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1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

1.1. Същност и цели на проекта REDUCES 

 

Проектът REDUCES допринася за 
изпълнението на Стратегия „Европа 2020” чрез 
реализиране на приоритетите за устойчив, 
приобщаващ и интелигентен растеж. Освен това 
подобряването на ефективността на ресурсите 
чрез споделяне на опит в практиките на 
кръговата икономика ще доведе до по-ниски 
емисии на парникови газове и ще даде така 
необходимия тласък за икономическия растеж в 
регионален план. Проектът също ще спомогне 
за реализиране на визията на „Ресурсно-
ефективна Европа“ чрез между- и 
вътрешнорегионални процеси на 
сътрудничество и обучение. Този вид 
взаимодействие е жизненоважен за постигане 
на целите на Стратегия „Европа 2020”. REDUCES 
подкрепя и основните цели за създаване на 
икономически растеж чрез използване на по-
малко ресурси и  на повече възобновяеми 
енергийни източници, които са в основата на 
Стратегията. Планът за действие на ЕС за 
кръговата икономика също подчертава 
необходимостта от създаване на условия, при 
които кръговата икономика процъфтява и 
мобилизира ресурси. В Плана се подчертава, че 
са необходими нови бизнес модели, които да ни 
позволят да преосмислим начина си на 
производство и потребление. 
 
REDUCES обединява пет европейски региона: 

 Югозападна Финландия 
 Ютрехт, Нидерландия 

 
 
 Манчестър, Великобритания 
 Валенсия, Испания 
 България 
 Марамуреш, Румъния 

 
 
 

Общата цел на проекта е да подобри 
прилагането на регионалните политики, за да се 
даде възможност на регионите да приемат по-
устойчиви за околната среда начини на 
производство и да намалят отрицателните 
въздействия върху околната среда вследствие 
на икономическото развитие. Използването на 
кръгови бизнес модели  допринесят за 
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повишаване на ресурсната ефективност и 
приходите на компаниите като по този начин 
регионите ще постигнат иновативна, устойчива и 
конкурентна икономика. Въпреки че кръговите 
бизнес модели често се разглеждат като 
устойчиви по своята същност, се признава, че 
има несигурност относно техните потенциални 
въздействия – външни въздействия и ”ефекта на 
бумеранга”. Резултатите от REDUCES ще улеснят 
по-доброто възприемане на екологично 
устойчиви кръгови бизнес модели с подкрепата 
на подобрени регионални политики. 
Подцели на проекта REDUCES са: 
1. Увеличаване на знанията и капацитета на 
регионалните и европейските политици и на 
заинтересованите страни относно бизнес 
моделите в кръговата икономика. 
2. Подобряване на компетентността на 
партньорите и участващите заинтересовани 
страни, като същите трябва да вземат 
информирани решения за насърчаване на 
прехода към кръгова икономика в съответните 
региони. 

3. Откриване на иновативни и на възможно най-
добрите регионални бизнес модели в кръговата 
икономика, подходящи за трансформиране на 
веригите в производството към екологична 
устойчивост 
4. Подобряване на компетентността на 
регионалните участници за оценка на 
въздействието върху околната среда на бизнес 
моделите с кръгова икономика ще помогне да 
се изберат най-осъществимите и устойчиви за 
околната среда модели, в съответствие с 
наличните регионални активи и 
идентифициранибариери, нужди и силни 
страни, необходими за прехода към кръгова 
икономика. 
5. Подобряване на инструментите на политиката 
(4 политики на ЕФРР и 2 регионални плана) чрез 
6 плана за действие за по-добро въвеждане или 
интегриране на бизнес модели от кръговата 
икономика, като се предлагат нови идеи за 
проекти или финансиране. 
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2. ДЕНИФИЦИИ И МЕТОДИ 

2.1. Кръгова икономика 

 

Кръговата икономика може да означава 
много различни неща за различните участници 
от различните области. Общите eлементи са 
предотвратяване  на отпадъци и замърсяване 
(намаляване на отпадъците), поддържане на 
продукти и материали в употреба (увеличаване 
на жизнения цикъл и запазване на стойността), 
възстановяване на природата (цикъл, преходи) 
и социален аспект като например  създаване на 
благополучие. (Ellen MacArthur Foundation, 2017) 

Според Фондация „Ellen MacArthur”, 
кръговата икономика има за цел да 
предефинира растежа, гледайки отвъд сегашния 
линеен индустриален модел при който се 
използват суровини, създават се неща от тях, те 
се консумират и остатъците се изхвърлят. Този 
модел разчита на големи количества евтини и 
достъпни материали и източници на енергия. 
Фокусът е в ползите за обществото и в 
постепенното отделяне на икономическата 
активност от потреблението на ограничени 
ресурси, като същевременно се намаляват 
отпадъците и по възможност да отпаднат от 
системата. Кръговият модел изгражда 
икономически, природен и социален капитал, 
подкрепен от прехода към възобновяеми 
енергийни източници. (Op. cit.) 

 

 

Финландският фонд за иновации Sitra 
определя кръговата икономика като 
икономически модел на бъдещето, при който 
природните ресурси се използват съобразно 
способността на Земята да отдава ресурси. 
(Sitra, 2019a) 

Въз основа на знанията и разбирането на 
партньорите по проект  REDUCES кръговата 
икономика означава социално устойчив бизнес, 
който генерира благополучие. Икономиката има 
за цел да запази стойността на нашите природни 
ресурси и да ги възстанови. Въпреки че целта е 
пълен цикъл, броят и нивото на етапите могат 
да варират. Преходът към кръгова икономика, 
както и кръговият бизнес изискват широко 
сътрудничество между участниците. 
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2.2. Бизнес модели в кръговата икономика 

 

В бизнеса светът се движи от 
традиционния модел на линейна икономика 
към кръгова икономика. В кръговата икономика 
производството и потреблението все повече се 
основават на използването на услуги, вместо на 
притежаване на материални блага. Компаниите 
променят своите оперативни модели, както и 
актуализират своите операции в подкрепа на 
смекчаване на климатичните промени. (Sitra, 
2019b.) 

Темите за кръговите бизнес модели, 
разгледани в проекта REDUCES, се основават на 
определения от Финландския иновационен 
фонд Sitra. Те са: възобновяемост; платформи за 
споделяне; продукт като услуга; удължаване на 
живота на продукта; ефективност на ресурсите и 
рециклиране. (Sitra 2019a.) 

Кръговият бизнес модел е икономически 
модел, при който потреблението се основава на 
използване на услуги – споделяне, наемане и 
рециклиране, вместо притежаване и 
произвеждане на все повече и повече стоки. В  

 

 

 

 

 

 

крайна сметка материалите не се унищожават, 
но се използват като основа на нови продукти и 
този процес се повтаря отново и отново. (Sitra, 
2019a)  

Дизайнът и проектирането са важни, за 
да се гарантира, че продуктите са дълготрайни, 
устойчиви и материалите могат да бъдат 
използвани отново в края на жизнения им 
цикъл. Кръговата икономика изисква от нас да 
препроектираме всичко: продукти, бизнес 
модели, градове и линейни системи, които 
съществуват през последните векове. Изборите, 
направени в началото на жизнения цикъл на 
продукта, влияят на  всеки етап от неговото 
потребление. (Ellen MacArthur Foundation 2020) 
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2.3. Модел за управление на заинтересованите страни 

Моделът за управление на 
заинтересованите страни е структура на 
управление, която включва институционални 
начини за участие на неправителствени 
организации, т.е. вътрешни и външни 
заинтересовани страни, в диалога, във 
вземането на решения и в прилагането им за 
общи проблеми или цели. Моделът се основава 
на принципа, че ако всички участници в процеса 
имат значителен принос , евентуалните 
консенсусни решения ще придобият по-голяма 
легитимност и следователно по-добре ще 
отразят възможните  перспективи. За разлика от 
класическия модел, при който правителствата, 
като представители на своите граждани вземат 
окончателните решения по глобални въпроси и 
предоставят възможност на международните 
организации да ги прилагат, в моделите с 
множество заинтересовани страни участниците  
са водещи.  Моделът с множество 

заинтересовани страни често изключва 
вземането на решения и прилагане на тези 
решения  на междуправителствено ниво, като 
водещите няма задължение нито да докладват, 
нито да приемат инструкции от обществеността. 
(Lin 2018, Gleckman 2018, Szuppinger, Kállay 2017) 

В проекта REDUCES се проявява моделът 
на управление с с активно участие на 
заинтересованите страни от различни сектори и 
нива във всички региони. Кръговата икономика 
не е индивидуално начинание и това прави 
сътрудничеството между различните 
заинтересовани страни изключително важно. 
Включването им се проявява по различни 
начини за различните региони на проекта в 
зависимост от инструмента на политиката, 
нейната роля в областта на бизнеса и 
дейностите, свързани с прилагане на 
принципите на кръговата икономика. 

