определя опасните отпадъци като отпадъци с едно или повече 
специфични опасни свойства. Този процес на класифициране на опасните 
отпадъци е от съществено значение за ограничаване на тяхното потенциално 
вредно въздействие, но непоследователната класификация на опасните отпадъци 
в отделните държави членки оказва отрицателно влияние върху него. 

IV Предотвратяването на образуването на опасни отпадъци е най-добрият 
начин за справяне с проблемите, свързани с тях. От 1991 г. насам тази цел е сред 
приоритетите на ЕС. Действията на ЕС са насочени към промяна на начина на 
разработване и произвеждане на продукти от икономическите оператори, 
поемане на отговорност от замърсителите за образуваните от тях отпадъци, както 
и предоставяне на по-добра информация на потребителите относно наличието на 
опасни вещества. Въпреки всички тези инициативи количеството на опасните 
отпадъци, генерирани в ЕС, непрекъснато се увеличава от 2004 г. насам. 

V Когато генерирането им не може да бъде избегнато, опасните отпадъци 
трябва да бъдат третирани чрез специално предназначени за целта съоръжения 
при спазване на строги правила и изисквания за безопасност. Безопасното 
третиране на опасни отпадъци обаче все още е възпрепятствано от трудности, 
свързани например със следенето за това опасните отпадъци да не се смесват 
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с други видове отпадъци, както и с надеждното им регистриране и проследяване. 
Данните на ЕС относно начина на третиране на опасните отпадъци обхващат само 
79 % от образуваните такива отпадъци, като за останалите 21 % не е налична 
информация. 

VI Когато се третират, за предпочитане е опасните отпадъци да бъдат 
подготвени за повторна употреба, последвана от рециклиране, оползотворяване 
за получаване на енергия и — в краен случай — обезвреждане. Наличните данни 
показват, че повече от половината от опасните отпадъци, които се генерират в ЕС, 
се обезвреждат, а тези, които са обект на повторна употреба и рециклиране, 
съставляват 34 %. Поради технически причини някои потоци от опасни отпадъци е 
трудно да се рециклират в голям мащаб или по икономически ефективен начин. 
Когато това е възможно, в съоръженията за рециклиране се срещат трудности при 
отстраняването на опасните вещества от отпадъците или при намирането на 
пазарни възможности за рециклираните продукти. 

VII По-строгите правила за управление и безопасност, прилагани по отношение 
на опасните отпадъци, водят до допълнителна административна тежест за 
икономическите оператори, както и до по-високи разходи за третиране. Това 
създава риск от трафик на опасни отпадъци, при който операторите не обявяват 
генерираните отпадъци за опасни и ги изхвърлят незаконно в ЕС или ги 
превозват незаконно в рамките на и извън ЕС — дейност, която обикновено се 
нарича незаконен трафик на опасни отпадъци. 

VIII Одиторите изтъкват няколко предизвикателства пред управлението на 
опасните отпадъци в ЕС. ЕС следва да намери решение на проблемите, свързани 
с: 

o нарастващото количество на опасните отпадъци и недостатъчното 
предотвратяване на образуването на опасни отпадъци; 

o непоследователната класификация на опасните отпадъци; 

o разликата от 21 % между докладваните количества на образуваните и на 
третираните опасни отпадъци, както и това, че не е възможно пълно 
проследяване на процеса от генерирането им до окончателното им 
третиране; 

o обезвреждането на повече от половината опасни отпадъци, като в същото 
време делът на рециклираната част от тях остава постоянен; 

o риска от незаконен трафик на опасни отпадъци.  
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Въведение 

Опасни отпадъци 

01 Законодателството на ЕС определя опасните отпадъци като отпадъци, които 
притежават една или повече опасни характеристики, като например експлозивни, 
дразнещи или токсични свойства (вж. каре 1). 

Каре 1 

Определение за опасни отпадъци 

Рамковата директива за отпадъците (член 3, параграф 2) определя опасните 
отпадъци като отпадъци, които притежават едно или повече от 15-те опасни 
свойства, посочени в приложение III към директивата. 

 
Източник: ЕСП въз основа на Рамковата директива за отпадъците. 

HP 1 Експлозивни

HP 2 Оксидиращи

HP 3 Запалими

HP 14 Токсични за 
околната среда

HP 4 Дразнещи —
дразнене на кожата и 
увреждане на очите 

HP 5 Специфична токсичност за 
определени органи (STOT) / 
Опасност при вдишване

HP 6 Остра токсичност

HP 7 Канцерогенни

HP 8 Корозивни

HP 9 Инфекциозни

HP 10 Токсични за 
репродукцията

HP 11 Мутагенни

HP 12 Отделящи 
силно токсичен газ

HP 13 Сенсибилизиращи

HP 15 Отпадъци, способни 
да проявят някое от 
изброените по-горе 
опасни свойства, което не 
се показва пряко от 
отпадъците в 
първоначалното им 
състояние (главно 
физични опасни свойства)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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02 Опасните отпадъци могат да имат вредно въздействие върху човешкото 
здраве при вдишване, контакт с кожата или поглъщане. Те могат да причинят 
тежки заболявания, вродени малформации, стерилитет, ракови тумори или дори 
смърт. Опасните отпадъци могат също така да нанесат вреда на околната среда, 
тъй като замърсяват почвата, въздуха и водите и влошават състоянието на 
екосистемите. Тези отпадъци са в състояние да предизвикат физически реакции, 
като например експлозии, да образуват токсични изпарения или да причинят 
непосредствена опасност от пожар. 

03 Опасните отпадъци могат да приемат различни форми: те могат да бъдат 
твърди, течни, пастообразни и газообразни. Тези отпадъци се образуват при 
широк спектър от дейности, като най-опасните сред тях се генерират от 
икономическите оператори (вж. фигура 1). 

Фигура 1 — Основни дейности, генериращи опасни отпадъци в ЕС 
през 2018 г. (в хиляди тонове) 

 
Източник: ЕСП въз основа на данни на Евростат. 

23 350

19 620

19 520

14 260

11 140

9 370

520
3 870

Икономически оператори — 96 % 
Домакинства — 4 %

Общо 101 650
хиляди тона
образувани 

опасни 
отпадъци

Селско, горско и 
рибно стопанство Домакинства

Производство и 
разпределение на 

електрическа и 
топлинна енергия и на 

газообразни горива

Услуги

Добивна 
промишленост Управление на 

води и отпадъци

Строителство, събаряне 
и разрушаване

Преработваща промишленост

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3008943/default/table
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04 Основните сектори, допринасящи за образуването на опасни отпадъци, са 
преработващата промишленост (особено производството на метали), 
пречистването на водите и обработването на отпадъците, строителството 
и добивната промишленост, които заедно генерират 75 % от опасните отпадъци 
в ЕС. Например, както в минната, така и в металодобивната промишленост се 
генерират отпадъци, състоящи се от токсични тежки метали1. По подобен начин 
при пречистването на отпадъчни води се образуват утайки, които могат да 
съдържат тежки метали и патогени2. 

05 По отношение на домакинствата типични примери за генерирани опасни 
отпадъци са определени лекарства, използвани батерии, лак за нокти, градински 
пестициди, почистващи препарати, бои, разтворители, флуоресцентни лампи 
и електронни уреди3. 

06 През 2018 г. минералните и втвърдените отпадъци (главно почви и отпадъци 
от строителство, събаряне и разрушаване) представляват повече от половината от 
общите опасни отпадъци, генерирани в ЕС, следвани от химическите 
и медицинските отпадъци (26 %), както е показано на фигура 2. 

                                                        
1 Уебстраница на Програмата на ООН за околната среда относно тежките метали. 

2 Уебстраница на Комисията относно утайките от пречистване на отпадъчни води.  

3 Известие на Комисията относно разделното събиране на опасни отпадъци от 
домакинствата, 2020/C 375/01. 

https://www.unep.org/cep/heavy-metals
https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/sewage-sludge_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC1106%2801%29
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Фигура 2 — Основни потоци опасни отпадъци, генерирани в ЕС през 
2018 г. (в млн. тонове) 

 
Източник: ЕСП въз основа на данни на Евростат. 

57,3

7,0

Смесени масово 
разпространени 

отпадъци

Излязло от употреба 
оборудване, в. т.ч. 

електрическо и 
електронно 
оборудване

Батерии и 
акумулатори

Други
(отпадъци, съдържащи 

полихлорирани бифенили 
и стъкло, замърсено с 

опасни вещества)

Дървесина

Химически и 
медицински 

отпадъци
26,5

0,06

1,5

1,8

2,8 4,7

Излезли от 
употреба 
превозни 
средства

Минерални и 
втвърдени 
отпадъци

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3008943/default/table
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Жизнен цикъл на опасните отпадъци 

07 На всички етапи от жизнения цикъл на даден продукт могат да се образуват
опасни отпадъци, които впоследствие трябва да бъдат третирани (вж. фигура 3). 

Фигура 3 — Жизнен цикъл на опасните отпадъци 

Източник: ЕСП въз основа на доклада на Европейската агенция за околна среда и Рамковата 
директива за отпадъците. 

Генериране на 
отпадъци

Добив на суровини Преработваща промишленост

Подготовка за 
повторна употреба

Рециклиране: 
Вторични суровини

Оползотворяване: 
Изгаряне за 
оползотворяване на 
енергия

Обезвреждане: Изгаряне 
без оползотворяване на 
енергия, депониране и 
други средства за 
обезвреждане

Третиране

https://www.eea.europa.eu/publications/waste-prevention-in-europe/at_download/file
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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08 Икономическите оператори могат да предотвратят образуването на опасни 
отпадъци, като ограничат наличните опасни вещества в продуктите4 и ги заменят 
с по-безопасни алтернативи5. Инициативите за насърчаване на дълготрайност на 
продуктите, по-безопасна употреба на химикали и санкциониране на 
замърсителите също могат да допринесат за ограничаване на образуването на 
опасни отпадъци. 

09 След образуването им опасните отпадъци могат да бъдат подготвени за 
повторна употреба, рециклирани, оползотворени за получаване на енергия или, 
в краен случай, обезвредени (напр. чрез изгаряне без извличане на енергия или 
депониране). Например6 до 70 % от използваните разтворители могат да бъдат 
рециклирани в готови за употреба разтворители. Някои фармацевтични продукти, 
например химиотерапевтични лекарства или химически оръжия, трябва да бъдат 
унищожени чрез изгаряне при висока температура. Остатъците от изгарянето на 
опасни отпадъци се депонират систематично. Изборът на начина на третиране 
зависи от естеството на опасните отпадъци, наличието на съоръжения за 
третиране, като се обуславя също така от икономически съображения. 

10 Опасните отпадъци могат да се третират в държавата на произхода им, да се 
изпращат в друга държава членка или да се превозват извън ЕС. Държавите 
членки могат да превозват опасни отпадъци извън ЕС само до държавите от ОИСР 
с цел рециклиране или оползотворяване7. Изпращането на отпадъци извън ЕС за 
обезвреждане е ограничено до държавите от Европейската асоциация за 
свободна търговия8. ЕС също така внася опасни отпадъци от останалата част на 
света. 

                                                        
4 Член 9, параграф 1, буква и) от Рамковата директива за отпадъците. 

5 Уебстраница на Европейската агенция по химикали относно замяната с по-безопасни 
химикали. 

6 Hazardous Waste Europe и EURITS. 

7 Базелска конвенция, ратифицирана от ЕС през 1998 г. 

8 Член 34 от Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://echa.europa.eu/substitution-to-safer-chemicals
https://echa.europa.eu/substitution-to-safer-chemicals
http://www.hazardouswasteeurope.eu/
https://www.eurits.org/
https://eur-lex.europa.eu/bg/legal-content/summary/basel-convention-on-the-control-of-transboundary-movements-of-hazardous-wastes-and-their-disposal.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
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Количеството на опасните отпадъци се увеличава 

11 Намаляването на количеството образувани отпадъци, включително на 
опасни отпадъци, и прекъсването на връзката между икономическия растеж 
и генерирането на отпадъци е основна цел на политиките на ЕС в областта на 
отпадъците и кръговата икономика9. 

12 През 2018 г. в ЕС са генерирани около 102 млн. тона опасни отпадъци, което 
представлява 4 % от всички генерирани отпадъци. На фигура 4 е показано, че 
опасните отпадъци в ЕС са се увеличили с 26 % в периода от 2004 г. до 2018 г. — 
от 80,8 млн. тона на 101,7 млн. тона. Според Комисията обаче това увеличение се 
дължи най-вече на по-доброто докладване относно генерирането на опасни 
отпадъци. 

Фигура 4 — Генериране на опасни отпадъци в ЕС от 2004 г. насам 

 
Забележка: За 2020 г. са налични само предварителни данни относно отпадъците. 

Източник: ЕСП, изчисления въз основа на данни на Евростат относно генерирането на опасни 
отпадъци, на отпадъци и брутния вътрешен продукт. 

