
 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА  

Обмен на опит относно прилагането на Рамковата директива за 

отпадъците, Директивата относно депонирането на отпадъци и 

Регламента за УОЗ в България 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изходна информация  
Европейската политика на отпадъците има за цел да приближи ЕС към 

общество, в което отпадъците се рециклират, избягва се образуването 

на отпадъци и отпадъците се използват като ресурс. Желанието да се 

постигне кръгова икономика не е подчертано в новата петстепенна 

йерархия на отпадъците, заложена в Рамковата директива за 

отпадъците. От друга страна, политиката за отпадъците има също за 

цел да гарантира защитата на човешкото здраве и околната среда при 

управлението на отпадъците. В случаите, когато рециклирането води до 

регулярно образуване на замърсители, което е нежелателно от гледна 

точка на околната среда и здравето, такива отпадъци или замърсители 

трябва да бъдат отстранени от икономическия цикъл. 

Комисията на ЕС установи значително изоставане на някои държави 

членки по отношение на прилагането на законодателството на ЕС за 

отпадъците в практиката, включително правилната категоризация, 

класификацията и третирането на отпадъци. В България са необходими 

действия по отношение на вземането на проби и анализите на отпадъци 

в съответствие с действащите стандарти за отпадъците, тъй като това са 

предпоставки за класификация на отпадъците в съответствие с 

Европейския списък на отпадъците и за идентифициране и въвеждане 

на операции за екологосъобразно третиране. 

 

Проект  
Целта на проекта беше, в рамките на семинар да се осъществи обмен на 

опит и трансфер на знания по отношение на отделните етапи на 

класификация на отпадъците, вземане на проби, подготовка на пробите 

и анализ на отпадъците. Дадени бяха също така съвети за актуализация 

на българското ръководство за охарактеризиране на отпадъците. 

Събрана беше полезна информация за независимото продължаване на 

трансфера на знания в България, която е публикувана под формата на 

брошура. 
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Придружаваща специализирана 

организация:  

Федерална служба за околна среда (UBA) 

д-р Йоаким Byтткe 

Тел.: +49-340-2103-3459  

joachim.wuttke@uba.de 

 

Координатор на проекта:  

AAP Проект cервизен център във UBA 

Катарина Ленц 

Тел.: +49-340-2103-2243  

katharina.lenz@uba.de 

Проби в лаборатория за анализ на 

отпадъци  

Снимка: BiPRO GmbH 

Програма за консултантска помощ  

за защита на околната среда в страните от 

Централна и Източна Европа, Кавказ и 

Централна Азия и други граничещи с ЕС 

страни – програма на Федералното 

министерство за  

околна среда, защита на природата, 

безопасност в строителството и на 

реакторите  

 

AAP Проект cервизен център:  

AAP-info@uba.de 

 

www.uba.de/en/advisory-assistance-

programme 

www.uba.de/en/project-database-advisory-

assistance-programme 

 

Project website: http://bit.ly/2m8g4A0 
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