 

2.4. Инструменти на политиката 

 

По принцип инструментът на политиката 
е средство за публична намеса в местни, 
национални или международни икономики, 
отнасящи се до всяка политика, стратегия, или 
закон, разработени от 
правителствени/публични органи и прилагани  

 

на място с цел подобряване на конкретна 
териториална ситуация. Инструментите на 
политиката са връзка между формулирането и 
прилагането ѝ за постигане на желаните 
резултати. Те могат да приемат много форми, 
като се започне от регулаторните режими и се 
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стигне до предоставянето на услуги, за да се 
подобри работата на бизнеса и в повечето 
случаи да се свържат финансови ресурси. 
Инструментът обаче понякога може да се 
позовава на законодателна рамка без конкретно 
финансиране. (Interreg Europe 2020, Saublens 
2012) 

Инструментите на политиката често са 
известни и като управляващи инструменти, 
особено когато се прилагат при всички свързани 
с тях условия. Обикновено те се използват за 
постигане на целите на политиките  за 
управление на ресурсите, но приспособени към 
социални, политически, икономически и 
административни проблеми. По този начин 
опасенията за устойчивостта до голяма степен 
зависят не само от избраните инструменти и 
политики, но и от начина, по който са 
приложени. Само тогава оценката на 

инструмента на политиката може да бъде важен 
компонент на устойчивостта ѝ. (Ali, 2013) 

В контекста на Интеррег Европа 
„оперативните програми за инвестиции за 
растеж и работни места, както и програмите за 
европейско териториално сътрудничество се 
считат за инструменти на политиката. Освен 
политиката на сближаване на ЕС, местните, 
регионалните или националните публични 
органи също разработват свои инструменти на 
политиката. Макрорегионалните стратегии също 
могат да се разглеждат като инструменти на 
политиката в контекста на Интеррег Европа. 
Въпреки това, като се имат предвид 
характеристиките на тези стратегии, може да е 
по-лесно проектите да повлияят на съответните 
програми за транснационално сътрудничество, 
отколкото самата макрорегионална стратегия.“ 
(Interreg Europe 2020). 
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3. СЪСТОЯНИЕ НА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА В РЕГИОНА: БЪЛГАРИЯ 

3.1. Основни характеристики на кръговата икономика в България 

 

За изготвянето на доклада за състоянието 
на кръговата икономика в България е 
приложена методология, включваща 
комбинация от документално проучване и 
интервюта с представители на Министерството 
на околната среда и водите, на общините и на 
неправителствени организации, участващи в 
„зелената сделка“, и с експерти в областта на 
кръговата икономика. Организирани бяха 
проучвания в два сектора: минерално-
суровинна и хранително-вкусова промишленост. 
Началната фаза на процеса е фокусирана върху 
извличане на данни в официални и проверени 
вторични източници, които включват, но не се 
ограничават до: 

 Бази данни на българския търговски 
регистър 

 Национален статистически институт 
 Уебсайтове и публикации на правителството 

и регулаторни органи 
 Уебсайтове на НПО 
 Доклади / Отчети. 

България е средно голяма страна в ЕС 
според територията й с около 7 млн. жители и 
със сравнително ниска гъстота на населението. 
Средното ниво на доходите в България е най-
ниското в Европа. Нивото на урбанизация е по-
високо, тъй като 75% от населението живее в 
преобладаващо градски райони. Но застроената 

площ заема само 4% от  територията на 
страната, докато останалата площ е заета с 
горски масиви (40%), обработваеми земи (29%) 
и пасища (18%). България е сравнително богата 
на земеделски ресурси и горски територии, на 
глава от населението те са два пъти повече от 
средното за ЕС. 

България: Общи показатели 

Категория Единица 
Население 6,9 млн. (2019) 
Площ (общо)  11 млн. ha (2019)  
Население в градските 
райони 

18,8% от общото 
население (2019)  

Предимно селска 
територия  

22,1% от общата 
територия (2019)  

Предимно градската 
територия  

1,2% от общата 
територия (2019)  

Земеделска площ  4,5 млн. ha (2017)  
Горска площ  4,6 млн. ha (2017)  
Гъстота на населението  64 n°/km² (2018)  
Земеделска площ на 
глава от населението  

0,63 ha/човек(2017)  

Горска площ на глава от 
населението  

0,65 ha/човек(2017)  

БВП  60,7 млрд. евро (2019) 
БВП ръст   3,6% 

Източници: Евростат и Национален 
статистически институт (2019) 
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Структура на икономиката 

Традиционно България се счита за 
селскостопанска страна, но всъщност 
селскостопанският сектор представлява само 4% 
от БВП и в него е заета 6% от работната сила 
(Доклад на Световната банка за България). 
Основните култури са слънчоглед, тютюн и 
пшеница. Днес промишлеността генерира 26,6% 
от БВП, а 29% от работната сила е заета в 
индустриалния сектор. Промишлеността 
продължава да разчита в голяма степен на 
производствените  сектори като 
металургия,химическа промишленост, 
машиносторене, които допринасят с 14,7% за 
БВП (пак там). Основните минерални ресурси в 
България включват боксит, мед, олово, цинк, 
въглища (лигнитни, кафяви) и железни руди. 

Най-динамичните сектори обаче са 
текстилът, производството на фармацевтични и 
козметични продукти, мобилните комуникации 
и софтуерната индустрия. Секторът на услугите е 
удвоил приноса си за икономиката на страната 
през последното десетилетие, като генерира 
69% от БВП и използва 64,5% от работната сила. 

Данните за ефективност на материалните 
ресурси показват развитието и прилагането на 
съответните политики в България. Според 
цифрите по-долу България изостава от средното 
ниво за ЕС и трябва да положи значителни 
усилия, за да настигне  останалите държави - 
членки на ЕС. 

 

Използвани  материали: 

 140 млн. тона директен разход на материали 
(2,1% от ЕС-28 общо за 2017 г.) 

 19,4 тона директен разход на материали / 
човек (149% от ЕС-28 средно на човек през 
2017 г.) 

Продуктивност на ресурсите: 

 0,30 EUR / kg (средно за ЕС-28 – 2,04 EUR / kg) 

 

Според последните данни на 
Националния статистически институт за 2018 г. 
общият брой на нефинансовите предприятия в 
България е 406 310. Над 99% от всички 
компании са малки и средни предприятия, над 
92% от тях са микропредприятия – до 10 
служители. Иновационният процес, който е 
основният двигател за прилагане на бизнес 
модели на  кръговата икономика, е 
възпрепятстван от ограничения финансов, 
производствен и технологичен капацитет на по-
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голямата част от малките и средните компании. 
До известна степен иновациите се 
възпрепятстват от специфичното разпределение 
по сектори на компании с различна големина. 
Концентрацията на фирмите не съвпада изцяло 
с класирането на секторите по относителните им 
дялове в БВП. Въпреки това преобладаването на 
малки фирми в България и несъразмерната роля 
на сектора на услугите в БВП са сред причините 
за по-слабите ефекти от иновациите и за по-
ограничения потенциал за дългосрочен и 
устойчив растеж.  
Това заключение се потвърждава от 
статистиката за размера на инвестициите, 
иновациите и разходите за 
научноизследователска и развойна дейност, 
извършени в страната, както и за техните 

основни структурни характеристики. Поради 
вече изясненото секторно разпределение на 
компаниите, по-добрият иновационен 
потенциал и функционирането на по-големите в 
преработващата промишленост, по-високият 
дял на иновативните предприятия са от    
индустрията (31,6%), докато в сектора на 
услугите те са около една пета (22,1%). Тези 
дялове остават относително постоянни през 
последните няколко години. Значителна част 
(почти 82%) от предприятията, определени като 
иновативни, са големи  те се отнасят към групата 
на компании с до или над 250 служители. За 
сравнение те са далеч по-малко в групата на 
МСП; например само около една пета от 
компаниите, в които работят между 10 и 49 
души (малки предприятия), са иновативни. 

 

3.2. Профил на кръговата икономика в региона: България  

3.2.1. Двигатели, силни страни и възможности за кръгова икономика в региона 

  

България: Актуална ситуация, свързана с кръговата икономика 

Кръговата икономика в рамките на българската политика 
 

Понастоящем основните национални 
стратегии и планове за действие в сферата на 
кръговата икономика са: 

 Национална програма за развитие: България 
2020; 

 Иновационна стратегия за интелигентна 
специализация на Република България 2014–
2020; 

 Национален план за управление на 
отпадъците 2014–2020; 

 Стратегия и план за действие за 2021–2027 г. 
в процес на разработка – Координатор за 
разработване на документи е МОСВ, а 
стратегията е в съответствие с Плана за 
действие на ЕС за кръгова икономика. 
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Институционалната структура за формулиране и 
прилагане на политики за ефективност на 
материалните ресурси е следната: 

 Министерство на околната среда и водите – 
политика за управление на отпадъците; ОП 
„Околна среда”; ЕКО-етикет, политика за 
управление на водите, биоразнообразие; 

 Министерство на икономиката – политика 
за конкурентоспособност и инвестиции; ОП 
„Иновации и конкурентоспособност"; 
политика за обществени поръчки; иновации; 
стандартизация и техническо развитие на 
МСП, Иновационна стратегия за 
интелигентна специализация; 

 Министерство на енергетиката – минерални 
ресурси и управление на минните отпадъци; 
политика за енергийна ефективност и 
възобновяема енергия; 

 Общини – управление на отпадъците, 
генерирани на тяхна територия, местни 
данъци и др. 