                                                        
9 Европейска агенция за околна среда, Waste generation and decoupling in Europe, 2021 г. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3636559/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3636559/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3636559/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NAMA_10_GDP__custom_3638045/default/table?lang=en
https://www.eea.europa.eu/ims/waste-generation-and-decoupling-in-europe
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13 Според предварителните статистически данни относно генерираните в ЕС 
през 2020 г. опасни отпадъци, публикувани от Евростат през септември 2022 г., 
опасните отпадъци са намалели поради въздействието на пандемията от COVID-
19. Тъй като тези данни са непълни и ще бъдат актуализирани в бъдеще, ЕСП 
реши да не ги взема предвид за целите на своя анализ в следващите раздели. 

14 Както е показано на фигура 4, брутният вътрешен продукт в ЕС се е увеличил 
с около 20 % в периода от 2004 г. до 2018 г. Може да се очаква това да доведе до 
увеличаване на генерираните отпадъци, включително на опасни отпадъци. 
Въпреки че общото количество отпадъци се е увеличило с 4 %, което показва 
прекъсване на връзката им с икономическия растеж, опасните отпадъци са се 
увеличили с 26 %. Очаква се промишлените отрасли с интензивно използване на 
химикали (напр. строителството или електрониката) да се разраснат10 
в съответствие с водещите световни тенденции, като продължаващата 
урбанизация, нарастването на потреблението и по-бързите промени 
в технологиите, което би могло да доведе до увеличаване на опасните отпадъци. 

Роли и отговорности 

15 В областта на управлението на отпадъците отговорността за определянето 
на приоритетите на ЕС се носи от Комисията (главно генерална дирекция „Околна 
среда“), заедно със законодателните органи на ЕС. Комисията отправя 
предложения за политики, включително за ново законодателство. Европейската 
агенция за околна среда подпомага Комисията в процеса на разработване на 
политики. Комисията няма изпълнителна роля, но осъществява надзор над 
изпълнението от страна на държавите членки на изискванията на ЕС по 
отношение на опасните отпадъци. 

16 Евростат отговаря за събирането на статистически данни от държавите 
членки относно отпадъците, както и за извършването на проверки на качеството 
на данните. На всеки две години тази служба на Комисията публикува данни за 
образуването и третирането на опасни отпадъци, а веднъж годишно — данни за 
превозите на такива отпадъци в рамките на и извън ЕС. 

                                                        
10 Програма на ООН за околната среда, Global Chemical Outlook II: Summary for policy 

makers, 2019 г. 

https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/35969/k1900123e.pdf
https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/35969/k1900123e.pdf
https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/35969/k1900123e.pdf
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17 Държавите членки носят отговорност за това да налагат спазването на 
национално равнище на правните изисквания за управление на отпадъците. Те 
трябва да транспонират законодателството на ЕС в националните си правила и да 
изготвят и прилагат планове за управление на отпадъците и програми за 
предотвратяване на образуването им. В тези планове следва да се съдържат 
разпоредби относно опасните отпадъци. 

18 Комисията може да започне процедура за установяване на нарушение срещу 
държавите членки при неосъществено или неправилно транспониране на 
законодателството на ЕС относно опасните отпадъци или системно неспазване на 
изискванията на ЕС. 
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Обхват и подход на прегледа 
19 Увеличаването на опасните отпадъци крие множество заплахи за човешкото 
здраве и околната среда. Поради това е уместно да се анализира управлението на 
такива отпадъци от страна на ЕС. В настоящия преглед се разглеждат обобщено 
ролята и действията на ЕС във връзка с опасните отпадъци, както 
и предизвикателствата и възможностите, произтичащи от тяхното 
предотвратяване и третиране. Европейската сметна палата (ЕСП) обхвана периода 
от 2004 г., откогато са налице данни за опасните отпадъци на равнище ЕС, до 
септември 2022 г. Тя установи кои са ключовите бъдещи предизвикателства пред 
ЕС във връзка с опасните отпадъци. 

20 Настоящият документ не е одитен доклад; той представлява преглед, който 
се основава главно на публично достъпна информация или специално събрани за 
тази цел материали, като например официални документи на Комисията 
(генерална дирекция „Околна среда“ и Евростат), Европейската агенция за околна 
среда и Службата на Европейския парламент за парламентарни изследвания. 
Одиторите използваха публикуваните от ЕСП доклади относно принципа 
„замърсителят плаща“11, отпадъците от електрическо и електронно оборудване12 
и пластмасовите отпадъци13. Те проведоха интервюта със служители на 
Комисията и се консултираха с експерти в областта (напр. Европол, 
заинтересовани страни от промишлеността и гражданското общество). Одиторите 
също така посетиха две съоръжения във Франция, специализирани в областта на 
опасните отпадъци, за да подобрят практическите си знания за различните 
методи на третиране. 

                                                        
11 Специален доклад № 12/2021 „Принципът „замърсителят плаща“ се прилага по 

непоследователен начин в политиките и действията на ЕС в областта на околната 
среда“. 

12 Преглед № 4/2021 „Действия на ЕС и предизвикателства, свързани с отпадъците от 
електрическо и електронно оборудване“. 

13 Преглед № 4/2020 „Действия на ЕС за справяне с проблема на пластмасовите 
отпадъци“. 

https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=58811
https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=58526
https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=55223
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21 Публикуването на този преглед в началото на 2023 г. ще даде възможност на 
Европейския парламент и на Съвета да го вземат предвид в настоящия си дебат 
относно актуализирането на съответното законодателство, като например 
Регламента относно превози на отпадъци и Директивата относно защитата на 
околната среда чрез наказателно право. Комисията също може да го вземе под 
внимание при преразглеждането на Рамковата директива за отпадъците 
в бъдеще. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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Инициативи на ЕС за управление на 
опасните отпадъци  

Правна и политическа рамка на ЕС относно опасните 
отпадъци 

22 Рамковата директива за отпадъците е общото законодателство, с което се 
уреждат въпросите, свързани с опасните отпадъци в ЕС. Нейната основна цел е 
предотвратяването и намаляването на отрицателното въздействие на 
отпадъците. За да бъде постигната тя, държавите членки следва да управляват 
опасните отпадъци в съответствие с три основни принципа: 

o принцип на йерархия на отпадъците, при който предотвратяването на 
образуването на отпадъци и подготовката им за повторна употреба са най-
предпочитаните варианти, следвани от рециклирането им, 
оползотворяването им за получаване на енергия и като крайна мярка, 
обезвреждането им; 

o принцип на предпазливост, който се изразява в намаляване на опасните 
вещества в отпадъците като предпазна мярка; 

o принцип „замърсителят плаща“ и принцип за отговорност на 
производителя, чрез които се цели лицата, които генерират отпадъци или 
замърсяват околната среда, да поемат пълните разходи за последствията от 
своите действия. 

23 В Рамковата директива за отпадъците се определят също така по-строги 
правила за управление на опасните отпадъци в сравнение с неопасните, като 
например: 

o възлагане на задължение на държавите членки да осигурят проследимост 
чрез електронни регистри за опасните отпадъци от генерирането им до 
крайното им местоназначение; 

o забрана за смесване на различните категории опасни отпадъци помежду им 
и с други отпадъци; 

o задължения за специално етикетиране и опаковане при събирането, 
транспортирането и временното съхранение на опасни отпадъци; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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o третиране на опасни отпадъци, разрешено само в специално предназначени 
за целта съоръжения с издадено съответно разрешително; 

o задължително разделно събиране на генерирани от домакинствата опасни 
отпадъци от 2025 г. нататък. 

24 Правната рамка на ЕС за опасните отпадъци се допълва от директиви 
и регламенти, които се отнасят до конкретни операции, свързани с управлението 
на отпадъците (напр. превоз на отпадъци или тяхното депониране), както и до 
специфични потоци от отпадъци (напр. излезли от употреба превозни средства 
или батерии и акумулатори). В тази рамка не са определени цели за намаляване 
на образуването на опасни отпадъци или за оказване на влияние върху начина им 
на третиране. В приложение I е представен преглед на приложимото 
законодателство. 

25 Комисията може да наложи спазването на законодателството на ЕС 
в държавите членки чрез стартиране на процедури за установяване на 
нарушение. В рамките на последните три десетилетия тя е започнала 216 такива 
процедури (вж. приложение II). Повечето от тях са свързани с необходимостта от 
намаляване на употребата на опасни вещества в електрическото и електронното 
оборудване. В каре 2 е представен един такъв пример. 
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Каре 2 

Пример на налагане на спазването на правилата относно 
опасните отпадъци посредством правни мерки 

През 2003 г. Комисията започва процедура за установяване на нарушение 
срещу Гърция, поради това че планирането и управлението на опасни 
отпадъци не се осъществява съгласно изискванията на няколко директиви на 
ЕС. Процедурата е свързана с недостатъчно доброто планиране на 
управлението на опасни отпадъци, липсата на мрежа от инсталации за 
обезвреждане на такива отпадъци, както и неприемането на необходимите 
мерки за осигуряване на правилно управление на опасните отпадъци. 

През 2009 г. Съдът на Европейския съюз постановява решение, с което се 
изисква от Гърция да предприеме незабавни действия по тези въпроси. 

До 2016 г. Гърция не е предприела такива действия. Поради това Съдът на ЕС 
налага санкция в размер на 30 000 евро на ден до изпълнението на всички 
необходими мерки и глоба на държавата членка в размер на 10 млн. евро14. 

През 2017 г. Гърция започва да предприема действия. Според Комисията към 
юни 2021 г. държавата все още не е отстранила изцяло недостатъците, 
установени преди почти две десетилетия. 

26 В по-широк контекст опасните отпадъци не са посочени изрично 
в политическата програма на ЕС, а са обхванати в редица стратегии и политики 
(вж. фигура 5). В тези документи като цяло се изтъква необходимостта от защита 
на човешкото здраве и околната среда от опасни вещества, а оттам 
и необходимостта от предотвратяване на образуването на опасни отпадъци или 
осигуряване на правилното им третиране. 

                                                        
14 Решение на Съда на ЕС, Дело C-584/14. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=bg&jur=C%2CT%2CF&num=286/08&td=ALL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A62014CA0584
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Фигура 5 — Стратегии и политики на ЕС относно опасните отпадъци 

Източник: ЕСП въз основа на документи на Европейската комисия. 

Финансиране от ЕС за областта на опасните отпадъци 

27 Комисията разполага с обща информация относно финансирането от ЕС,
заделено за управление на отпадъците като цяло — размерът на отпуснатите от 
ЕС средства възлиза на 4,3 млрд. евро за програмния период 2014—2020 г.15 Не е 
налична обаче информация относно финансирането от ЕС, предназначено 
специално за опасните отпадъци. Наличните данни показват, че такова 
финансиране се предоставя главно по линия на програма „Хоризонт 2020“ за 
научни изследвания и изграждане на капацитет. ЕСП установи, че 163 проекта, 
финансирани по „Хоризонт 2020“, са свързани с областта на опасните отпадъци за 

15 Данни на политиката на сближаване относно подкрепата на ЕС за управление на 
отпадъците. 

2014 г.

2015 г.

2018 г.

2019 г. 2021 г.

Седма програма за 
действие за околната среда 
Управление на опасните 
отпадъци с цел да се сведат 
до минимум причиняваните 
от тях значителни 
неблагоприятни последици 
за човешкото здраве и 
околната среда чрез 
приоритизиране на 
предотвратяването, 
рециклирането и 
повторната им употреба. 
(до 2020 г.)

План за действие за нулево 
замърсяване
Ограничаване на 
използването на опасни 
материали и подобряване 
на проследимостта на 
опасните отпадъци.
(до 2020 г.) 

Първи план за действие 
относно кръговата 
икономика
Осигуряване на по-широко 
рециклиране и повторна 
употреба на продуктите. 
Намаляване на наличните в 
продуктите химикали, 
пораждащи безпокойство. 
Засилване на мерките за 
спазване на Регламента 
относно превози на 
отпадъци. 
(до 2019 г.)

Стратегия за пластмасите
Допълнително финансиране 
по програма „Хоризонт 
2020“, специално 
предназначено за 
проследяване и 
отстраняване на опасни 
вещества от рециклирани 
пластмаси. 
(до 2020 г.)

Европейски зелен пакт
Залагане като приоритет на 
ЕС до 2030 г. да постигне 
нетоксична околна среда 
чрез по-добро 
предотвратяване и 
отстраняване на 
замърсяването. 
(до 2030 г.)

Втори план за действие 
относно кръговата 
икономика
Насърчаване на продукти, 
чиято безопасност е 
заложена още в етапа на 
проектиране, и 
предотвратяване на 
отпадъците посредством 
мерки срещу опасните 
химикали и наличието на 
опасни вещества в 
специфични потоци от 
отпадъци. Подобряване на 
класификацията на опасните 
отпадъци. 
(до 2030 г.)

Стратегия за устойчивост в 
областта на химикалите
Насърчаване на нетоксична 
околна среда чрез 
използване в продуктите на 
минимално количество 
вещества, пораждащи 
безпокойство. Насърчаване 
на иновациите за безопасни 
химикали. Водеща позиция 
в световен мащаб, като не се 
извършва износ на опасни 
химикали, забранени в ЕС. 
(до 2030 г.)

Осма програма за действие 
за околната среда
Продължаване на прехода 
към нетоксична кръгова 
икономика, по-специално 
чрез замяна на вещества, 
пораждащи безпокойство, и 
използване на химикали, 
чиято безопасност е 
заложена още в етапа на 
проектиране. 
(до 2030 г.)

План за действие за нулево 
замърсяване
Намаляване на количеството 
генерирани отпадъци, 
засилване на мерките за 
предотвратяване на 
отпадъците, свеждане до 
минимум на наличието на 
вещества, пораждащи 
безпокойство, и на опасни 
химикали в икономиката и 
по-добро наблюдение на 
износа на отпадъци. 
(до 2030 г.)

2020 г. 2022 г.

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-2020_en#:%7E:text=Post%2Dprogramme%20documents-,What%20was%20Horizon%202020%3F,linkEN%E2%80%A2%E2%80%A2%E2%80%A2.
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-2020_en#:%7E:text=Post%2Dprogramme%20documents-,What%20was%20Horizon%202020%3F,linkEN%E2%80%A2%E2%80%A2%E2%80%A2.
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/In-profile-EU-support-to-waste-management/xqec-t5kv/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/In-profile-EU-support-to-waste-management/xqec-t5kv/
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периода 2014—2020 г., чиято стойност възлиза на 1,2 млрд. евро от 
финансирането на ЕС (1,6 % от общия бюджет на „Хоризонт 2020“). 

28 Второто по големина финансиране за управление на опасните отпадъци се 
предоставя от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие. За 
програмния период 2014—2020 г. Комисията е отпуснала около 370 млн. евро16, 
или 8,6 % от средствата по тези фондове, за инфраструктурни проекти за 
третиране на търговски, промишлени и опасни отпадъци. 

29 ЕС финансира също така действия, свързани с опасните отпадъци, в областта 
на околната среда и климата по линия на инструмента LIFE. В данните за периода 
2014—2020 г. се посочват 14 проекта, свързани с опасни отпадъци, с общо 
финансиране от 17,9 млн. евро (6 % от средствата по LIFE са изразходвани за 
проекти в областта на отпадъците). В каре 3 са представени примери за проекти 
на ЕС за финансиране на управлението на опасни отпадъци. 

                                                        
16 Данни на политиката на сближаване относно управлението на търговски, промишлени 

или опасни отпадъци. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/european-regional-development-fund-erdf_en
https://ec.europa.eu/environment/archives/life/index.htm
https://ec.europa.eu/environment/archives/life/index.htm
https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020/2014-2020-ERDF-CF-investments-in-waste-treatment/sb9v-hnqk
https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020/2014-2020-ERDF-CF-investments-in-waste-treatment/sb9v-hnqk
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Каре 3 

Примери за проекти на ЕС за финансиране на управлението на 
опасни отпадъци 

Рециклиране и повторно използване на опасна летлива пепел — проект, 
финансиран по инструмента LIFE 

По проект в Швеция и Дания се съфинансира разработването на съоръжение 
за рециклиране и повторна употреба на летлива пепел, получена от 
инсталация за изгаряне на отпадъци в Дания.  

Летливата пепел представлява частици, които се намират в газовете, 
отделящи се при изгарянето на отпадъци. Тези частици често съдържат 
хлориди и тежки метали и се класифицират като опасни отпадъци. Опасната 
летлива пепел се депонира. Само в Швеция около 150 000 тона годишно от 
тази пепел се транспортират за обезвреждане в изведена от експлоатация 
кариера за варовик в Норвегия. 

Третиране на силно токсични отпадъци в нефтената и нефтохимическата 
промишленост — проект, финансиран по програма „Хоризонт 2020“ 

По проект в Испания се финансира разработването на инсталация, в която се 
използва иновативен процес за икономически ефективно третиране на 
отработена сода каустик. Отработената сода каустик е силно токсичен 
отпадък, който се произвежда от нефтохимическата 
и нефтопреработвателната промишленост и спада към опасните отпадъци. 
Третирането на отработената сода каустик чрез съществуващите процеси е 
трудно и скъпо, което води до натрупване на големи запаси от тези опасни 
отпадъци в рафинериите. 

30 Освен от бюджета на ЕС финансиране за управлението на отпадъците, 
включително на опасните отпадъци, се предоставя от Механизма за 
възстановяване и устойчивост и от Европейската инвестиционна банка. 

31 Регламентът за таксономията, приет през 2020 г., определя икономическите 
дейности, които ЕС счита за екологично устойчиви, с цел да се осигури 
прозрачност на финансовите пазари. Вследствие на това в периода 2021—2027 г. 
ЕС взема решение да спре финансирането за депониране и изгаряне на опасни 
отпадъци, които могат да бъдат рециклирани. ЕС предоставя финансова подкрепа 
за всички алтернативи, които са на по-високо ниво в йерархията на отпадъците, 
свързани например с предотвратяването на образуването на такива отпадъци 
и рециклирането им. 

http://www.lifehalosep.eu/
https://www.cetaqua.com/en/proyectos/epc-eqtech-2/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A02021R0241-20210218
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A02021R0241-20210218
https://www.eib.org/en/projects/sectors/solid-waste/index.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=celex:32020R0852
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Класификация на опасните отпадъци 

32 Икономическите оператори (лица, при чиято дейност се образуват отпадъци, 
центрове за събиране и сортиране, превозвачи, брокери и съоръжения за 
третиране на отпадъци) трябва да класифицират своите отпадъци като опасни или 
неопасни (вж. фигура 6). Тази стъпка е от съществено значение, за да може 
опасните отпадъци правилно да се определят като такива и да се третират 
в съответствие със строги стандарти, както и за да се осигурят точни 
и съпоставими данни за тях на равнище ЕС. Икономическите оператори 
класифицират своите отпадъци, като използват Европейския списък на 
отпадъците — решение на Комисията, в което се посочват категориите отпадъци, 
както следва: 

o „безусловно неопасни позиции“ — отпадъци, считани за неопасни, без да е 
необходима по-нататъшна оценка; 

o „безусловно опасни позиции“ — отпадъци, считани за опасни, без да е 
необходима по-нататъшна оценка; 

o „огледални позиции“ — отпадъци, които могат да бъдат опасни или 
неопасни, като за класифицирането им е необходима по-нататъшна оценка. 
За тази цел притежателите на отпадъци трябва да определят дали 
отпадъците притежават едно или повече от опасните свойства, определени в 
Рамковата директива за отпадъците, или дали съдържат определени 
устойчиви органични замърсители в количества, надвишаващи праговете, 
посочени в решението. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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Фигура 6 — Класифициране на отпадъците като опасни или 
неопасни 

 
Източник: ЕСП въз основа на Техническите насоки на Комисията относно класифицирането на 
отпадъци. 

33 Във финансиран от Комисията доклад от 2017 г. относно управлението на 
опасни отпадъци в държавите членки се посочва, че класификацията на опасните 
отпадъци представлява едно от основните предизвикателства, пред които са 
изправени държавите членки при управлението на такива отпадъци. Това се 
дължи главно на трудностите, които държавите членки и притежателите на 
отпадъци срещат при следването на Европейския списък на отпадъците17, но 
също така и на липсата на съгласуваност между различните законодателни актове 
на ЕС в областта на химикалите и отпадъците, засягащи определението за опасни 
отпадъци18.  

                                                        
17 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 

based on assessment of Member States’ performance, 2017 г. 

18 Съобщение относно изпълнението на пакета за кръговата икономика: варианти за 
решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството 
в областта на химикалите, продуктите и отпадъците, COM/2018/032. 

Опасни отпадъци

Неопасни 
отпадъци

„Огледални 
позиции“

„Безусловно 
неопасни позиции“

„Безусловно опасни 
позиции“

Проверка дали отпадъците 
се характеризират с опасни 

свойства, определени в 
Рамковата директива за 

отпадъците

Търсене на приложимата 
позиция в Европейския 
списък на отпадъците

Проверка за наличие 
на устойчиви 

органични 
замърсители, 
определени в 

Европейския списък 
на отпадъците

ДА

НЕ

НЕ

ДА

1

2

2

2 3

4

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0409(01)&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0409(01)&rid=1
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?qid=1516190964382&uri=COM:2018:32:FIN
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34 Почти половината от позициите в Европейския списък на отпадъците са 
„огледални“19. Притежателите на отпадъци често срещат трудности при 
преценката на това дали техните отпадъци са опасни или не, тъй като за тази цел 
трябва да са запознати с техния химичен състав. Такава информация обаче 
невинаги е налична. Това води до различни определения на едни и същи 
отпадъци от страна на притежателите им и на държавите членки20. Например, 
докато някои държави членки класифицират и третират стъклото, използвано 
в електроннолъчеви тръби, като опасен отпадък, други го третират като 
неопасен21. В отговор на този проблем през 2018 г. Комисията публикува 
Технически насоки относно класификацията на отпадъците. 

35 Литиевойонните батерии се използват в много продукти като играчки, 
лаптопи, мобилни телефони и електрически превозни средства. Според 
неотдавнашно проучване, от 2030 г. нататък обемът на излезлите от употреба 
литиевойонни батерии в ЕС може да достигне около 0,2 млн. тона годишно22. 
В САЩ тези батерии се класифицират като опасни отпадъци23. В Европейския 
списък на отпадъците не е предвиден специален код за литиевойонни батерии, 
като притежателите на отпадъци могат да използват единствено общия код за 
„други батерии и акумулатори“, според който те спадат към „безусловно 
неопасните позиции“. 

36 Законодателството на ЕС в областта на химикалите играе важна роля за 
класифицирането на отпадъците. Свойствата, с които се характеризират опасните 
отпадъци, посочени в Рамковата директива за отпадъците, до голяма степен 
съответстват на класовете на опасност, използвани за идентифициране на опасни 
вещества в ЕС и определени в Регламента относно класифицирането, 
етикетирането и опаковането (Регламент CLP). 

                                                        
19 Известие на Комисията — технически насоки относно класификацията на отпадъците, 

2018/C 124/01. 

20 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2017 г. 

21 WEEE Forum, Impact of glass from cathode ray tubes in achieving the WEEE recycling and 
recovery targets, 2018 г. 

22 Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI, Recycling of Lithium-Ion 
Batteries: Opportunities and Challenges for Mechanical and Plant Engineering, 2021 г. 

23 United States Environmental Protection Agency webpage on used lithium-ion batteries. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:124:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1272-20220301&qid=1673016262989&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1272-20220301&qid=1673016262989&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:124:FULL&from=EN
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2019/06/CRT-glass_Issue-paper_Final.pdf
https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2019/06/CRT-glass_Issue-paper_Final.pdf
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cct/2021/VDMA_Kurzstudie_Batterierecycling.pdf
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cct/2021/VDMA_Kurzstudie_Batterierecycling.pdf
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cct/2021/VDMA_Kurzstudie_Batterierecycling.pdf
https://www.epa.gov/recycle/used-lithium-ion-batteries
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37 В ЕС химичните вещества, пораждащи сериозно безпокойство, се 
идентифицират и ограничават чрез Регламента относно регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на химикали (Регламент REACH). 
Определението за тези вещества в Регламента се основава на три опасни 
свойства, както е посочено в каре 4. Тъй като не всички тези свойства са включени 
в Регламента CLP, те не се вземат предвид при класифицирането на отпадъците 
като опасни. Поради тази причина отпадъците, съдържащи токсични вещества, 
които се натрупват и остават в околната среда и в човешкото тяло за дълго време 
или които нарушават хормоналните функции на организма, не се класифицират 
като опасни отпадъци. Комисията обмисля да отправи предложение тези опасни 
свойства да бъдат добавени към Регламента CLP24. Вследствие на това тя ще 
трябва допълнително да актуализира Рамковата директива за отпадъците, за да 
могат те да бъдат прилагани при класификацията на отпадъците. 