Дейностите по ефективност на ресурсите 
са описани в цел 2 на Ръководството за 
стратегиите за научни изследвания и иновации 
за интелигентна специализация (ИСИС). 
Необходимо е бързо и ефективно използване на 
технологиите и знанията и подкрепа за 
създаване и внедряване на собствени 
технологии и знания в областта на 
ефективността на ресурсите, за да се постигне 
степен на интеграция на този пазар. В подкрепа 
на иновациите се предвижда финансиране на 
мерки и дейности по процедура „Изпълнение на 

демонстрационни/пилотни проекти в 
управлението на отпадъците“. 

В момента България се стреми да развие 
своята кръгова икономика. Положителна страна 
е ниското производство на отпадъци на глава от 
населението с около 407 кг годишно и 
значителен брой разширени схеми за 
отговорност на производителите. По всички 
други показатели за кръговата икономика 
България заема последните места в сравнение 
със средните коефициенти за ЕС. Ефективността 
на ресурсите в страната е ниска – тя е на второ 
място отзад напред сред всички държави – 
членки на ЕС, и се съсредоточава върху 
минимизиране на отпадъците от малки и 
средни предприятия. 

Присъединяването на страната към ЕС 
подобри качеството на живот на населението,  
което доведе до повишено търсене на 
висококачествени продукти и услуги и се очаква 
да даде силен тласък на бизнес моделите в 
съответствие с принципите на кръговата 
икономика. 
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България – индикатори за кръгова икономика 

Индикатор Стойност 
Производство и потребление  n/a 

Образуване на отпадъци  
Генериране на битови отпадъци на глава от населението (кг на глава от 
населението) 

407 (2018) 

Генериране на отпадъци, с изключение на основни минерални отпадъци на 
единица БВП (кг на 1000 Евро, обемни вериги (2010)) 

       418 [2016]  

Генериране на отпадъци, с изключение на основни минерални отпадъци на 
потребление на домашни материали (%). Източници: Метаданни 

      13,3 [2016]  

Хранителни отпадъци (млн. тона) N/A 
Управление на отпадъците  

1. Степен на рециклиране  
Коефициент на оползотворяване на строителни и разрушаващи отпадъци (%). 
Източници: Метаданни  

        87 [2017]  

Коефициент на рециклиране на битови отпадъци (%). Източници: Метаданни
  

      47,5 [2018]  

Коефициент на рециклиране на всички отпадъци, с изключение на основните 
минерални отпадъци (%). Източници: Метаданни   

56 (2017] 

2. Рециклиране/оползотворяване на специфични потоци отпадъци (%). 
Източници: Метаданни  

 

Коефициент на рециклиране на общата опаковка (%). Източници: Метаданни
  

67,5 [2017] 

Коефициент на рециклиране на пластмасови опаковки (%). Източници: Метаданни
   

41,2 [2017] 

Коефициент на рециклиране на дървени опаковки (%). Източници: Метаданни
  

      41,2 [2017]  

Коефициент на рециклиране на е-отпадъци (%). Източници: Метаданни  38,8 [2017] 
Рециклиране на биологични отпадъци (кг на глава от населението). Източници: 
Метаданни  

N/A  

3. Принос на рециклираните материали към търсенето на суровини  
Коефициент на използване на материала в кръг (%). Източници: Метаданни  
 

11,2[2017] 

Коефициент на входящ ресурс за рециклиране (EOL-RIR) (%). Източници: 
Метаданни  

N/A 

4. Търговия с рециклируеми суровини (тон)  
Внос от страни извън ЕС. Източници: Метаданни 8 877 945 [2019]



 

 
 

REDUCES 
 

15 
 

   
Износ за страни извън ЕС. Източници: Метаданни  
 

25 467 976 [2019] 

Търговия в рамките на ЕС. Източници: Метаданни 
 

47 905 897 [2019] 

Иновации и конкурентоспособност  
1. Частни инвестиции, работни места и брутна добавена стойност, 
свързани със сектори от кръговата икономика 

 

Брутни инвестиции в материални стоки (% от брутния вътрешен продукт (БВП) по 
текущи цени). Източници: Метаданни  

0,12 [2017] 

Заети лица (процент от общата заетост). Източници: Метаданни 
 

      1,72 [2017]  

Добавена стойност във факторни разходи (процент от брутния вътрешен продукт 
(БВП) по текущи цени). Източници: Метаданни  

      0,96 [2017]  

Брой патенти, свързани с рециклирането вторичните суровини. Източници: 
Метаданни 

337,74 [2017] 

Източници: Евростат и Национален статистически институт 

 

България: участие на малки и средни предприятия в зелената и кръговата икономика 

 36% от МСП в България предприемат 
енергоспестяващи действия (трето най-ниско 
ниво в ЕС) 

 4% от МСП в България използват предимно 
възобновяема енергия (второ най-ниско 
ниво в ЕС) 

 7% от МСП планират допълнителни действия 
за използване предимно на възобновяема 
енергия (трето най-ниско ниво в ЕС) 

 4% от МСП в България извършват 
самооценка колко ресурсно ефективна е 
тяхната компания (най-ниско ниво в ЕС) 

 15% от МСП в България предлагат 
екологични продукти или услуги (трето най-
ниско ниво в ЕС) 

 Няма официални данни или планове за 
минимизиране на отпадъците от МСП. 
Новият закон за отпадъците ще влезе в сила 
на 1 януари 2021 г. в България. 

 
Само една пета от компаниите 

инвестират в нови технологии, докато 70% 
отчитат положителни резултати от 
инвестициите. Основните движещи фактори за 
тези компании да инвестират са нуждите от 
подобряване на технологичното ниво, за да 
осигурят ресурсо-ефективно производство. По-
голямата част от компаниите са от сектори като 
химия, текстил и облекло и строителство. 
Компаниите, които инвестират в технологии за 
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опазване на околната среда, са предимно от 
минерално-суровинната промишленост (50%), 

строителството (19%) и фармацевтиката (75%). 

 
Профил на основните индустрии с кръгова икономика в България 

Машиностроене 

Машиностроенето генерира нетни 
приходи от продажби в размер на 1676 млрд. 
евро – ръст от 10,9% на годишна база през 2018 
г. (Доклад за индустрията, Българска браншова 
камара – машиностроене). В сектора работят 
общо 30 952 души, или 5,9% от общата заетост 
за преработващата промишленост. 984 
компании произвеждат машини и оборудване; 
година по-рано те са били 972. Повечето от тях 
са базирани в София, Пловдив и Стара Загора. 
Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в 
сектора възлизат на 436,3 млн. евро през 2018 
г., което е 18% годишно увеличение спрямо 
330,3 млн. евро през предходната година. 
Секторът е ориентиран към износ. Основните 
експортни продукти са хладилници, фризери, 
двигатели, клапани, машинни части, както и 
автоматични машини за обработка на данни, 
според UN Comtrade. 

Отрицателното въздействие върху 
околната среда на този сектор идва от 
увеличеното потребление на енергия в 
промишлеността и свързаните с това емисии на 
CO2. В стремежа си към устойчива промяна 
компаниите разработват иновативни решения 
за машинни части, както и за производствени 

процеси. Дигитализацията на индустрията също 
е много важен фактор за увеличаване 
устойчивостта на сектора. Модели на кръговата  
икономика, демонстрирани от компаниите, 
включват технологии и иновации, задвижвани 
от развитието на Индустрия 4.0. Съвременните 
технологии  - Интернет на нещата (IoT) и 
машинно обучение, повишаване на точността 
машинните инструменти, използването на 
мехатроника и рециклиране на компоненти и 
оборудване, обратна логистика - са в подкрепа 
на практиките на кръговата икономика. 
В резултат на това индустрията е повлияна 
положително от подобряване на устойчивостта 
на бизнеса чрез повторно използване на 
отпадъци във веригата на доставки, 
производство на продукти на база поръчки, 
прилагане на автоматизирани производствени 
процеси, използване на триизмерни (3D) 
технологии за печат и много други. Те имат 
няколко екологични, социално-технически и 
икономически ползи за обществото. 
Бизнес моделите, позволяващи кръговата 
икономика в машиностроителната индустрия, 
са: ефективност на ресурсите, възобновяемост, 
продукт като услуга и платформа за споделяне. 
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Минерално-суровинната и енергийната промишленост 
 

Минерално-суровинната и енергийната 
промишленост са в основата на икономиката на 
България и са важен фактор за стабилността и 
енергийната независимост на страната. 
Дейността на бранша е свързана с:проучване и 
добив на минерални и енергийни ресурси на 
територията на Република България, в 
континенталния шелф и в изключителната 
икономическа зона в Черно море; защита на 
земните недра и рационално използване на 
подземните ресурси при проучване, добив и 
първична преработка; управление на минните 
отпадъци от проучването, добивът и първичната 
преработка на минералните ресурси. 