                                                        
24 Стратегия за устойчивост в областта на химикалите — към нетоксична околна среда, 

COM(2020) 667. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20220501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20220501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1272-20220301&qid=1673016262989&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1272-20220301&qid=1673016262989&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=COM%3A2020%3A667%3AFIN
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Каре 4 

Вещества, пораждащи сериозно безпокойство 

В законодателството на ЕС в областта на химикалите като вещества, 
пораждащи сериозно безпокойство, се определят онези вещества, които 
могат да имат сериозно и често необратимо въздействие върху човешкото 
здраве и околната среда. Към настоящия момент тези вещества са 224 на 
брой25. Веществата, пораждащи сериозно безпокойство, са свързани със 
следните опасности26: 

o канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията вещества: 
например някои фталати, използвани като пластификатори в подови 
настилки, покриви, проводници или в изкуствена кожа за 
изработване на чанти; 

o устойчиви, биоакумулиращи и токсични и много устойчиви и много 
биоакумулиращи вещества: например някои бромирани забавители 
на горенето, използвани в продукти от полистирен за 
топлоизолация в сгради, опаковки, електронно оборудване, 
матраци, седалки за кола или завеси; 

o други вещества, пораждащи безпокойство по подобен начин на 
гореспоменатите: например химикали, нарушаващи функциите на 
ендокринната система (като някои бисфеноли — бисфенол А е 
промишлен химикал, използван за производството на поликарбонат 
— твърда, прозрачна пластмаса, която се използва в много 
потребителски продукти). 

  

                                                        
25 Уебстраница на Европейската агенция по химикали относно вещества за разрешаване 

от списъка на кандидатите, пораждащи сериозно безпокойство. 

26 Уебстраница на Европейската агенция по химикали относно вещества, пораждащи 
сериозно безпокойство. 

https://echa.europa.eu/bg/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/bg/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/bg/substances-of-very-high-concern-identification-explained
https://echa.europa.eu/bg/substances-of-very-high-concern-identification-explained
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Предотвратяване на образуването на 
опасни отпадъци в ЕС 

Въпреки усилията на ЕС количеството на генерираните 
опасни отпадъци се е увеличило 

38 Предотвратяването на образуването на опасни отпадъци е най-добрият
начин за справяне с проблемите, свързани с тях. Приоритизирането на 
предотвратяването на тези отпадъци пред третирането им е цел на 
законодателството на ЕС в областта на отпадъците от началото на 90-те години на 
миналия век насам27. През 2008 г. Рамковата директива за отпадъците включва 
тази цел в законодателството на ЕС посредством принципа на йерархията на 
отпадъците (вж. фигура 7). 

Фигура 7 — Принцип на йерархия на отпадъците 

Източник: ЕСП въз основа на Рамковата директива за отпадъците. 

27 Член 3 от Директива 91/156/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци. 

Предотвратяване

Подготовка за повторна употреба

Рециклиране

Оползотворяване

Обезвреждане

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/ALL/?uri=celex:31991L0156
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39 През последното десетилетие предотвратяването на опасни отпадъци е от
все по-голямо значение, което е отразено в различните политически 
и законодателни инициативи, въведени от Комисията, както е показано на 
фигура 5. Въпреки всички тези инициативи количеството на опасните отпадъци, 
генерирани в ЕС, непрекъснато се увеличава (вж. фигура 8). 

Фигура 8 — Опасни отпадъци, генерирани от държавите членки през 
2018 г. в сравнение с 2004 г. 

Източник: ЕСП въз основа на данни на Евростат. 

512 % 361

471 % 40

162 % 708

156 % 69

138 % 100

128 % 299

87 % 58

69 % 258

65 % 43

58 % 168

56 % 283

53 % 8 230

29 % 180

24 % 1 912

23 % 228

21 % 292

20 % 149

15 % 62

12 % 159

5 % 83

- 5 % 69

- 17 % 344

- 27 % 130

- 39 % 305

- 43 % 63

- 50 % 108

- 59 % 56

- 64 % 38

Генериране на отпадъци
(в кг на глава от 

населението, 2018 г.)

Ръст
(в кг на глава от населението, 
2018 г. в сравнение с 2004 г.)
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Унгария

Португалия

Малта

Белгия

Ирландия

Финландия

Испания

Словакия

Чехия

Словения

Австрия

Германия

ЕС

България

Франция

Естония

Швеция

Италия

Хърватия

Кипър

Гърция

Нидерландия

Полша

Литва

Люксембург

Латвия

Дания

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasgen/default/table?lang=en
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40 От 2013 г. насам от държавите членки се изисква да въведат програми за 
предотвратяване на образуването на отпадъци28, включително мерки за 
намаляване на опасните вещества в материалите и продуктите. През 2016 г. 
Европейската агенция за околна среда анализира тези програми и стига до 
заключението, че повечето от тях не включват такива мерки, нито конкретни цели 
за намаляване на генерирането на опасни отпадъци29. Агенцията отбелязва, че 
предотвратяването на опасни отпадъци изглежда е с по-нисък приоритет 
в сравнение с аспектите, свързани с управлението им, като финансовата подкрепа 
за него е ограничена30. 

Икономическите оператори могат да предотвратят 
генерирането на опасни отпадъци, като променят начина, 
по който проектират и произвеждат продуктите 

41 Икономическите оператори генерират 96 % от опасните отпадъци в ЕС (вж. 
фигура 1). Те могат да предотвратят производството на опасни отпадъци чрез 
разработване на устойчиви продукти, чието въздействие върху околната среда е 
минимално — т.нар. екодизайн. Според Комисията над 80 % от въздействието на 
продуктите върху околната среда се определя на етапа на тяхното 
разработване31. 

42 През март 2022 г. Комисията отправя предложение32 за изменение на своята 
Директива относно екопроектирането. Предвижда се икономическите оператори 
да са задължени да предоставят на съоръженията за третиране информация 
относно наличието в техните продукти на вещества, пораждащи безпокойство, 
както и относно начините, по които те могат да бъдат рециклирани или 
обезвредени. Предлага се тази информация да бъде включена в т. нар. „цифрови 
паспорти на продуктите“, приложими от 2024 г. нататък (вж. фигура 9). Комисията 

                                                        
28 Член 29 от Рамковата директива за отпадъците. 

29 Европейска агенция по околна среда, Prevention of hazardous waste in Europe – the 
status in 2015, 2016 г. 

30 Европейска агенция по околна среда, информационен бюлетин: European hazardous 
waste management improving, but its prevention needs attention, 2016 г.  

31 Съобщение относно налагането на устойчивите продукти като стандарт, 
COM/2022/140. 

32 Предложение за регламент за определяне на изискванията за екопроектиране към 
устойчиви продукти, COM/2022/142. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0125-20121204
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://www.eea.europa.eu/publications/waste-prevention-in-europe/at_download/file
https://www.eea.europa.eu/publications/waste-prevention-in-europe/at_download/file
https://www.eea.europa.eu/highlights/european-hazardous-waste-management-improving
https://www.eea.europa.eu/highlights/european-hazardous-waste-management-improving
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0140&qid=1649112555090
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=COM%3A2022%3A0142%3AFIN
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счита, че това ще създаде стимул за потребителите да правят по-устойчив избор, 
с който икономическите оператори ще се съобразяват при проектирането на 
продуктите. 

Фигура 9 — Продуктови групи, за които се предлага да се използват 
цифрови паспорти 

33 Стратегия за устойчивост в областта на химикалите — към нетоксична околна среда, 
COM(2020) 667. 

34 Restrictions Roadmap under the Chemicals Strategy for Sustainability, SWD(2022) 128 final. 

Източник: ЕСП въз основа на Digital Product Passport: sustainable and circular systems. 

43 Икономическите оператори могат също така да предотвратят образуването
на опасни отпадъци, като ограничат наличните опасни вещества в продуктите. 
През 2020 г. Комисията предлага в продуктите33 да се намали съдържанието на 
вещества, пораждащи сериозно безпокойство, като се ограничи употребата на 
някои от най-вредните вещества в ЕС34. 
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2021-trust-01-digipass
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0667&rid=4#:%7E:text=%D0%A2%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%D0%A1%20%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%20%D0%BC%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%B1%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B8%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8.%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%20%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0%20%D1%81%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/49734/attachments/1/translations/en/renditions/native
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44 Икономическите оператори могат да генерират по-малко опасни отпадъци, 
като преразгледат производствените си процеси. През март 2022 г. Комисията 
отправя предложение за изменение на своята Директива относно емисиите от 
промишлеността. В предложението се изисква в промишлените инсталации 
(включително секторите на минното дело и производството на батерии) да се 
предприемат действия за заместване на опасни вещества в производствения 
процес в по-голяма степен и предотвратяване на генерирането на отпадъци. 

45 Всички тези мерки се нуждаят от време, за да окажат пълноценно 
въздействие. Някои продукти, генериращи опасни отпадъци, могат да имат дълъг 
живот (например превозни средства, сгради, мебели, електрическо оборудване), 
което означава, че последиците от предприетите сега мерки, като например 
ограничаването на употребата на определени опасни вещества, ще се проявят 
едва в средносрочен до дългосрочен план, когато в крайна сметка тези продукти 
се превърнат в отпадъци. Например Комисията изчислява, че до 2050 г.35 
постепенно ще бъде преустановена употребата на едва около 25 % от сградите, 
построени преди 2005 г.36, които е възможно да съдържат азбест. 

Поемането на отговорност от замърсителите за 
образуваните от тях отпадъци помага за предотвратяване 
на генерирането на опасни отпадъци 

46 Прилагането на принципа „замърсителят плаща“ означава, че замърсителите 
поемат разходите, свързани със замърсяването, в т.ч. разходите за мерките, 
предприети за предотвратяване, контрол и отстраняване на замърсяването, както 
и разходите, които то налага на обществото. ЕС изисква разходите за управление 
на отпадъците да се поемат от производителите или притежателите на отпадъци. 
Държавите членки решават дали разходите за управление трябва да се поемат от 
притежателя на отпадъците или частично или изцяло от производителя на 
продукта, който се е превърнал в отпадък. Този принцип се нарича разширена 
отговорност на производителя. На равнището на ЕС някои потоци от опасни 
отпадъци са предмет на разширена отговорност на производителя съгласно 
законодателството на ЕС (напр. отпадъци от електрическо и електронно 

                                                        
35 Изчисление на ЕСП въз основа на съобщението на Комисията „Вълна на саниране за 

Европа — екологизиране на нашите сгради, създаване на работни места, подобряване 
на качеството на живот“, COM/2020/662. 

36 Комисия, Информационен бюлетин относно забрана на азбеста от 1 януари 2005 г. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20110106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20110106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0156R%2802%29&qid=1651130627889
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0662
https://cordis.europa.eu/article/id/13445-commission-extends-ban-on-asbestos-products-in-eu
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оборудване или излезли от употреба превозни средства) или по силата на 
националното законодателство и споразумения с промишлеността (напр. 
отпадъчни масла или пестициди)37. 

47 ЕСП докладва неотдавна38, че разширената отговорност стимулира 
производителите да разработват по-екологосъобразни продукти, с което се 
избягва образуването на ненужни отпадъци. В академични проучвания39 
и прегледи на политиките40 се споменава положителният принос на разширената 
отговорност на производителя за намаляване на отпадъците. В доклада на ЕСП 
обаче се подчертава, че въпреки че налаганите на гражданите/предприятията 
такси следва да бъдат пропорционални на генерираните отпадъци и да отчитат 
изцяло причинените екологични щети, доказателствата сочат, че външните 
екологични фактори са отразени само в ограничена степен в тези такси. 
В контекста на своя план за действие на ЕС за 2021 г. за нулево замърсяване през 
2024 г. Комисията възнамерява да вземе мерки за преодоляване на 
недостатъците при прилагането на принципа „замърсителят плаща“. 

  

                                                        
37 Deloitte, Development of Guidance on Extended Producer Responsibility, 2014 г. 

38 Специален доклад № 12/2021 „Принципът „замърсителят плаща“ се прилага по 
непоследователен начин в политиките и действията на ЕС в областта на околната 
среда“. 

39 Pouikli K., Concretising the role of extended producer responsibility in European Union 
waste law and policy through the lens of the circular economy, 2020 г. 

40 ОИСР, Extended Producer Responsibility Updated Guidance for Efficient Waste 
Management, 2016 г. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0400&qid=1623311742827
https://ec.europa.eu/environment/archives/waste/eu_guidance/pdf/Guidance%20on%20EPR%20-%20Final%20Report.pdf
https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=58811
https://link.springer.com/article/10.1007/s12027-020-00596-9
https://link.springer.com/article/10.1007/s12027-020-00596-9
https://www.oecd.org/development/extended-producer-responsibility-9789264256385-en.htm
https://www.oecd.org/development/extended-producer-responsibility-9789264256385-en.htm
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Третиране на опасни отпадъци в ЕС 

Прилагане на йерархията на отпадъците при третирането на 
опасни отпадъци  

48 От 2008 г. насам държавите членки трябва да следят за това опасните 
отпадъци да се третират в съответствие с йерархията на отпадъците (вж. 
фигура 7). За предпочитане е опасните отпадъци да бъдат подготвяни за 
повторна употреба и впоследствие рециклирани. Тази част от отпадъците, която 
не може да бъде рециклирана, следва да бъде оползотворена чрез изгаряне за 
производство на енергия. Като крайна мярка опасните отпадъци следва да се 
обезвреждат41. 