Основната роля на суровинната 
промишленост я позиционира като една от най-
добре развиващите се през последните години. 
В този сектор страната ни е най-близка до 
средното за ЕС по производителност на труда и 
значително надвишава средната 
производителност за други отрасли. България е 
една от страните от ЕС с дълги традиции и опит в 
развитието на добивната промишленост. 
Страната е на трето място по производство на 
мед и на четвърто място по производство на 
злато в Европа, което показва водещата ѝ 
позиция в европейския добив на руди и може 
да бъде наречена " страна на добива на 
минерални ресурси ". 

В момента българските минни компании 
работят успешно и печелившо. През 2018 г. 338 
фирми и организации в областта на 
проучването, добива и преработката на 

минерални ресурси и свързаните с тях дейности 
и услуги развиват активна икономическа 
дейност. Българската минерално-суровинна 
промишленост формира средно около 5% от 
брутния вътрешен продукт на страната и 
осигурява пряка заетост на около 22 000 души, а 
чрез свързаните с нея промишлености - на 
около 120 000 души. 

По данни на Българската минно-
геоложка камара през 2017 г. общата стойност 
на производството на промишлени предприятия 
в минната промишленост възлиза на 2,85 млрд. 
лева (около 1,45 млрд. евро), което е 
увеличение в сравнение с предишни години. 

Броят на заетите в минната 
промишленост през 2019 г. е 20 779 
души.Минерално-суровинната промишленост е 
специфична, тъй като броят на опериращите 
предприятия е сравнително малък, но те все пак 
успяват да генерират продукция и добавена 
стойност, което в абсолютни числа надвишава 
производството на много други отрасли. 

Следващата графика проследява темпа 
на производство от 2010 г. насам, разпределено 
по подотрасли. Всеки подотрасъл е със 
сравнително устойчив темп, като традиционно с 
най-висока производителност са подотраслите 
„Добив на метали “, „Въгледобив“ и „Добив на 
инертни материали“, като общият добив на 
полезни изкопаеми у нас през 2018 г. е в размер 
на 108,42 млн. тона и е с незначителен спад 
спрямо предходната година.  
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Примерите за производство без 
отпадъци в България стават все повече, тъй като 
минерално-суровинната промишленост е сред 
лидерите в областта на кръговата икономика. За 
сектора ситуацията е малко по-различна от 
традиционната – материалните потоци 
обикновено са големи и концентрирани, поради 
което оползотворяването на отпадъците е много 
по-често. Предвид спецификата на дейността 
бизнес моделите, за които е доказано, че са 
приложими, са „Ефективност на ресурсите и 
рециклиране“ и „Възобновяемост“. 

Добър пример в кръговата икономика е 
една от най-добрите подземни мини в света – 
Dundee Precious Metals Челопеч. През 2005 г. 
беше въведена т.нар. камерна система с 
последващо запълване на иззетите минни 
пространства с втвърдяващ материал, който 
включва всички скални маси без руда и голяма 

част от флотационните отпадъци, смесени с 
цимент. 

Асарел Медет в оксидно насипище 
(хълм, образуван от депонирането на оксидни 
медни руди, някога третирани като отпадъци) – 
едновременно се рекултивира и експлоатира 
чрез дренажна система за улавяне и оттичане на 
водите, които да се насочват към производство 
на катодна мед или към пречиствателни 
съоръжения. На рекултивирания терен се 
отглежда лавандула за добив на масло – тоест 
едновременно с това се добива и мед. 

За да се установи разбирането и 
прилагането на моделите за кръгова икономика 
в началото на 2020 г., в рамките на проекта 
REDUCES беше проведено проучване сред 
компаниите от българската минерално-
суровинна индустрия. 
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Анализът на резултатите показва, че в 
повечето от изследваните компании се прилагат 
кръгови модели за модернизация и иновации: 

 Възможност за ефективна обработка на 
бедни руди; 

 Промишлено водоснабдяване в затворен 
цикъл за захранване на производствения 
процес; 

 Монтаж на инсталация за извличане и 
електролиза на катодна мед от руднични 
води, чрез която се добива допълнителен 
съпътстващ продукт – чиста мед; 

 Технология за извличане на съпътстващо 
злато в медния концентрат, така че да не 
бъдат загубени полезни компоненти в 
отпадъка; 

 Прилагане на метод на добив, който 
включва обратно запълване, т.е. смляната 
стерилна скална маса се връща в подземния 
рудник под формата на пастообразно 
запълване, е пример за кръгова икономика, 
с който не само се намалява количеството 
на депонирания на повърхността отпадък, 
но и се използва като суровина, която се 

смесва с цимент и се връща в иззетите 
камери, като осигурява стабилност на 
скалния масив; 

 Част от рудничната баластра се използва за 
запълване на отработените пространства 
под земята, за настилка при изграждане на 
подземните пътища след натрошаване и за 
надграждане на стените на 
хвостохранилището; 

 При добиването на варовиков камък, който 
е нужен за производството на вар, се 
отделят много допълнителни фракции 
материал, които не се изхвърлят, а се 
пресяват и вкарват на пазара за инертни 
материали; 

 Земните маси и утайките се използват за 
рекултивация на нарушени терени; 

 Отработените масла се предават на фирми 
за повторно рециклиране и употреба в 
други производства; 

 Рециклиране на металите, използвани за 
корони на пробивен инструмент. Разделно 
събиране на отпадъци и предаването им за 
специализирана обработка. 

.
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Текстил и облекло 

Текстилът и облеклото са основна част от 
ежедневието, а модната индустрия е важен 
сектор в българската икономика, особено в 
южните райони на страната. През 2018 г. 
малките и средни предприятия доминират в 
сектора, в който работят повече от 30 000 души 
в производството и над 100 000 във веригата на 
стойността (Доклад на индустрията, 
Изпълнителна агенция за насърчаване на МСП). 
По-голямата част от компаниите работят за 
международни марки и когато става въпрос за 
малки серии и гъвкави поръчки, българските 
фирми са предпочитани пред големите 
доставчици от Китай. Както е обяснено в 
Доклада за бизнес моделите в модната 
индустрия за преход към кръгова икономика, 
настоящата система за производство, 
разпространение и използване на дрехи не 
може да бъде поддържана. Тя е подчинена на 
линейния икономически модел  “взимаш-
ползваш-изхвърляш“. Големи количества 
невъзобновяеми ресурси се влагат 
впроизводството на дрехи, които често се 
използват само за кратък период от време и 
след това се изхвърлят. Появата на бизнес 
модела „бърза мода“ увеличи въвеждането на 
тенденции, водещи до преждевременния край 
на живота на съществуващ продукт. 73% от 
всички дрехи, които са достигнали края на 
жизнения си цикъл като продукт, се депонират 
или изгарят, докато по-малко от 1% се използват 
за производство на ново облекло. Това 
естествено оказва отрицателно въздействие 

върху околната среда и върху хората в основата 
на веригата на доставки – производители на 
текстил и облекла. Досегашният бизнес модел 
продължава съществуващата тенденция и е 
предпоставка за по-нататъшно увеличение на 
производството на текстил, като по този начин 
утроява глобалното потребление на изкопаеми 
горива и ще добави 22 млн. тона микрофибър 
към морските води до 2050 г. Изчерпването на 
ресурси и необратимите промени в околната 
среда водят до ново разбиране за 
ефективността на ресурсите и за 
регенеративната кръгова икономика. 

Бизнес моделите, улесняващи кръговата 
икономика, могат да бъдат  внедрени в 
текстилната промишленост в няколко под-
области: 

 Производствени процеси 
 Управление на жизнения цикъл на продукта 
 Търговия 
 Поведение на потребителите 
 Система за управление на отпадъците от 

текстил. 

Новите бизнес модели, които наскоро 
спечелиха внимание по отношение на усилията 
за преход към кръгова икономика в България, са 
главно в областта на Удължаване живота на 
продукта; Възобновяемост и Платформа за 
споделяне. Моделите са съсредоточени върху 
начина на повторна употреба на текстил: чрез 
поправка, поддръжка, повторна употреба като 
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продукт (например търговия втора употреба) и 
като материал (например като занаяти), 
продажба и споделяне чрез онлайн платформи. 

TexCycle – вторият живот на дрехите е 
пример за съществуващо решение за 
удължаване на живота на продукта, но не само. 
TexCycle работят в 10 общини в цяла България с 
93 места с инсталирани контейнери за текстил. 
Най-голям брой локации има в столицата София 
– 43, следвана от Бургас – 19, а останалите 30% 
от местата са разпределени между другите 8 
общини. Повторната употреба е най-
екологичното удължаване на живота на 
текстила, тъй като изисква най-малко 
допълнителни ресурси и енергия. Събраните 
дрехи се сортират и дезинфекцират и според 
тяхното състояние се продават на пазарите за 
дрехи втора употреба. Повечето от 
използваемите дрехи, събрани в България, се 
продават в страни с по-нисък стандарт на живот. 
Основната цел е всяка дреха да намери 
собственик, който се нуждае от нея и би я носел, 
удължавайки жизнения цикъл на продукта. 

Подобен бизнес модел предлага и друга 
българска компания – Хюманита АД в 
сътрудничество с БЧК. С 92 контейнера за 
текстил, разположени в трите най-големи града 
в България – София, Пловдив и Варна, и голям 
център за сортиране и преработка Хюманита АД 
поддържа кризисния резерв на БЧК за 
подпомагане на жертви на бедствия, аварии и 
кризи, като при необходимост може веднага да 
осигури дрехи за 1000 души. Около 10% от 
събраните количества са подходящи за рязане и 

от тях се правят памучни кърпи, използвани за 
почистване в различни индустрии. Около 50% са 
дрехи, които могат да се използват многократно 
и се изнасят в страни от Африка, Централна 
Америка, Близкия Изток. Част от количествата се 
пренасочват към съоръжения за рециклиране в 
страната и чужбина за производство на 
изолационна вълна, пълнеж за тапицерия, за 
прежда и др. 

Zona Urbana е пример за бизнес модел за 
възобновяемост. Създадена е през 2004 г. и 
предлага ръчно изработени продукти от 
различни видове рециклирани материали. Zona 
Urbana е мястото, където потребителят може да 
закупи уникална чанта или портфейл, направени 
от стари вестници или хартиени карти в София. 
Трите магазина на компанията са идеални за 
почитателите на рециклирането, които веднага 
ще се влюбят в голямото разнообразие от неща. 
Основната идея зад великолепните ръчно 
изработени предмети на Zona Urbana е 
повторно използване, рециклиране и по-
внимателно отношение към природата. 

Remixshop.com е водеща онлайн 
платформа за мода втора употреба и аутлет в 
Европа. С екип от над 600 служители и 
логистичен център в България платформата 
предлага дрехи и аксесоари на известни модни 
марки в 9 държави – Австрия, България, 
Германия, Гърция, Полша, Румъния, Словакия, 
Чехия и Унгария. В допълнение към покупката 
клиентите могат да продават на Remixshop.com 
своите дрехи и аксесоари чрез услугата „Продай 
на Remix”. 
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 Хранително-вкусова промишленост и верига на храните  

България има силни традиции в сектор 
храни. Независимо от сравнително малката си 
територия, страната има много зони със 
специфичен микроклимат, което определя и 
голямото разнообразие от от култури, плодове и 
зеленчуци. 50% от територията на страната е 
земеделска земя. Благодарение на здравните и 
екологичните стандарти българските 
хранителни продукти напълно отговорят на най-
високите изисквания на потребителите. Има 
значителни чуждестранни инвестиции в сектори 
като сладкарски изделия, млечни продукти и 
напитки. Нарастващото търсене на нови и 
специфични за даден регион храни и напитки в 
цяла Западна Европа и извън нея стимулира 
търсенето на традиционно българско 
производство. 

Секторът за производство на храни е 
лидер по брой на МСП – 4736 през 2017 г. Най-
висока концентрация на фирми и служители 

има в Югозападния регион, следван от Южен 
централен регион. Това разпределение на 
компаниите, работещи в сектора, е тясно 
свързано с големината на пазарите, като София 
е най-големият в страната. 

В България, както и в ЕС, хранителните 
системи зависят от природните ресурси (напр. 
вода, почва, минерали) и енергия и са 
съществен източник на емисии на парникови 
газове (селското стопанство генерира 10% от 
всички емисии в ЕС) и на замърсяване 
(например поради изкуствени торове, 
пестициди и др.). Търговците на дребно често 
намират за непрактично и скъпо да даряват 
излишната (непродадена) храна, което 
означава, че ценните хранителни вещества се 
губят. В България около хранителните отпадъци 
на глава от населението възлизат 170 кг 
годишно, което се равнява на повече от 20% от 
цялата произведена храна. 
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Бизнес моделите в този сектор, 
съотвестващи на принципите накръговата 
икономика в България са фокусирани върху 
предотвратяване на хранителни отпадъци и 
дизайн и маркетинг на по-здравословни 
продукти. Вторични продукти от биологични 
храни не съдържат замърсители и могат 
безопасно да бъдат върнати в почвата под 
формата на биологичен тор. Някои от тези 
странични продукти осигуряват допълнителна 
стойност и се използват за създаване на нови 
хранителни продукти, тъкани за модната 
индустрия или като източници на биоенергия. 
Тези кръговрати възстановяват живите системи 
като почвата, която осигурява възобновяеми 
ресурси и подпомага биоразнообразието.  

Преобразуването на органичните 
отпадъци в източник на стойност изисква 
ефективни системи за събиране на чисти потоци 
от отпадъци. Освен новите технологии, 
въведени на ниво компании, подкрепа чрез по-
ефективни политики и законодателна рамка  и 
ангажираността на обществото могат бързо да 
трансформират системите за събиране и да 
увеличат процента на събраните органични 
отпадъци. 

Съществуващите примери включват 
компании, произвеждащи иновативни продукти 

от хранителни отпадъци. Биомик ООД предлага 
100% разграждащ се опаковъчен материал от 
органични отпадъци (гъбен мицел). 

Nasekomo Ltd произвежда превъзходни 
устойчиви продукти от насекоми, като 
протеиново брашно за фуражите за животни и 
селското стопанство, като превръща 
органичните отпадъци в богата протеинова 
съставка. Предприятията от хранително-
вкусовата промишленост организират 
вътрешнофирмен контрол за генерираните 
хранителни отпадъци. 

ADM Amilum е завод за преработка на 
царевица в Разград, който произвежда широка 
гама продукти за хранително-вкусовата 
промишленост, използвани при производство 
на напитки, хартия, опаковки и за храни за 
животни. Малкото отпадъци, останали от 
преработката на царевица, се използват за 
храна на животните. 

В ресторант Багри в София менюто  е 
изготвено въз основа на разбирането за сезонна 
храна; рецептите са здравословни. Повечето от 
хранителните продукти се  осигуряват от местни 
доставчици, хранителните отпадъци се разделят 
по вид и съдържание, монтирана е малка 
инсталация за компостиране. 
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Строителни отпадъци и отпадъци от разрушителни дейности 

Отпадъците от строителство и от 
дейности по разрушаване на сгради са голямо 
предизвикателство и възможност за кръговата 
икономика в България. 

Строителната индустрия използва 
милиони тонове годишно изкопаеми суровини 
като минерали, руди и други. Добивът, 
транспортирането и обработката на строителни 
материали (например бетон) изразходват много 
енергия. Строителната индустрия представлява 
четвърт от глобалните въглеродни емисии. 
Конвенционално използваните материали 
обикновено се депонират, изгарят или се 
рециклират (например използват се за пътни 
настилки). В България се генерират годишно 
около 30 млн. тона строителни отпадъци и 
отпадъци от дейности по разрушаване на 
сгради. Въпреки че законодателството на ЕС и 
България цели оползотворяване на тези 

отпадъци, последните анализи показват, че 
прилагането му е неадекватно. Целта, 
определена в Наредбата за управление на 
строителните отпадъци и за използване на 
рециклирани строителни материали в България, 
е до 2020 г. 70% от строителните отпадъци да 
бъдат рециклирани и повторно използвани, 
което няма да бъде постигнато. 

Предотвратяването на образуването на 
строителни отпадъци е възможно чрез 
адекватно планиране и проектиране на 
конструкцията, използване на правилни 
строителни техники, добра комуникация между 
участниците в процеса, както и минимум 
строителни материали, съхранявани на 
строителната площадка; сгради и конструктивни 
елементи  са проектирани така, че да се 
адаптират лесно. 
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Knauf България предлага бизнес модел 
на „Възбновяемост” при  производството на 
гипсови строителни продукти като мазилки и 
плоскости чрез използване на отпадъци от 
инсталации за десулфоризация от ТЕЦ. 

Съществуващ пример за бизнес модел  
„Удължаване живота на продукта“ в България е 
строителството на сгради от морски контейнери. 
Обикновеният морски контейнер намира нов 
живот в България чрез Архитектурно студио 
PAM Consult. Контейнерите за превоз са 
привлекателен строителен материал и достъпни 
за социални жилища, тъй като са много по-
евтини в сравнение с разходите за труд и 
материали, необходими за изграждането на по-
традиционен дом. 