49 Изчерпателна информация за начина, по който се третират опасните 
отпадъци, генерирани в ЕС, би могла да помогне на Комисията и държавите 
членки да оценят доколко добре се прилага принципът на йерархия на 
отпадъците. Такава информация обаче не е налична поради несъответствие 
в докладваните количества на генерираните и третираните в ЕС опасни отпадъци. 
През 2018 г. в ЕС са генерирани около 102 млн. тона опасни отпадъци (вж. 
точка 12), докато общото количество на обработените опасни отпадъци е 82 млн. 
тона42, т.е. налице е несъответствие от 20 млн. тона (19 %). През същата година 
в ЕС са внесени 3,6 млн. тона опасни отпадъци, а 0,7 млн. тона са изнесени за 
третиране извън ЕС43. Ако се вземе предвид размерът на този внос и износ, 
несъответствието в докладваните количества се увеличава до 22 млн. тона (21 %). 
Това несъответствие варира от около 1 % за някои държави членки, като 
България, Естония и Гърция, до над 50 % за други, като Чехия, Словакия, Австрия 
и Литва (вж. фигура 10). 

                                                        
41 Член 4 от Рамковата директива за отпадъците. 

42 Данни на Евростат относно третирането на отпадъци. 

43 Данни на Евростат относно третирането на отпадъци. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638385/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasship/default/table?lang=en
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Фигура 10 — Несъответствие между докладваните количества на 
генерираните и третираните опасни отпадъци през 2018 г. 

 
Източник: ЕСП въз основа на данни на Евростат относно генерирането, третирането и движението 
на отпадъци. 

50 Разликата между образуваните и третираните опасни отпадъци може да се 
дължи на различни причини44: отчитане на отпадъците, генерирани през даден 
период, като третирани през друг период, липса на информация относно вноса 
и износа или незаконно изхвърляне на опасните отпадъци. Тази разлика може да 
се дължи също така на различни методи за докладване по отношение на 
генерирането и третирането на опасни отпадъци. Например, има вероятност 
генерирани отпадъци, които съдържат както опасни, така и неопасни 
компоненти, да се отчитат като 100 % опасни отпадъци. Съответната част на 
действително третираните отпадъци обаче ще включва само опасните 

                                                        
44 BiPRO, Support to Member States in improving hazardous waste management based on 

assessment of Member States’ performance, 2015 г. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasgen/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wastrt/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasship/default/table?lang=en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
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компоненти (вж. примера на фигура 11). Комисията възнамерява да изясни 
причините за несъответствието между генерираните и третираните опасни 
отпадъци, като разработи експериментални отчети относно отпадъците въз 
основа на прогнозни данни45. 

Фигура 11 — Пример на несъответствие по отношение на излезлите 
от употреба превозни средства, дължащо се на различни методи за 
докладване 

 
Източник: ЕСП въз основа на данни на Евростат за 2018 г. относно генерирането и третирането на 
опасни отпадъци от излезли от употреба превозни средства. 

51 По отношение на спазването на йерархията на отпадъците наличните данни 
сочат, че през 2018 г., подобно на 2010 г., откогато има данни за рециклиране на 
отпадъци, повече от половината от опасните отпадъци, третирани в ЕС, все още се 
обезвреждат, като сред тях почти няма такива, които да се използват повторно 
(вж. точка 52). Само 45 % от тези отпадъци се рециклират и оползотворяват (вж. 
фигура 12). Ситуацията е такава въпреки многобройните действия, предприети от 
ЕС, за третиране на опасните отпадъци посредством методите, разположени по-
високо в йерархията на отпадъците (вж. точка 39). През 2009 г. Комисията 
изчислява, че 97 % от опасните отпадъци, генерирани в ЕС, могат да бъдат 
рециклирани или оползотворени46.  

                                                        
45 Европейска комисия, Presentation at the UNECE/OECD seminar implementation of System 

of Environmental-Economic Accounting: Introduction to waste accounts and possible 
integration with other SEEA, 2021 г. 

46 Villanueva A. et al., Study on the selection of waste streams for end-of-waste assessment, 
2010 г. 

Генерирани отпадъци:
7 млн. тона
(цялото излязло от употреба 
превозно средство)

Третирани отпадъци:
1,7 млн. тона*

(само опасните компоненти на излязлото 
от употреба превозно средство)

Разлика

* Рециклирани, оползотворени или обезвредени

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasgen/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT/default/table?lang=en&category=env.env_was.env_wasgt
https://unece.org/sites/default/files/2021-02/S3_4_Waste%20accounts_Eurostat_EN.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-02/S3_4_Waste%20accounts_Eurostat_EN.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC58206/reqno_jrc58206_jrc58206.pdf.pdf
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Фигура 12 — В периода 2010—2018 г. не са настъпили осезаеми 
промени в прилагането на йерархията на опасните отпадъци в ЕС 

Забележка: Няма данни за подготовка за повторна употреба. 

Източник: ЕСП въз основа на данни на Евростат за третирането на опасни отпадъци. 

Най-опасните отпадъци не са подходящи за подготовка за повторна 
употреба 

52 Предпочитаният начин за третиране на опасни отпадъци е подготовката им
за повторна употреба. Това означава „проверка, почистване или ремонт“ на 
изхвърлени продукти, така че да могат да бъдат използвани повторно без каквато 
и да е друга предварителна обработка47. На равнището на ЕС няма систематични 
данни за това какво количество опасни отпадъци се подготвят за повторна 
употреба. Според Комисията по този начин се третират много ограничено 
количество опасни отпадъци поради липсата на ясно определени възможности за 
повторно използване на повечето потоци от опасни отпадъци. Главната причина 
за това е, че те представляват остатъчни материали от промишлени процеси. 

ЕС изпитва трудности да увеличи дела на рециклираните опасни 
отпадъци 

53 Рециклирането е вторият най-предпочитан вариант за третиране на опасни
отпадъци. На фигура 12 е показано, че през 2018 г. 34 % от третираните в ЕС 
опасни отпадъци са рециклирани. Този процент е по-малък в сравнение с 2010 г., 
когато делът на рециклираните опасни отпадъци възлиза на 36 %. 

47 Член 3 от Рамковата директива за отпадъците. 

(оптимален вид)

Йерархия на отпадъците

Третиране 
на 

отпадъци
36 %

10 %

54 %

Третиране на отпадъци
(през 2010 г.)

Третиране на отпадъци
(през 2018 г.)

34 %

11 %

55 %

Рециклиране
(- 2 %) 

Оползотворяване 
(+ 1 %)

Обезвреждане
(+ 1 %)

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wastrt/default/table?lang=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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54 С наличните данни резултатите на държавите членки в областта на
рециклирането могат да бъдат оценени само частично. Данните показват колко от 
опасните отпадъци на държавите членки се рециклират на тяхна територия, но не 
уточняват какъв дял от отпадъците се рециклира в чужбина. През 2018 г. 
държавите, които рециклират по-голямата част от генерираните или внесените 
опасни отпадъци на своя територия, са Гърция (91 %) и Хърватия (84 %), следвани 
от Дания и Полша (79 %), както е показано в приложение III. Други държави, като 
България и Ирландия, рециклират само 2 % от опасните отпадъци на своя 
територия или изобщо не извършват рециклиране, какъвто е случаят с Малта. Тя 
изнася по-голямата част от опасните си отпадъци, от които 75 % се рециклират 
или оползотворяват чрез изгаряне за производство на енергия. 

55 ЕС може да повлияе на количеството на рециклираните опасни отпадъци,
като определи цели по отношение на рециклирането. До настоящия момент ЕС е 
определил цели за три потока отпадъци, които са частично опасни (отпадъци от 
електрическо и електронно оборудване, батерии и излезли от употреба превозни 
средства), както е показано в каре 5. Това са трите потока опасни отпадъци в ЕС, 
които се рециклират в най-голяма степен, като през 2018 г. делът на рециклиране 
на опасните им компоненти е над 90 %48. 

48 Данни на Евростат за 2018 г. относно рециклирането на потоци от опасни отпадъци на 
равнище ЕС. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638428/default/table?lang=en
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Каре 5 

Цели на ЕС за рециклиране на конкретни потоци от отпадъци, 
които са частично опасни 

По отношение на отпадъците от електрическо и електронно оборудване49 
държавите членки следва: 

o от 2018 г. да спазват минимална целева стойност за рециклиране, 
варираща от 55 % до 80 % в зависимост от вида на оборудването. 

По отношение на батериите и акумулаторите50 държавите членки следва: 

o от 2011 г. да достигнат дял на рециклиране, равняващ се на 65 % от 
средното тегло на оловно-киселинните батерии/акумулатори, 75 % 
от средното тегло на никел-кадмиевите батерии/акумулатори и 50 % 
от средното тегло на другите отпадъчни батерии/акумулатори. През 
2020 г. Комисията предлага да увеличи тези целеви стойности51. 

По отношение на излезлите от употреба превозни средства52 от 2015 г. от 
държавите членки се изисква да изпълняват годишни минимални цели за 
рециклиране, равняващи се на 85 % от средното тегло на превозно средство. 

                                                        
49 Директива 2012/19/ЕC относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване. 

50 Директива 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии 
и акумулатори. 

51 Предложение за регламент относно батериите и отпадъчните батерии, COM/2020/798. 

52 Директива 2000/53/ЕО относно излезлите от употреба превозни средства. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A02012L0019-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0066-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0798
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A02000L0053-20200306
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56 През 2009 г. Комисията посочва допълнителни потоци от опасни отпадъци, 
които могат да бъдат рециклирани в по‐голяма степен: минерални отпадъци от 
строителство, събаряне и разрушаване, отпадъци от горене и два вида химически 
отпадъци (отпадъчни масла и отпадъчни разтворители)53. В ЕС все още не са 
въведени цели по отношение на рециклирането на тези потоци. То е 
възпрепятствано също така от липсата на ясни правила, според които 
рециклираните отпадъци да се третират като продаваеми продукти54. Това 
ограничава пазарните възможности за операторите на отпадъци в ЕС55. 

57 Съществуват също така потоци от опасни отпадъци, които понастоящем е 
технически невъзможно да се рециклират в голям мащаб или по икономически 
ефективен начин (напр. стъкло, замърсено с опасни вещества, като 
луминесцентни лампи56). ЕС инвестира в разработването на такива технологии, 
по‐специално чрез програма „Хоризонт 2020“ и инструмента LIFE, но те все още 
не се използват в промишлен мащаб. 

58 За да рециклират други потоци от опасни отпадъци, като например 
отпадъчни пластмаси и текстилни изделия, съдържащи устойчиви органични 
замърсители и тежки метали, операторите на отпадъци трябва да ги обеззаразят, 
т.е. да отстранят опасните вещества от тях. Последните проучвания показват, че 
въпреки обеззаразяването, в рециклираните материали, включително хартия, 
пластмаси, каучук и текстил, са открити широк спектър опасни вещества 
(включително такива, чиято употреба е преустановена съгласно 
законодателството на ЕС)57. Това се дължи главно на факта, че рециклиращите 
предприятия не разполагат с информация за химичния състав на отпадъците, 

                                                       
53  Delgado L. et al., End‐of‐waste criteria, 2009 г. 

54  Съобщение относно изпълнението на пакета за кръговата икономика: варианти за 
решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството 
в областта на химикалите, продуктите и отпадъците, COM/2018/032. 

55  Споделяне на виждания относно опасните отпадъци в Европа по инициатива 
„Въздействие на управлението на отпадъците върху околната среда  
— преразглеждане на нормативната уредба на ЕС за отпадъците“, 2022 г. 

56  Meng W. et al., The recycling of leaded glass in cathode ray tubes (CRT), 2016 г. 

57  Chemsec, What goes around – Enabling the circular economy by removing chemical 
roadblocks, 2021 г.; Arnika, Toxic Loophole: Recycling Hazardous Waste into New Products, 
2018 г. 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC53238
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/ALL/?uri=COM:2018:32:FIN
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Environmental-impact-of-waste-management-revision-of-EU-waste-framework/F2888110_bg
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Environmental-impact-of-waste-management-revision-of-EU-waste-framework_bg
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Environmental-impact-of-waste-management-revision-of-EU-waste-framework_bg
https://www.researchgate.net/publication/301745432_The_Recycling_of_Leaded_Glass_in_Cathode_Ray_Tube_CRT
https://chemsec.org/app/uploads/2021/02/What-goes-around_210223.pdf
https://chemsec.org/app/uploads/2021/02/What-goes-around_210223.pdf
https://www.researchgate.net/publication/328343465_Toxic_Loophole_Recycling_Hazardous_Waste_into_New_Products
https://www.researchgate.net/publication/328343465_Toxic_Loophole_Recycling_Hazardous_Waste_into_New_Products
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които обработват58, и поради тази причина не могат да извършат подходящо 
обеззаразяване. Комисията счита, че причината за това може да са неправилни 
практики за управление на отпадъците или наличие на вносни материали, 
рециклирани извън ЕС при по-ниски стандарти. 