Удължаването на жизнения цикъл на 
сградите в България се демонстрира и от 
проекти, свързани с обновяване и 
модернизиране на държавни, общински и 
частни сгради. Това са инициативи, основно 
финансирани от националните и от 
европейските структурни фондове. Основните 
финансирани дейности са въвеждане на мерки 
за енергийна ефективност и използване на ВЕИ в 
сградите. Столичната община обяви проект в 
подкрепа на домакинства с по-ниски доходи за 
подмяна на отоплението с изкопаеми 
енергийни носители като природен газ и 
въглища с отопление на биомаса. Въздействието 

върху околната среда е основно намаляване на 
замърсяването на въздуха и на емисиите CO2. 
Секторът мобилност също е много важен за 
правилното градско планиране с предоставяне 
на места за електрически превозни средства. 
Поддържането на устойчива мобилност е 
свързана с обществения транспорт и 
мултимодалните подходи.Столичната община е 
инвестирала много средства за реорганизация 
на градския транспорт. В града са осигурени 
колоездачни пътеки, синята и зелената зона 
покриват разширения център на София, 
поставени са паркинги за електрически  
велосипеди и тротонетки. 

От 2018 г. SPARK.bg е първата компания в 
София за споделяне на изцяло електрически 
автомобили, която предлага достъпни 
екологични решения за мобилност. Лесната за 
използване система, заедно с най-новите 
превозни средства, вдъхновява клиента да 
достигне дестинацията си по-бързо, стилно и 
еколого съобразно. Разработеното мобилно 
приложение SPARK, дава възможност за 
резервация на автомобили, и за плащане само с 
няколко клика. Използването на SPARK 
автомобил се таксува за минута, което 
позволява на клиентите да управляват както 
пътуването, така и разходите си. SPARK е добър 
пример за на бизнес модела „Продуктът като 
услуга” в България. 
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Дейности на други сектори и бизнес модели, насърчаващи принципите на кръговата икономика

Управление на отпадъците 

През последните години България 
възприе интегриран подход за управление на 
отпадъците. Предвижда се въвеждането на нови 
модели на управление на битови и строителни 
отпадъци, които да помогнат за намаляване на 
общото количество отпадъци от депата, както и 
за тяхното екологично оползотворяване. 
Дейностите по осигуряване на контейнери за  
събиране, транспортиране, обезвреждане и 
почистване на обществени места са отговорност 
на местните власти. Дейностите по управление 
на отпадъците са регламентирани в Наредба на 
Общинския съвет, която урежда и плащането за 
услугите, предоставяни по реда на Закона за 
местните данъци и такси. Кметът на общината  

 
разработва и прилага програма за управление 
на отпадъците. 

Понастоящем в България 72% от 
генерираните битови отпадъци отиват на депа, 
където 50% от тях са биоразградими . 
Националният план за управление на 
отпадъците 2014–2020 предвижда 50% от 
генерираните битови отпадъци да се събират и 
третират отделно. 

Според Националните цели делът на 
биоразградимите отпадъци, които отиват на 
депата, трябва да бъде намален до 35%, а делът 
на отпадъците, подлежащи на 
рециклиране - увеличен до 50% до 2020 г. ОП 
„Околна среда“ отпуска средства за действия, 
подпомагащи постигането на тази цел. 
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България има регулаторни и 
икономически инструменти за предотвратяване 
на отпадъците: такси за депа, схеми за 
отговорност на производителите за специфични 
потоци отпадъци, лицензионни такси за 
организации за оползотворяване на отпадъци 
във връзка с принципа на отговорност на 
производителите, такса за битови отпадъци, 
такса, ограничаваща използването на 
пластмасови торби с определени параметри, 
депозитни схеми (понастоящем 
незадължителни). 

В момента функционират само 3 
съоръжения за третиране на биоразградими 
битови отпадъци (Варна, Пловдив и Столична 
община), което е недостатъчно, като се има 
предвид генерираното количество отпадъци. 
Поради това са необходими инвестиции, за да 
се осигури допълнителен капацитет за 
рециклиране. 

Въвеждането на отделяне при източника 
в малките общини е възможно. Въпреки това 
има липса на ресурси  и опитен, квалифициран 
персонал, който да осигури добро обслужване. 
Освен това липсва обществена осведоменост. 
ОП „Околна среда”  тества мерки в тази област 
(в рамките на пилотни проекти се предвиждат 
информационни кампании). 

В България Законът за управление на 
отпадъците (ЗУО) регулира йерархията за 
управление на отпадъците, където са 
определени три приоритета: 
Приоритет 1 – предотвратяване на отпадъците; 

Приоритет 2 – оползотворяване на отпадъците 
чрез рециклиране, повторна употреба и/или 
извличане на вторични суровини и енергия; 
Приоритет 3 – окончателно обезвреждане чрез 
депониране или изгаряне на отпадъците, които 
е невъзможно да се предотвратят и/или  
оползотворят. 

Отпадъците са категоризирани в четири 
групи – битови, строителни, промишлени и 
опасни. 
Оползотворяването на отпадъците в България е 
крайно недостатъчно и се извършва във: 
1.  Инсталации за изгаряне на отпадъци и 
инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци 
– изгаряне на отпадъци, това не е често срещана 
практика в страната. В момента не е изградена 
инсталация за изгаряне на битови отпадъци. 
Само болниците използват оборудване за 
изгаряне на опасните отпадъци. Утайките от 
пречиствателни станции за отпадни води, 
съдържащи масла и нефтопродукти, трябва да 
се изхвърлят в инсталациите за изгаряне на 
Лукойл Нефтохим Бургас. Съвместното изгаряне 
се извършва в промишлени горивни инсталации 
на 5 циментови завода – общото количество 
енергийно оползотворени отпадъци в тях е 
около 2600 тона. Сериозен принос за 
обезвреждането на неорганични отпадъци имат 
циментовите заводи „Златна Панега цимент" и 
„Девня цимент". 
2. Инсталации и оборудване за механична 
обработка – механичната обработка на 
отпадъците в повечето случаи е важна като 
предварителна обработка, предварително 
оползотворяване или окончателно изхвърляне. 
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Съоръженията са балиращи преси, брикетиращи 
инсталации, мелници и сепаратори. 
3. Заводи за рециклиране – общият капацитет 
за рециклиране на отпадъци от хартия и картон 
е около 200 хил. тона и е концентриран главно в 
предприятията от целулозно-хартиената 
промишленост и в тези, които произвеждат 
строителни плоскости. Преработката на 
пластмасови отпадъци се концентрира в три 
основни предприятия с капацитет около 12 хил. 
тона годишно. Обработката на отпадъчно стъкло 
се извършва в 6 предприятия в страната. 
Годишното количество преработени стъклени 
отпадъци е около 15 хил. тона годишно. 
3. Депонирането е единственият метод за 
обезвреждане на битови отпадъци в страната и 
основният метод за всички останали видове 
отпадъци. Изхвърлянето като метод е на 
последно място в приетата йерархия на 
отпадъците и е една от най-нежелателните 
възможности за третиране. Този метод обаче ще 
играе важна роля през следващия период на 
планиране в България, а депата ще бъдат важен 
елемент от бъдещата инфраструктура за 
третиране на отпадъците. Въпреки че много 
страни все още използват и увеличават 
капацитета си за изгаряне на отпадъци, в 
България няма съоръжения за изгаряне на 
битови отпадъци. Алтернатива на депото е 
оползотворяване/рециклиране на отпадъци, а 
от 2004 г. се реализира чрез въвеждане на цели 
за рециклиране и оползотворяване на широко 
разпространени отпадъци. 

Системата за разделно събиране на 
отпадъци се реализира от различни компании и 

организации съгласно наредбата, определена в 
Закона за управление на отпадъците и 
осигурява разделно събиране на отпадъци от 
хартия, метал, стъкло, пластмаса, остаряло 
електрическо и електронно оборудване, 
батерии и др. Това предотвратява навлизането 
на опасни отпадъци в околната среда и 
намалява човешкото въздействие върху нея 
чрез повторна употреба на суровини след 
рециклирането. 

Съществуващ бизнес модел, отговарящ 
на принципите на кръговата икономика, се 
прилага от компанията Veolia, която през 2010 г. 
придоби мажоритарния дял в Софийска вода 
(ВиК дружество на град София) и инвестира в 
нови проекти за оптимизация и опазване на 
околната среда чрез повторна употреба на 
отпадъците от нейната дейност. Производството 
на зелена енергия от биогаз в централата 
продължава непрекъснато да се увеличава и 
през 2014 г. за първи път от инсталирането на 
когенерационната система Софийска вода 
достига 98%  покриване на собствените нужди 
от енергия със зелена енергия. Капацитетът на 
когенерационната инсталация включва три 
когенератора, всеки от тях може да произвежда 
1063 кВт електроенергия и 1088 кВт отоплителна 
мощност. Пречиствателната станция насърчава 
прилагането на принципите на кръговата 
икономика чрез генериране на биогаз от 
утайките на пречиствателната станция и 
насърчаване използването на утайки от почвени 
маси в селското стопанство. Подобни 
технологии се прилагат в още две 
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пречиствателни станции за отпадни води в 
други два големи града в България. 