59 Тези проблеми намаляват доверието в рециклираните материали 
и представляват важна пречка за рециклирането на опасни отпадъци59. 
Комисията е предприела действия в отговор на този проблем60 и от 2021 г. 
дружествата, доставящи изделия на пазара на ЕС, които съдържат вещества, 
пораждащи сериозно безпокойство, в концентрация над 0,1 %, трябва да 
предоставят информация за тези изделия в публичен регистър на ЕС61. През 
април 2022 г. водещи компании в сектора са посочили, че все още се сблъскват 
с липса на информация относно химическото съдържание и опасните свойства 
в рамките на своите вериги на доставки, и са поискали от Комисията да изиска 
тази информация за всички химични вещества62. 

60 От 2025 г. нататък държавите членки ще трябва да следят за разделното 
събиране на опасни отпадъци, произведени от домакинствата63. Това 
представлява възможност за увеличаване на дела на рециклираните опасни 
отпадъци от потребителски продукти (като електрическо и електронно 
оборудване или преносими батерии). 

                                                        
58 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 

based on assessment of Member States’ performance, 2018 г. 

59 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2018 г. 

60 Стратегия за устойчивост в областта на химикалите — към нетоксична околна среда, 
COM/2020/667. 

61 База данни SCIP. 

62 Open letter to the Commission regarding transparency, 2022 г. 

63 Член 20 от Рамковата директива за отпадъците. 

https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0667&rid=4#:%7E:text=%D0%A2%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%D0%A1%20%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%20%D0%BC%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%B1%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B8%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8.%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%20%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0%20%D1%81%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://echa.europa.eu/documents/10162/6205986/information_requirements_for_scip_notifications_en.pdf/db2cf898-5ee7-48fb-e5c8-4e6ce49ee9d2
https://chemsec.org/open-letter-to-the-commission-regarding-transparency/#:%7E:text=We%2C%20the%20signatories%20of%20this,chemical%20content%20and%20hazardous%20properties.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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Изгарянето на половината от опасните отпадъци не се използва за 
производство на енергия 

61 През 2018 г. основните видове отпадъци, които се изгарят за 
оползотворяване на енергия в ЕС, са: замърсена дървесина, химически отпадъци 
(главно химикали и отработени разтворители) и остатъци, получени при 
сортиране на отпадъци. Последните две категории са и основните опасни 
отпадъци, които се изгарят без оползотворяване на енергия64. 

62 В приложение III е показано, че през 2018 г. 8 % от третираните в ЕС опасни 
отпадъци са изгорени за производство на енергия, а 6 % са изгорени без 
оползотворяване на енергия, т.е. данните са почти същите като тези за 2008 г. 
Както и при рециклирането, поради липса на данни, ефективността на държавите 
членки по отношение на оползотворяването на отпадъците за производство на 
енергия може да бъде оценена само за тяхната територия. 

63 Неправителствени организации подчертават отрицателното въздействие на 
изгарянето на отпадъци, тъй като то представлява източник на енергия с висок 
въглероден интензитет, който замърсява въздуха с токсични вещества 
и потенциално намалява възможностите за рециклиране на отпадъците65. 
В същото време операторите по управление на отпадъци разглеждат изгарянето 
за оползотворяване на енергия като алтернативен енергиен източник в настоящия 
контекст на енергийна криза в ЕС66. През 2020 г. 4 % от енергията, произведена 
в ЕС, е получена от отпадъци, докато тази от възобновяеми източници 
представлява около 41 %, ядрената енергия — 31 %, енергията от твърди 
изкопаеми горива — 15 %, от природен газ — 7 % и от суров нефт — 3 %67. 

64 Регламентът за таксономията би могъл да предостави възможност за по-
нататъшно разгръщане на капацитета за изгаряне, тъй като в него изгарянето на 
всички нерециклируеми опасни отпадъци се определя като екологосъобразна 
инвестиция (вж. точка 31). 

                                                        
64 Данни на Евростат за изгарянето на опасни отпадъци със и без оползотворяване на 

енергия. 

65 ClientEarth, The environmental impacts of waste incineration, 2021 г. 

66 Европейска асоциация за управление на отпадъците (FEAD).  

67 Данни на Евростат относно производството на първична енергия през 2020 г. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=celex:32020R0852
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3613688/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3613688/default/table?lang=en
https://www.clientearth.org/latest/latest-updates/stories/the-environmental-impacts-of-waste-incineration/
https://www.letsrecycle.com/news/waste-sector-can-ease-eus-energy-crisis-fead-says/
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NRG_BAL_C__custom_3638579/default/table?lang=en
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65 Новите технологии (напр. изкуственият интелект) биха могли също така да 
спомогнат за по-доброто сортиране на опасните отпадъци68 и за подобряването 
на тяхното рециклиране чрез намаляване на замърсяването между опасни 
и неопасни отпадъци. Те биха могли и да подобрят процеса на оползотворяване 
на суровини от изключителна важност, като например мед и никел, намиращи се 
в електрическото и електронното оборудване69. С тези технологии е възможно 
също така да се намерят нови решения за третиране на опасни компоненти70. 

Около половината от опасните отпадъци все още се обезвреждат 

66 През 2018 г. около половината от опасните отпадъци, третирани в ЕС, са 
обезвредени, което представлява най-малко предпочитаният вариант за 
третиране на отпадъците. Малка част от тези отпадъци, около 10 %71, са изгорени 
без оползотворяване на енергия (вж. точка 62), докато останалите 90 %72 са 
депонирани, включително в естествени кухини, на морското дъно или 
в изкуствено създадени езера и водоеми. 

67 В съответствие с принципа на йерархията на отпадъците, обезвреждането на 
опасни отпадъци следва да бъде използвано само за потоци от опасни отпадъци, 
които не могат да бъдат рециклирани или оползотворени за получаване на 
енергия, като например остатъци от изгарянето на опасни отпадъци. На 
фигура 13 е показано, че в 14 държави членки делът на депонираните или 
съхранявани по друг начин опасни отпадъци се е увеличил от 2008 г. насам. 

                                                        
68 Европейска агенция за околна среда, Digital waste management, 2020 г. 

69 Sipka S., Towards circular e-waste management: How can digitalisation help?, 2021 г.  

70 Пример за финансиран от ЕС проект за рециклиране на поливинилхлорид, замърсен 
с опасни вещества: REMADYL. 

71 Данни на Евростат относно обезвреждането на опасни отпадъци — изгаряне без 
оползотворяване на енергия. 

72 Данни на Евростат относно обезвреждането на опасни отпадъци — депониране 
и други видове обезвреждане. 

https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-wmge/products/etc-wmge-reports/digital-waste-management
https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2021/09/Towards-circular-ewaste-management_how-can-digitalisation-help_EPC.pdf
https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2021/09/Towards-circular-ewaste-management_how-can-digitalisation-help_EPC.pdf
https://www.remadyl.eu/
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638677/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638677/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638662/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638662/default/table?lang=en
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Фигура 13 — Дял на депонираните или съхранявани по друг начин 
опасни отпадъци 

 
Забележка: Не се депонират или съхраняват по друг начин отпадъци в Малта и Люксембург. 

Източник: ЕСП въз основа на данни на Евростат относно депонирането и други средства за 
обезвреждане на опасни отпадъци. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3532566/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3532566/default/table?lang=en
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68 Много държави членки изнасят опасните си отпадъци за обезвреждане 
в друга държава членка или извън ЕС, в държави от Европейската асоциация за 
свободна търговия (вж. приложение III). През 2018 г. 22 % от изнесените от 
държавите членки 7,6 млн. тона опасни отпадъци са обезвредени. През 2021 г. 
Комисията предлага73 да се забранят всички превози на предназначени за 
обезвреждане отпадъци в рамките на ЕС и извън него, освен в случаите, когато 
държавите членки могат да докажат, че не е технически и икономически 
целесъобразно отпадъците да се обезвреждат на тяхна територия. Понастоящем 
това предложение се обсъжда от Парламента и от Съвета (вж. точка 82). 

69 От 2030 г. нататък държавите членки ще трябва да ограничат депонирането 
на всички отпадъци, включително на опасни отпадъци, подходящи за 
рециклиране74. 

Прилагане на по-строги правила за управление на опасни 
отпадъци 

70 Управлението на опасни отпадъци подлежи на по-строги правила 
в сравнение с други видове отпадъци (вж. точка 23). Според проведени 
проучвания, въпреки че държавите членки са транспонирали тези по-строги 
изисквания в националното си законодателство, те са срещнали трудности при 
прилагането им, по-специално по отношение на проследимостта на опасните 
отпадъци и забраната за смесване75. Комисията укрепва тези правила през 2018 г. 
с последното изменение на Рамковата директива за отпадъците. 

71 От държавите членки се изисква да проследяват опасните отпадъци от 
генерирането им до окончателното им третиране. На теория това проследяване 
може да се осъществи чрез използване на данни относно генерирането, 

                                                        
73 Член 11 от предложението за изменение на Регламента относно превозите на 

отпадъци, COM/2021/709. 

74 Уебстраница на Комисията относно депонирането на отпадъци. 

75 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2017 г.; BiPRO, Support to Member 
States in improving hazardous waste management based on assessment of Member States’ 
performance, 2015 г. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0709&qid=1642757230360
https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/landfill-waste_en
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
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третирането и движението на опасни отпадъци. С наличните данни обаче такова 
проследяване не е възможно (вж. точки 49—50). 

72 В Рамковата директива за отпадъците не се посочва начинът, по който 
следва да се осъществява проследимостта от генерирането до крайното 
третиране на опасните отпадъци. Според доклад от 2017 г.76 непоследователната 
и противоречива информация относно опасните отпадъци, декларирана от 
различните икономически оператори, които участват в управлението им, 
възпрепятства проследимостта на опасните отпадъци в регионите на ЕС. 

73 За да преодолеят проблемите, свързани с проследимостта на опасните 
отпадъци (вж. точки 71—72), от 2020 г. държавите членки са задължени да 
въведат електронни регистри за опасните отпадъци, генерирани и третирани на 
тяхна територия. ЕС възнамерява също така да създаде общоевропейски 
електронен регистър за превозване на отпадъци, включително на опасни 
отпадъци77. На този етап няма планове за осигуряване на възможност за обмен на 
информация между националните регистри за опасните отпадъци и системата на 
ЕС за превози на отпадъци. 

74 Смесването на различни потоци от опасни отпадъци може да доведе до 
генерирането на други опасни вещества, които не са се съдържали 
в първоначалните потоци. Смесването на опасни с неопасни отпадъци може да 
замърси последните и да ги направи негодни за рециклиране. То също така може 
да доведе до разреждане на опасните отпадъци. От 1991 г. насам смесването на 
опасни отпадъци е забранено от ЕС78. През 2017 г.79 в проучване на ЕС е 
установено, че държавите членки извършват ограничен брой инспекции на 
смесването и разреждането на опасни отпадъци. 

                                                        
76 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 

based on assessment of Member States’ performance, 2017 г. 

77 Предложение за изменение на Регламента относно превозите на отпадъци, 
COM/2021/709.  

78 Директива 91/689/ЕИО относно опасните отпадъци. 

79 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2017 г. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0709&qid=1642757230360
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A01991L0689-20081212
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
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Трафик на опасни отпадъци в ЕС 

75 По-строгите правила за управление и безопасност, прилагани по отношение 
на опасните отпадъци, водят до допълнителна административна тежест за 
икономическите оператори, както и до по-високи разходи за третиране. Според 
проучване, основано на извършено през 2013 г. изследване на рафинериите80, 
средните разходи за управление на опасни отпадъци в Европа са оценени на 
238 евро на тон, в сравнение с 63 евро на тон за неопасните отпадъци81. Това 
създава риск от трафик на опасни отпадъци, при който операторите не обявяват 
генерираните отпадъци за опасни и ги изхвърлят в ЕС или ги превозват незаконно 
в рамките на и извън ЕС. В доклад от 2016 г. се изчислява, че незаконното 
изхвърляне на опасни отпадъци от дружествата може да им спести до 400 % от 
разходите. 

Отпадъци, които не се декларират като опасни 

76 През 2021 г. декларирането на опасни отпадъци като неопасни е основният 
начин за трафик на опасни вещества в ЕС82. Това може да се направи например 
чрез представяне на фалшива документация за химичния състав на отпадъците, 
предоставяне на фалшив анализ от страна на лабораториите, фалшифициране на 
записите за товарене/разтоварване и умишлено класифициране на опасните 
отпадъци като неопасни83. 

77 Други използвани от операторите практики за избягване на декларирането 
на отпадъците като опасни включват смесването на опасни с неопасни отпадъци 
— разреждане на концентрацията на опасни вещества в отпадъците, така че 
опасните им свойства да не могат повече да бъдат проверени (вж. точка 74), или 
класифицирането на опасните отпадъци като стоки втора употреба. Например 
отпадъците от електрическо и електронно оборудване и употребявани 
автомобилни части могат да бъдат декларирани като стоки втора употреба 
и в крайна сметка да бъдат рециклирани по начин, който не е безопасен, или 

                                                        
80 2013 survey of waste production and management at European refineries. 

81 Прогнозни разходи, превърнати от щатски долари в евро по обменния курс на 
Евростат за 2013 г. 

82 Европол, Environmental crime in the age if climate change, Threat assessment 2022. 

83 De Rosa S., Ending illegal trafficking and disposal of hazardous waste in Italy: knowledge 
and solutions from impacted local communities, 2016 г. 

https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.concawe.eu/wp-content/uploads/Rpt_17-12.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ert_bil_eur_a/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ert_bil_eur_a/default/table?lang=en
https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/Environmental%20Crime%20in%20the%20Age%20of%20Climate%20Change%20-%20Public%20report_5.pdf
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities


48 

незаконно изхвърлени84. В доклад на Комисията85 се посочва, че през 2017 г. 
3,8 млн. употребявани превозни средства са изчезнали от законния пазар (вж. 
фигура 14). 

Фигура 14 — Превозни средства в ЕС с неизвестно местонахождение 
през 2017 г. 

Източник: ЕСП въз основа на оценката на Комисията от 2021 г. на Директивата относно излезлите 
от употреба превозни средства. 

84 Статия на Световната митническа организация, Illegal waste trafficking: more data is key 
to getting a better grip on this trade, 2019 г.; Програма на ООН за околната среда, Used 
vehicles and the environment, 2020 г. 

85 Оценка на директивата относно излезлите от употреба превозни средства, Работен 
документ на службите на Комисията, SWD(2021) 60. 

Износ на употребявани 
превозни средства 

извън ЕС: 0,9 млн.

Брой на докладваните 
излезли от употреба 
превозни средства: 6,6 млн.

С неизвестно 
местонахождение: 
3,8 млн.

= 100 000 превозни 
средства

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0060&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0060&rid=2
https://www.customsclearance.net/en/articles/illegal-waste-trafficking-more-data-is-key-to-getting-a-better-grip-on-this-trade
https://www.customsclearance.net/en/articles/illegal-waste-trafficking-more-data-is-key-to-getting-a-better-grip-on-this-trade
https://www.unep.org/resources/report/global-trade-used-vehicles-report
https://www.unep.org/resources/report/global-trade-used-vehicles-report
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0060&rid=2
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Незаконно изхвърляне 

78 Незаконното изхвърляне на опасни отпадъци е широко разпространена 
практика за незаконен трафик на отпадъци86. Опасните отпадъци могат да бъдат 
изхвърляни в разрешени депа, но в разрез с правните норми, да бъдат 
изоставяни на строителни площадки или земеделски площи или изхвърляни 
в неразрешени депа или в кариери87. В рамките на операция на Интерпол през 
2017 г., насочена към опасните отпадъци, е установено, че най-често срещаните 
видове опасни отпадъци, незаконно депонирани в Европа, са отпадъците от 
строителство, събаряне и разрушаване, от автомобилната промишленост 
(излезли от употреба превозни средства, масла за превозни средства 
и акумулатори) и химическите отпадъци (лекарства с изтекъл срок, утайки, бои, 
пестициди и дъбени кожи). В каре 6 е описан случай на незаконно изхвърляне на 
отпадъци. 

Каре 6 

Незаконно изхвърляне на опасни отпадъци в Италия 

В района на Кампания токсични отпадъци незаконно се изгарят и заравят от 
края на 80-те години на миналия век насам. Проучване относно незаконното 
изхвърляне на опасни отпадъци в Италия показва, че между януари 2012 г. 
и август 2013 г. в региона са докладвани 6 034 токсични пожара88. 

След протестите на гражданите, предизвикани от нарастващите здравни 
проблеми сред жителите в района, през 2014 г. италианското правителство 
решава да засили санкциите за подобни практики. През 2021 г. все още има 
1 406 докладвани пожара от отпадъци89. 

                                                        
86 Suvantola L. et al., Blocking the loopholes for illicit waste trafficking (Blockwaste), 2017 г. 

87 De Rosa S., Ending illegal trafficking and disposal of hazardous waste in Italy: knowledge 
and solutions from impacted local communities, 2016 г. 

88 De Rosa S., Ending illegal trafficking and disposal of hazardous waste in Italy: knowledge 
and solutions from impacted local communities, 2016 г. 

89 Италианско правителство — Министерство на вътрешните работи, Terra dei fuochi: 
diminuiti i roghi di rifiuti grazie all’incremento dei controlli, 2022 г. 

https://www.interpol.int/content/download/5165/file/Operation%2030%20Days%20of%20Action%20Key%20Findings.pdf
https://drive.google.com/file/d/1ItSzdolm0Gt4D7iw9XdlohxqvRa81h5I/view?usp=sharingated%20report
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.interno.gov.it/it/notizie/terra-dei-fuochi-diminuiti-i-roghi-rifiuti-grazie-allincremento-dei-controlli
https://www.interno.gov.it/it/notizie/terra-dei-fuochi-diminuiti-i-roghi-rifiuti-grazie-allincremento-dei-controlli
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Незаконен превоз в рамките на или извън ЕС 

79 Както е показано на фигура 15, малка част от опасните отпадъци на ЕС 
(8,2 млн. тона през 2020 г.) се превозват законно между държавите членки 
(7,3 млн. тона) и извън ЕС за държавите от ОИСР и Европейската асоциация за 
свободна търговия (0,9 млн. тона). Безопасното обработване на опасни отпадъци 
изисква специализирани съоръжения за третиране, каквито може да няма 
в страната на произход. Възможно е също така да съществуват по-икономични 
варианти за третиране на отпадъци в други държави членки или извън ЕС. 

Фигура 15 — Законно движение на опасни отпадъци в рамките на 
и извън ЕС през 2020 г. 

 
Източник: ЕСП въз основа на данни на Евростат за движението на опасни отпадъци. 

Франция
6,3
2,1

Италия
0,9
1,1

Германия
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Нидерландия
1,4
1,1

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASSHIP__custom_3244393/default/table?lang=en
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80 Потоците от опасни отпадъци, които най-често са обект на незаконно 
превозване през 2020 г., са електрическото и електронното оборудване, 
излезлите от употреба превозни средства и пластмасите, съдържащи опасни 
компоненти90. Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) изчислява, че 
30 % от всички превози на отпадъци в и от ЕС са незаконни91. В каре 7 е описан 
пример на незаконно превозване. 

Каре 7 

Одитна проверка разкрива начина, по който опасните отпадъци 
се транспортират на черния пазар 

Според Регламента относно превози на отпадъци отпадъците се 
класифицират или като принадлежащи към „зелен“ списък, към който се 
прилагат по-свободни изисквания за превоз, или към „жълт“ списък, за който 
важат по-строги изисквания. 

Съвместен одит от 2012 г. на прилагането на Регламента относно превози на 
отпадъци, проведен от върховните одитни институции на седем държави 
членки и Норвегия92, е установил, че опасните отпадъци често се внасят 
и изнасят като „стоки“ или като отпадъци от „зеления“ списък, за да се 
избегнат по-строгите процедури и забрани, приложими за отпадъци от 
„жълтия“ списък. 

                                                        
90 Анализ на ЕСП на националните доклади за 2020 г., изготвяни съгласно Базелската 

конвенция. 

91 Отчет за дейността на ОЛАФ за 2021 г. 

92 Съвместен доклад въз основа на осем национални одита, Coordinated audit on the 
enforcement of the European Waste Shipment Regulation, 2012 г. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
http://www.basel.int/Countries/NationalReporting/NationalReports/BC2020Reports/tabid/8989/Default.aspx
http://www.basel.int/Countries/NationalReporting/NationalReports/BC2020Reports/tabid/8989/Default.aspx
https://anti-fraud.ec.europa.eu/system/files/2022-09/olaf-report-2021_en.pdf
https://www.eurosai.org/de/databases/audits/Report-of-the-audit-on-the-enforcement-of-EU-regulations-on-waste-shipment/
https://www.eurosai.org/de/databases/audits/Report-of-the-audit-on-the-enforcement-of-EU-regulations-on-waste-shipment/
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81 Трафикът на отпадъци е доходоносна дейност. Годишните приходи от него 
се оценяват на стойност между 1,5 млрд. и 1,8 млрд. евро93 само за трафика на 
опасни отпадъци, като рискът от санкции е малък94. Разкриването, разследването 
и наказателното преследване са рядкост, а санкциите са ниски95. 

82 През последното десетилетие незаконният трафик се е увеличил и се очаква 
да продължава да нараства96, тъй като поради повишаването на количеството 
генерирани опасни отпадъци влизат в сила по-строги правила за тяхното 
управление, което прави износа им все по-труден97. Комисията е предприела 
действия за преодоляването на този проблем. През 2021 г. тя отправя 
предложение да се забрани превозът на опасни отпадъци, предназначени за 
обезвреждане, да се подобри контролът върху превозите в рамките на ЕС, както 
и да се увеличат налаганите санкции. Тя предлага също така незаконното 
събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на опасни 
отпадъци да се превърне в престъпление чрез изменение на Директивата 
относно защитата на околната среда чрез наказателно право. Към септември 
2022 г. и двете законодателни предложения са в процес на обсъждане от 
Парламента и Съвета. 

                                                        
93 Европейско бюро по околната среда, Implement for Life — Crime and Punishment, 

2020 г. 

94 Преглед № 4/2021 „Действия на ЕС и предизвикателства, свързани с отпадъците от 
електрическо и електронно оборудване“. 

95 Базелски институт по управление, презентация на уебинар: Illegal waste trade: what’s 
driving this multi-billion dollar transnational crime and what could stop it?, 2021 г. 

96 Уебстраница на Службата на ООН по наркотиците и престъпността относно 
пластмасите и опасните отпадъци.  

97 Obradović M. et al., Dumping and illegal transport of hazardous waste, danger of modern 
society, 2014 г. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://eeb.org/wp-content/uploads/2020/03/Crime-and-punishment-March-2020.pdf
https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=58526
https://baselgovernance.org/news/illegal-waste-trade-whats-driving-multi-billion-dollar-transnational-crime-and-what-could-stop
https://baselgovernance.org/news/illegal-waste-trade-whats-driving-multi-billion-dollar-transnational-crime-and-what-could-stop
https://www.unodc.org/unodc/en/ccp/activities/plastic-and-hazardous-waste.html?testme
https://www.unodc.org/unodc/en/ccp/activities/plastic-and-hazardous-waste.html?testme
https://www.researchgate.net/publication/264988920_Dumping_and_illegal_transport_of_hazardous_waste_danger_of_modern_society
https://www.researchgate.net/publication/264988920_Dumping_and_illegal_transport_of_hazardous_waste_danger_of_modern_society
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Предизвикателства и възможности 
83 Опасните отпадъци създават множество заплахи за човешкото здраве 
и околната среда. Тяхното управление е предмет на ограничителни разпоредби 
в ЕС, като към него се прилагат по-строги правила в сравнение с други отпадъци. 
ЕС е предприел инициативи за подобряване на управлението на опасните 
отпадъци, укрепване на законодателството, разработване на стратегии 
и предоставяне на финансиране в подкрепа на проекти за управление на 
отпадъците. Комисията е предприела множество процедури за установяване на 
нарушения срещу държави членки, които не са транспонирали изискванията на 
ЕС в националното си законодателство (вж. точки 22—31). 

84 Количеството на генерираните опасни отпадъци непрекъснато се увеличава 
и се очаква да продължи да нараства в бъдеще. Все още не са преодолени 
следните предизвикателства, свързани с управлението на опасните отпадъци 
в ЕС: 

o разрешаване на проблемите с нарастването на количеството опасни 
отпадъци чрез предотвратяване на образуването им, когато това е 
възможно; 

o подобряване на класификацията на опасните отпадъци; 

o уточняване на несъответствието между докладваните количества на 
образуваните и на третираните опасни отпадъци и осигуряване на пълна 
проследимост от генерирането им до окончателното им третиране; 

o ограничаване на третирането на опасни отпадъци чрез обезвреждане 
и насърчаване, когато е възможно, на рециклирането им; 

o предприемане на мерки за борба с незаконния трафик на опасни отпадъци. 