Що се отнася до електрониката, 
рециклирането на електро и електронни 
отпадъци в България е около 38% през 2017 г. 
Притежаването на множество устройства, 
растежът на облачните изчислителни услуги и 
кратките цикли на подмяна проправят пътя към 
нарастващо производство на електронни 
отпадъци, както и емисии на парникови газове, 
дължащи се на потреблението на 
електроенергия. Електрониката съдържа редки 
материали и благородни метали, както и желязо 
и алуминий, които заедно с пластмасовите 
компоненти могат до голяма степен да бъдат 
повторно използвани в производството. Като се 
има предвид, че електрическото и електронно 
оборудване (ЕЕО) съдържа опасни вещества 
(напр. живак, олово,др.), депонирането, 
изгарянето или изхвърлянето им може да 
доведе до неблагоприятно въздействие върху 
околната среда и човешкото здраве. 

В България няколко компании се 
занимават със събиране на електронни 

отпадъци. Екологика ООД се намира близо до 
столицата София. Компанията събира 
електронни отпадъци от различни клиенти, 
включително банки, публична администрация, 
компании и частни лица. Отпадъците се 
проверяват на производствената площадка на 
компанията. Част от  тях се ремонтират и 
предлагат за употреба, някои части се 
рециклират в България или във фабрики в 
Германия и други страни от ЕС. 

Коефициентът на рециклиране на 
пластмасови опаковки в България е около 41% 
за 2017 г., докато по-малко от 1% е вложен в 
нови продукти. 

Повторната употреба и рециклирането на 
излезли от употреба пластмаси остава много 
ниска, особено в сравнение с други материали 
като хартия, стъкло или метали. Ecopack 
България и Ecobulpack са двете основни 
компании, които имат най-голям дял в 
рециклирането на пластмасови опаковки. 
 

3.2.2. Бариери, слаби страни и заплахи (възможни затруднения) 
 

Въвеждането на бизнес модели на 
кръговата икономика изисква цялостен подход 
и ангажира много и на различни нива 
институции, компании, местни власти, 
потребители, НПО. 

Бариерите пред прилагането на 
кръговата икономика в България са предимно 
икономически с ограничено финансиране на  

 
предприятията за модернизиране на 
оборудването и значително ниско ниво на 
частни и чуждестранни капиталови инвестиции. 
Факторът, който най-много допринася  за 
лошите резултати  е липсата на финансиране от 
страна на държавата  за развитие на кръговата 
икономика. Държавната подкрепа е 
недостатъчна и инициативите са малко и  между 



 

 
 

REDUCES 
 

30 
 

другото, като се фокусират предимно върху 
сътрудничеството между бизнеса. 

Сложността на отчитането на резултатите 
също е проблем. Стъпка в правилната посока 
беше въвеждането на показатели на кръговата 
икономика от ЕК и публикувани от Евростат. На 
следващо място, трябва да се отбележи, че 
липсват информация и данни на макрониво и 
осведоменост за добрите практики и 
възможностите, които моделите на кръговата 
икономика могат да предоставят. 

Основна бариера за прилагането на 
концепцията за кръговата икономика е  е 
вертикалната структура на икономическите 
взимоотношения в България, която е създадена 
през годините. Междусекторното 
сътрудничество и връзките са слабо развити. 
Важна характеристика на кръговата икономика 
са индустриалните симбиози. Засилването на 
взаимодействието между различните сектори 
на икономиката би позволило повторната 
употреба на компоненти, производството на 
рециклирани материали и използването им като 
вторични суровини в следващия етап от 
жизнения цикъл на продукта. Системният 
подход и междусекторните връзки са важно 
условие за успеха на кръговата икономика. 

Липсата на управленски умения сред 
предприемачите също не бива да се подценява. 
Не на последно място, финансовите 
ограничения създават бариери, особено за МСП, 
тъй като прилагането на кръговата икономика 

неизбежно идва със сериозни инвестиции в 
нови икономии на ресурси и ефективни 
технологии. 

Малките и средни предприятия, които 
оперират на местния пазар, в по-голяма степен 
са склонни да игнорират принципите на 
екологичното производство и имат по-обща 
представа за ползите от кръговата икономика и 
подценяват нейните възможности. Значителна 
част от генерираните отпадъци са твърде малки 
и несигурни като потоци, за да се извършват 
инвестиции в мащабни преработващи или 
оползотворяващи мощности. Невъзможността 
да се гарантират качеството и количеството са 
пречка за използването на отпадъци и 
странични потоци от други оператори. Освен 
това използването може да изисква 
първоначални инвестиции и специална 
експертиза. Предизвикателствата, препятствията 
и пречките пред използването на отпадъци и 
странични потоци от други оператори включват 
сложността на използването, инвестициите в 
оборудване, качеството и цената на 
материалите, както и липсата на доставка. Освен 
това съществуването на няколко малки потока 
се счита за предизвикателство и е трудоемко. 
Макар и много ограничена, индустриалната 
симбиоза вече е налице, но като изолирани 
примери за отделни компании в България и тя 
не е резултат от целенасочена държавна 
политика. 
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3.2.3. Визия за развитието на кръговата икономика в региона 

За бизнеса и предприемачите преходът 
към модела на кръгова икономика би бил 
привлекателен, ако има ясни икономически 
ползи, но това не е достатъчно, за да бъде 
успешен преходът към кръгова икономика. 
Възможните двигатели за този преход включват: 

 Намаляване на използването на материали, 
които са опасни или трудни за рециклиране 

 Създаване на продукти с по-добри 
характеристики и по-дълъг жизнен цикъл 

 По-ефективни производствени процеси, 
превръщайки отпадъците в ресурси чрез 
нови технологии 

 Дизайн на продукти, които лесно се 
поправят, осъвременяват и рециклират 

 Осигуряване на стимули за намаляване на 
отпадъците. 

По отношение на МСП публичните 
политики могат да бъдат много по-подкрепящи 
и ангажирани. Досега те са били ограничени 
главно до програмата за енергийна 
ефективност. За да се реализира реална 
екологична трансформация на 
производствените модели, фирмите трябва да 
бъдат стимулирани и съфинансирани в 
инициативи, свързани с технологичното 
обновяване, закупуване на нови ресурсо-
ефективни технологии, които намаляват до 
минимум производството на отпадъци и 
въвеждат технологии без отпадъци. 

Също толкова важна е ролята на 
институциите в широкото насърчаване и 
стартиране на кампании, инициативи и 
действия, свързани с добрите практики в 
областта на екологичната отговорност. 

Промените в поведението на клиентите 
също са важен двигател и предизвикателство 
при прехода към кръгова икономика. 
Потребителите трябва активно да си 
сътрудничат, като постепенно променят модела 
на потребление – от „потребител" към 
„ползвател" и от „собственик“ към „споделяне". 
Създаването на по-голямо търсене на услуги от 
този тип ще стимулира промяна в нагласите и 
прилаганите бизнес модели. Традиционните 
потребителски навици могат да бъдат пречка за 
развитието на нови продукти и услуги. Ако 
цените не отразяват реалните разходи за 
обществото за използване на ресурсите и когато 
политиките не успяват да предоставят силни и 
съгласувани сигнали за прехода към кръгова 
икономика, подобни пречки могат да забавят 
процеса. 

В основата на кръговата икономика като 
фундамент стои щадящото отношение към 
околната среда и спазването на екологичните 
норми. В този смисъл лансирането на 
нисковъглеродни производства, редуцирането 
на емисиите на газове с парников ефект и 
преходът към енергия от възобновяеми 
източници се явяват приоритетни оси на 
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развитие. Поставянето на конкретни, измерими 
цели, както по отношение на ВЕИ-та, така и по 
отношение на енергийната ефективност, би 
мобилизирало усилията на местната власт и би 
фокусирало действията и инициативите в тази 
посока. Приоритетното финансиране на научно-
изследователски проекти в тази област, 
създаването на все повече интелигентни 
електрически системи, стимулирането на 
частните инвестиции и съфинансирането с 
публичен ресурс на инициативи, свързани с 
повторното използване, споделянето и 

удължаването на жизнения цикъл на продуктите 
биха били действия в правилна посока от страна 
на държавата. Определянето на конкретни 
числови параметри за постигане в средносрочен 
план води до повече конкретика, сигурност и 
гаранции за бизнеса и преодолява усещането за 
кампанийност. Поставянето на цели и конкретни 
показатели, които трябва да бъдат постигнати в 
средносрочния план, води до повече 
конкретика и създава по-добра и стабилна 
среда за развитие на бизнеса. 