85 Комисията е предприела действия за подобряване на класификацията на 
опасните отпадъци, което е от съществено значение за правилното им 
идентифициране и третиране. Въпреки това държавите членки и притежателите 
на отпадъци все още срещат трудности при осигуряването на последователно 
класифициране на опасните отпадъци. За да се справи с този проблем, Комисията 
би могла например да хармонизира в по-голяма степен различните 
законодателни актове на ЕС, приложими в тази област (вж. точки 32—37). 
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86 Предотвратяването на генерирането на опасни отпадъци се определя като 
най-важно и вече е превърнато в приоритет на законодателството на ЕС. 
Икономическите оператори могат да ограничат количеството на образуваните от 
тях опасни отпадъци чрез внедряване на практики за екодизайн и намаляване на 
употребата на опасни вещества в производствените си процеси. Предоставянето 
на повече информация на потребителите относно наличието на опасни вещества 
в продуктите ще им позволи да правят по-устойчив избор. Това от своя страна ще 
повлияе на начина, по който икономическите оператори проектират своите 
продукти, и ще предотврати генерирането на опасни отпадъци. Комисията би 
могла, например, да обмисли да разшири използването на цифрови паспорти за 
повече продукти, генериращи опасни отпадъци в края на жизнения си цикъл. 
През 2024 г. в контекста на плана за действие на ЕС за 2021 г. за нулево 
замърсяване Комисията възнамерява да предприеме мерки за преодоляване на 
недостатъците при прилагането на принципа „замърсителят плаща“, което ще 
даде възможност да се направи необходимото за това замърсителите да носят 
по-голяма отговорност за образуваните от тях отпадъци (вж. точки 38—47). 

87 Налице е разлика от 21 % между количествата на генерираните и на 
третираните опасни отпадъци в ЕС, а наличната към настоящия момент 
информация е недостатъчна, за да се осигури проследимостта на опасните 
отпадъци. Това показва, че е необходимо да се подобри качеството на 
съответните данни за тези отпадъци. Комисията би могла, например, да обмисли 
въвеждането на минимални изисквания за функционирането на електронните 
регистри на държавите членки за опасни отпадъци и да ги хармонизира 
с Европейския регистър за превозване на отпадъци. Това би могло да осигури 
възможност за по-добро проследяване на опасните отпадъци от генерирането им 
до окончателното им третиране (вж. точки 48—50 и 70—73). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0400&qid=1623311742827
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0400&qid=1623311742827
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88 Опасните отпадъци трябва да се третират чрез специализирани за целта 
съоръжения при спазване на изисквания за безопасност. Този процес все още е 
възпрепятстван от различни трудности, като например смесването от страна на 
операторите на опасни отпадъци с други видове отпадъци при обработването им. 
Въпреки инициативите на ЕС по-голямата част от опасните отпадъци продължават 
да се обезвреждат, вместо да се подготвят за повторна употреба, да се 
рециклират или да се оползотворяват. По-специално рециклирането на опасни 
отпадъци би могло да се подобри чрез разработването на нови технологии. 
Необходимо е да се подобрят технологиите и капацитетът за оползотворяване на 
ключови суровини от отпадъците, като това би могло също така да допринесе за 
стратегическата автономност на ЕС. Регламентът за таксономията предоставя 
възможност за насочване на повече частни инвестиции към дейности по 
рециклиране. Това би могло да помогне за разрешаване на проблема с онази 
част от опасните отпадъци, които понастоящем все още не могат да бъдат 
рециклирани по икономически ефективен начин. Освен това по-доброто 
обеззаразяване и по-добрите практики за управление на отпадъците на 
равнището на държавите членки и на притежателите на отпадъци биха могли да 
разкрият нови пазарни възможности за рециклираните продукти (вж. точки 51—
69 и 74). 

89 На последно място, трафикът и незаконното изхвърляне на опасни отпадъци 
продължават да бъдат доходоносна дейност, като делът на разкритите 
нарушения и налаганите във връзка с тях санкции са ниски. Използването на 
цифровизацията като възможност за постигане на по-добра проследимост на 
опасните отпадъци, както и прилагането на възпиращи санкции с по-широко 
действие, може да помогне за ограничаване на незаконния трафик. 
Предложената от Комисията през 2021 г. забрана за превози в и извън ЕС на 
отпадъци, предназначени за обезвреждане, би могла допълнително да 
допринесе за намаляване на незаконния трафик на опасни отпадъци (вж. 
точки 75—82). 
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Настоящият преглед беше приет от Одитен състав I с ръководител Joëlle Elvinger 
— член на Европейската сметна палата, в Люксембург на заседанието му от 
14 декември 2022 г. 

 За Европейската сметна палата 

 

 Tony Murphy 
 Председател 
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Приложения 

Приложение I — Финансиране от ЕС в областта на опасните 
отпадъци  

Управление на отпадъците 

o Рамкова директива за отпадъците — Директива 2008/98/ЕО 

o Европейски списък на отпадъците — Решение 2000/532/ЕО на Комисията 

Операции във връзка с отпадъците 

o Директива относно депонирането на отпадъци — Директива 1999/31/ЕО 

o Регламент относно превози на отпадъци — Регламент (ЕО) № 1013/2006 

o Защита на околната среда чрез наказателното право — Директива 
2008/99/ЕО 

o Емисии от промишлеността (изгаряне и третиране на отпадъци) — Директива 
2010/75/ЕС 

o Контрол на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества 
— Директива 2012/18/ЕС 

o Предложение за преразглеждане на Директивата относно емисиите от 
промишлеността (2022 г.) 

o Предложение за нов регламент относно превозите на отпадъци (2021 г.)  

o Предложение за преразглеждане на Директивата относно защитата на 
околната среда чрез наказателното право (2021 г.) 

Специфични потоци от отпадъци 

o Опаковки и отпадъци от опаковки — Директива 94/62/ЕО 

o Обезвреждане на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили 
(ПХБ/ПХТ) — Директива 96/59/ЕО 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A01999L0031-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20110106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20110106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0157
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0157
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0709
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX:52021PC0851
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX:52021PC0851
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A01994L0062-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A01996L0059-20090807
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o Излезли от употреба превозни средства — Директива 2000/53/ЕО 

o Батерии и акумулатори — Директива 2006/66/ЕО 

o Отпадъци от миннодобивните индустрии — Директива 2006/21/ЕО 

o Ограничение за употребата на определени опасни вещества 
в електрическото и електронното оборудване (RoHS)— Директива 2011/65/ЕС 

o Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) — Директива 
2012/19/ЕC 

o Рециклиране на кораби — Регламент (ЕС) № 1257/2013 

o Устойчиви органични замърсители — Регламент (ЕС) 2019/1021 

o Предложение за регламент относно батериите и отпадъчните батерии 
(2020 г.) 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A02000L0053-20200306
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0066-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0021-20090807
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0065-20221001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A02012L0019-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A02012L0019-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1257-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A02019R1021-20210315
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=celex%3A52020PC0798
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=celex%3A52020PC0798
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Приложение II — Производства за установяване на 
нарушения във връзка с опасните отпадъци 

В периода 1990—2022 г. Комисията е започнала 216 производства за 
установяване на нарушения срещу държави членки, както е показано в таблицата 
по-долу. Таблицата не включва производствата за установяване на нарушения, 
започнати срещу Обединеното кралство през същия период. 

Тези процедури за установяване на нарушения се отнасят конкретно до областта 
на опасните отпадъци и до полихлорираните бифенили (ПХБ) и полихлорираните 
терфенили (ПХТ). ПХБ и ПХТ са група синтетични химични вещества, използвани 
главно в електрическото оборудване. Широко използвани в миналото, тези 
вещества са ограничени за употреба в ЕС от 1985 г. насам поради свързаните с тях 
екологични проблеми. 
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Приложение III — Третиране на опасни отпадъци през 
2018 г.  

На графиката по-долу се показва как са третирани опасните отпадъци в ЕС 
и в отделните държави членки през 2018 г. Включена е също така информация 
относно третирането на опасните отпадъци, изнасяни от отделните държави 
членки и от ЕС, но с по-малко подробности поради липсата на достатъчно данни. 
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Речник на термините 
Биоакумулиращи свойства: Термин, използван за описание на химични 
вещества, които се натрупват в тъканите на растенията и животните, тъй като се 
абсорбират по-бързо в сравнение със скоростта им на разграждане 
в метаболизма.  

Депониране на отпадъци: Обезвреждане на опасни отпадъци чрез контролирано 
повърхностно заравяне. 

Европейски фонд за регионално развитие: Фонд на ЕС, който укрепва 
икономическото и социалното сближаване в ЕС чрез финансиране на инвестиции 
за намаляване на различията между регионите. 

Екопроектиране: Подход за проектиране, при който се намалява до минимум 
въздействието на даден продукт върху околната среда през целия му жизнен 
цикъл.  

Обезвреждане: Процес на обработка на отпадъците, който включва наземно или 
подземно депониране, изхвърляне във воден басейн, езеро или лагуна, 
инжектиране в кладенец, солно находище или естествено хранилище. 

Оползотворяване (за получаване на енергия): Използване на запалими отпадъци 
за генериране на енергия чрез изгаряне, като получената при това топлинна 
енергия се оползотворява. 

Принцип „замърсителят плаща“: Принцип, изискващ от лицата, които причиняват 
или е вероятно да причинят замърсяване, да поемат разходите, свързани 
с мерките за предотвратяване, контрол или отстраняване на това замърсяване. 

Програма „Хоризонт 2020“: Програма на ЕС за финансиране на научни 
изследвания и иновации за периода 2014—2020 г. 

Разширена отговорност на производителя: Подход, чрез който към екологичните 
отговорности на производителя се добавя етапът от жизнения цикъл на даден 
продукт, настъпващ след ползване от потребителя, в т.ч. рециклирането 
и обезвреждането. 

Устойчиви органични замърсители: Химични вещества, които са устойчиви на 
разграждане, имат способност да се пренасят на далечни разстояния и да се 
запазват непроменени продължително време в околната среда. 
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„Жълт“ списък на отпадъци: Отпадъци, които не могат да бъдат внесени или 
изнесени за оползотворяване без предварително писмено уведомление или 
съгласие от органите на съответните държави, включително опасни отпадъци. 

„Зелен“ списък на отпадъци: Отпадъци, които могат да бъдат внесени или 
изнесени за оползотворяване, без да е необходимо предварително писмено 
уведомление или съгласие от органите на съответните държави. 

LIFE: Финансов инструмент, който подпомага изпълнението на политиката на ЕС 
в областта на околната среда и климата чрез съфинансиране на проекти 
в държавите членки.  
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Екип на Европейската сметна палата 
Настоящият преглед на ЕСП на действията, предприети от ЕС в отговор на 
проблема с нарастващото количество на опасните отпадъци, беше приет от 
Одитен състав I „Устойчиво използване на природните ресурси“, с ръководител 
Joëlle Elvinger — член на ЕСП. Одитната задача беше ръководена от 
Eva Lindström — член на ЕСП, с подкрепата на Katharina Bryan — ръководител на 
нейния кабинет, Johan Stalhammar — аташе в кабинета, и Andrzej Robaszewski — 
икономист в кабинета; Florence Fornaroli — главен ръководител; 
Mihaela Văcărașu — ръководител на задача; Xavier Ignasi Farrero Gonzalez, 
Lucia Rosca, Malgorzata Frydel и Vasileia Kalafati — одитори. Marika Meisenzahl 
предостави подкрепа за графичния дизайн. Laura Mcmillan предостави езикова 
подкрепа. 

 
От ляво надясно: Xavier Ignasi Farrero Gonzalez, Vasileia Kalafati, Malgorzata Frydel, 
Eva Lindström, Andrzej Robaszewski, Mihaela Văcărașu, Florence Fornaroli, 
Katharina Bryan, Laura McMillan и Marika Meisenzahl. 
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В настоящия преглед се разглеждат действията 
на ЕС във връзка с опасните отпадъци. Тези 
отпадъци могат да окажат вредно въздействие 
върху човешкото здраве и околната среда. 
Инициативите на ЕС са съсредоточени върху 
предотвратяване на опасните отпадъци, но 
тяхното количество продължава да се увеличава 
от 2004 г. насам. Безопасното третиране на тези 
отпадъци е възпрепятствано от трудности, 
свързани например с надеждното им 
проследяване. Над 50 % от опасните отпадъци в 
ЕС все още не се рециклират или оползотворяват, 
а само се обезвреждат (чрез депониране, 
изхвърляне на специални за целта места и др.). 
Рециклирането им е ограничено поради 
технически трудности и липсата на пазарни 
възможности за рециклираната продукция. 
Освен това незаконният трафик на опасни 
отпадъци продължава да бъде доходоносен 
бизнес. Бъдещите предизвикателства, свързани 
с тези отпадъци, са нарастващото им количество, 
подобряването на класификацията им, 
осигуряването на проследимост от генерирането 
им до окончателното им третиране, 
ограничаването на обема на изхвърляните 
отпадъци чрез по-засилено рециклиране и 
предприемането на мерки срещу незаконния им 
трафик.

ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Тел. +352 4398-1

За запитвания: eca.europa.eu/bg/Pages/ContactForm.aspx
Уебсайт: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors
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