 
Ангажименти на България по Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа 

 
Устойчиво 

потребление 
и производство 

 

Превръщане 
на отпадъците 

в ресурси 
 

Подпомагане 
на проучванията 

и иновациите 
 

Увреждащи околната среда 
субсидии и облагане 

с данъци 

 Въвеждане 
на инициативи 
за дружествата 
за измерване, 
засичане 
и подобряване 
на ефективното 
използване 
на ресурсите 
и изследване 
на 
индустриалната 
симбиоза 

 Осигуряване на пълно 
транспониране на изискванията 
на ЕС за отпадъците, 
включително минимални цели 
чрез Националната стратегия 
за превенция и управление 
на отпадъците 
 Хармонизация 
на законодателството 
по отношение на различните 
потоци за отпадъци 
 Премахване на нелегалните 
депа за отпадъци със 
специално внимание върху 
опасните отпадъци 

 Фокусиране 
на публичното 
финансиране 
върху ключови 
цели за постигане 
на ефективно 
използване 
на ресурсите 

 Идентифициране на 
най-значимите увреждащи 
околната среда субсидии и 
подготовка на планове за 
тяхното елиминиране, както и 
докладването им като част от 
Националната 
програма за реформи 
 Промяна на фокуса 
на данъчното облагане 
към дейностите, 
оказващи влияние върху 
околната среда 
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Синтезирани  препоръки към публичните органи 
 
1. Насърчаване (стимулиране) на по-голямо 

използване на възобновяеми енергийни 
източници 

2. По-ефективно включване на адекватни 
институционални механизми за мониторинг 
и контрол, като се гарантира стриктното 
прилагане на екологичните стандарти и 
преминаването към практики, базирани на 
принципите на кръговата икономика 

3. По-фокусирана и мащабна инвестиционна 
политика, ориентирана към нуждите за 
предотвратяване и преодоляване на 
екологични кризи 

4. Реформа, насочена към засилване на ролята 
на КСО и най-вече на екологичната 
отговорност на компаниите, за да се 
подкрепи устойчивото териториално 
развитие 

5. Насърчаване на устойчивото развитие чрез 
чисти технологии и зелени иновации в 
България. Съсредоточаване върху 
създаването на възможност за 
сътрудничество, професионални контакти и 
иновации и подкрепа на търговски и 
стратегически партньорства между различни 
клъстери, асоциации и компании. 
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3.3. Инструмент на политиката: България 

 

Инструментът на политиката, засегнат в 
проекта REDUCES, е ОП „Околна среда” 2014–
2020, Приоритетна ос „Отпадъци“, фокусиран 
главно върху приоритета за устойчив растеж на 
Стратегия „Европа 2020“ и по-специално върху 
следните елементи от определението за 
устойчив растеж: 

 Изграждане на по-конкурентна, 
нисковъглеродна икономика 

 Опазване на околната среда, намаляване на 
емисиите и предотвратяване на загубата на 
биологично разнообразие 

 Използване на европейското лидерство в 
разработването на нови зелени технологии и 
методи на производство. 

От 6-те мерки, включени в Приоритетна 
ос „Отпадъци“, 5 са свързани и допринасят за 
прилагането на принципите на кръговата 
икономика. В съответствие с йерархията се 
насърчава следното приоритизиране на мерките 
за управление на отпадъците в ОПОС 2014–
2020: предотвратяване, повторна употреба, 
рециклиране, друго оползотворяване 
(например оползотворяване и обезвреждане на 
енергия). 

Липсва технически капацитет за 
разработване на демонстрационни проекти и 
бизнес модели, допринасящи за намаляване на 
отпадъците чрез подходящи системи за 
управление на отпадъците и по-добро развитие 

на кръговата икономика. Както на регионалните 
власти, така и на компаниите липсва 
информация относно материалните потоци и 
научните и технологичните въпроси. Освен това 
трябва да се демонстрират бизнес модели с 
кръгова  икономика, напр. чрез 
демонстрационни проекти и анализ на 
перспективите за определени сектори и пазари. 
Освен това е признато, че постигането на целите 
за намаляване на отпадъците, заложени в ОП 
„Околна среда“, е възможно само чрез 
подобрено тясно сътрудничество между 
местните власти, бизнеса и гражданите. 

Очевидно липсват добре функциониращи 
рамки и бизнес модели във или между 
общините и структуриран механизъм за 
сътрудничество или комуникация между 
националните и всички регионални бизнес 
представителни организации и общините. 
Демонстрирането на възможности за 
намаляване на количеството отпадъци, които 
отиват на депо, и увеличаване на дела на 
отпадъците, подлежащи на рециклиране чрез 
прилагане на бизнес модели на кръговата 
икономика, ще помогне за разработване на 
проекти, които ще предоставят подкрепа на 
общините за постигане на националните цели в 
тази област. 

Освен основният инструмент ОПОС 2014–
2020 дейностите в кръговата икономика могат 
да имат ограничена подкрепа чрез ОП 
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„Иновации и конкурентоспособност“, откъдето 
се предоставят ограничени средства за 
компании, които работят в сектори, определени 
като иновативни съгласно Иновационната 
стратегия за интелигентна специализация в две 
от тематичните цели: чисти технологии и 
здравословни продукти. 

 

 

 

 

 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА РЕГИОНА

България изостава в областта на зелените 
пазари, включително технологии за 
рециклиране и третиране на отпадъците. 
Изискват се знания за бързото и ефективно 
използване на технологиите. България има 
потенциал да въведе иновации в отпадъците 
чрез новия план за управление на отпадъците и 
новата стратегия за кръгова икономика. 

България прави своите крачки по 
отношение на кръговата икономика. Погледнато 
от положителна страна, тя произвежда малко 
отпадъци на глава от населението - около 400 кг 
годишно, въведени са значителен брой схеми за 
разширена отговорност на производителя  (EPR 
схеми). По всички други показатели за кръговата 
икономика България се нарежда на  последните 
места в Европа. Ефективността на ресурсите е  
съществен проблем, заради която България се 
нарежда на предпоследно място сред всички 
държави - членки на ЕС, и според Flash 

Eurobarometer не отделя достатъчно ресурси за 
намаляване на отпадъците. 

Бариерите пред прилагането на 
кръговата икономика са предимно 
икономически - ограничено финансиране за 
предприятия за модернизиране на оборудване 
и значително ниско ниво на вътрешни, частни и 
чуждестранни капиталови инвестиции. Най-
големият допринасящ фактор за лошите 
резултати може да се дължи на липсата на 
финансиране за кръговата икономика. 
Подкрепата на правителството е недостатъчна, а 
инициативите са малко и са между другото, 
фокусирани са предимно върху 
сътрудничеството между институциите. 

Препоръките могат да се обобщят по следния 
начин: 

 Подготовка на пакета документи за „Зелена 
сделка“ на България; 
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 Въвеждане на зелените обществени поръчки  
като важен инструмент за постигане на целите в 
областта на околната среда, свързани с 
изменението на климата, използването на 
ресурси и устойчивото потребление и 
производство за обществения и частния 
сектор; 

 Формулиране и прилагане на българска 
стратегия за кръгова икономика и пътна 
карта за постигане на изцяло кръгова 
икономика до 2050 г., фокусирана върху 
развитието на биоикономиката; 

 Създаване на безплатна програма за 
обучение и ангажираност от компаниите; 

 Използване на средствата на ЕС за създаване 
на национална програма за подкрепа на 
МСП с фокусирани дейности и достъп до 
финансиране за създаване на „хъб“ на 
кръговата икономика; 

 Прилагане на новите регламенти на ЕС за 
управление на отпадъците и пластмасите 
възможно най-скоро; 

 Създаване на приоритет за развитие на 
биоикономиката за България като 
национален източник с голям потенциал; 

 Свързване на всички глобални 
предизвикателства като Целите за устойчиво 
развитие (ЦУР), климата и др. с развитието 
на кръговата икономика; 

 Оценяване съществуващите схеми за 
разширена отговорност на производителя 
въз основа на най-новите препоръки на 
OECD191, EY192 и Ecopreur193 като основа за 
подобрение и разширяване, за да покрият 
еко-модулирането на таксите. 

Насърчаване на устойчивото развитие може да 
бъде постигнато по следния начин: 

 Чисти технологии и зелени иновации в 
България 

 Съсредоточаване върху активирането на 
сходното професионално сътрудничество и 
иновации и подкрепа на търговските и 
стратегическите партньорства между 
различни клъстери, асоциации и компании 

 Поддържане на стратегически партньорства 
на местно и международно ниво: 
 Зелена бизнес мрежа (от 2013 г. с 

изпълнителни директори като 150 
членове) 

 Национални точки за контакт по 3 теми 
на програма „Хоризонт 2020“  

 Центрове за трансфер на технологии; 
 Училища 
 Българска академия на науките 
 Министерства и общини и т.н. 
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