Управление на отпадъците в
България – Анализ и
перспективи
Публикация на резултатите
в рамките на проекта „Идентифициране и трансфер на
концепции, услуги и продукти, свързани с управлението на
отпадъците, в държави-кандидатки на ЕС, както и страни с
нововъзникващи икономики или развиващи се държави, с
научна подкрепа“

UFOPLAN 2014 - FKZ 3714 31 336 0
Ян Райхенбах (INTECUS)

001

INTECUS  Управление на отпадъците в България – Анализ и перспективи

България – в тежка борба за напредък
Представяне на страната и общата ситуация
Република България е член на ЕС от 2007 г. насам, следователно е една от найновите държави-членки на ЕС. Върху територия от около 110 000 km² живеят
приблизително 7,2 млн. души, което означава средна гъстота на населението от около
1
65 души на km² . През последните години броят на жителите на България намаля с
около 0,8 % годишно – относително силно в сравнение с други европейски страни.
Българите (80 %) и турците (около 8 %) представляват най-големите групи от
населението,
следвани от ромите.
Само в столицата
София
живеят
приблизително
1,2
млн. души – почти
толкова, колкото във
всички
селски
райони,
взети
заедно.
София
представлява също
най-важният градски
център и заедно с
още няколко града в
страната
се
Фигура 1: Карта на БългарияNations Online Project
характеризира
с
висока миграционна динамика. Вследствие на миграционните движения
1
междувременно почти три четвърти от общото население живее в градските области.
Преди всичко в селските райони, в които са останали най-вече по-възрастни хора и
части от градското население поддържат второ жилище, се наблюдава липса на
развитие, инфраструктура и услуги в резултат на обезлюдяването.
Въз основа на своите икономически структури и потенциали България се категоризира
като индустриализирана държава. За това допринася не само високото ниво на
образование сред населението, но и богатството на суровини, на което се основават
рудодобивът, химическата промишленост, металообработващата и стоманодобивната
промишленост,
машиностроенето,
текстилната
и
стъкларско-порцелановата
промишленост, както и енергетиката, като най-важни икономически сектори. От
съществено значение са също земеделието, преработката на храни и туризмът.
Поради приятния климат, разнообразния пейзаж и атрактивното равнище на цените
туризмът играе все по-важна роля в рамките на българската икономика. Освен брега
на Черно море привлекателно за туристите е най-вече редуването на речни равнини и
планини.

1

различни източници със съпоставими данни, напр. Eurostat и Министерството на външните работи
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От границата със Сърбия и Черна гора на запад до Черно море на изток България се
пресича от Стара планина. На север от нея се простира Дунавската равнина, а на юг –
Горнотракийската низина. Оттам до южната граница на страната са разположени още
планини, като някои от югозападните се издигат във високоалпийския диапазон.
Многобройните планини затрудняват значително инфраструктурното развитие. В
частност пътната мрежа все още трябва да бъде развита. Същевременно
железопътната мрежа вече е относително добре развита, но за да изпълнява
инфраструктурните изисквания и в бъдеще, са необходими множество модернизации.
Като цяло между юга и запада е налице значителна инфраструктурна разлика, която
следва да бъде намалена чрез по-нататъшно развитие на северната автомагистрална
мрежа.
По отношение на политиката през последните години страната многократно отчете
нестабилни
правителствени
условия,
които
доведоха
до
недостатъчна
последователност на решенията и програматиката. Това неизбежно се отрази на
икономиката и усложни допълнително съществуващите недостатъци в много
отношения. Въз основа на брутния национален доход България се категоризира като
„държава с по-висок среден доход“ съгласно метода на диференциация на Световната
2
банка . Но този икономически показател не се е развивал от години и едва отскоро
отново отбелязва ръст след временен спад. Също средният брутен месечен доход на
3
българите, който през 2014 г. беше малко над 400 евро , нараства изключително
бавно. Следователно България все още е държавата с най-нисък брутен вътрешен
продукт на глава от населението в ЕС и спада към страните с най-високо равнище на
бедност. Освен териториалната и структурната проблематика това обстоятелство
също води до отчасти трудни условия за развитие на управлението на отпадъците.

Общ преглед на управлението на отпадъците
на България
Количество отпадъци

4
 При проекта беше съставено също
Според националните статистики през
подробно изследване по страни
2015 г. количеството битови отпадъци на
относно
България,
достъпно
чрез
глава от населението в България е около
следния
линк:
420 kg, следователно годишното общо
http://wasteconcepts.cleanerколичество възлиза на почти 3 млн. Mg.
production.de/de/dokumente-2.html
През същата година общото количество
генерирани отпадъци възлиза на 137 млн. Mg. Докато количеството събрани битови
5
отпадъци е по-скоро стабилно респ. спада леко , общото количество генерирани
отпадъци междувременно нараства отново след низходяща тенденция в периода 2008

2

http://data.worldbank.org/country/bulgaria
вж. публикацията gtai: Wirtschaft - Lohn-und Lohnnebenkosten Bulgarien („Икономика – Заплати и свързани с
тях социални разходи“, юни 2014 г.)
4
статистически данни на НСИ
5
За 2016 г. Eurostat предварително изчислява генерираното количество отпадъци на глава от населението
на 404 kg
3

003

INTECUS  Управление на отпадъците в България – Анализ и перспективи

– 2010 г. Но като цяло наличните статистики относно българската икономика са
свързани с по-висока степен на несигурност на данните. Причина за това са
многобройни все още неотчитани при регистрирането на данни процеси и неточно
документиране също при управлението на отпадъците (напр. липсващи теглилни
устройства в платформата за приемане на депата). Например за строителни отпадъци
на национално равнище се посочва приблизително генерирано количество от само 1
млн. Mg, което най-вероятно не съответства на реалното. Почти две трети от общото
количество битови отпадъци се генерира от малко по-гъсто населената южна част на
страната.
Голяма част от битовите отпадъци от порядъка на 50 – 60 % представляват
биоразградимите компоненти. Като критични следва да се подчертаят
хранителните отпадъци, чийто дял възлиза на до 30 % в по-големите общини с над
50 000 жители. При по-нататъшното развитие на системата за управление на
отпадъците
и
най-вече
при
разширяването
на
разделното
събиране е необходимо да се обърне
особено
внимание
на
биоразградимите отпадъци с цел
прекратяване смесването с други
отпадъчни материали и осигуряване на
разделно оползотворяване. По този
начин се цели също разрешаване на
различните
проблеми
при
депонирането,
както
и
замърсяванията, които към момента
Фигура 3: Все още се губят значителни
масивно
възпрепятстват
количества материали в резултат на
недостатъчно разделяне и предаване като
рециклирането на други материали.
Фокусът на по-нататъшните усилия за разделяне на материалите и събиране на
рециклируеми отпадъци е насочен също към хартиите, картоните и картонените
опаковки (ХКК) с дял от около 20 % от битовите отпадъци. Трябва да се предприемат
спешно допълнителни мерки както за повишаване на осведомеността на
заинтересованите страни, така и за разработване на адекватни предложения за
събиране.
Събиране и транспортиране
Събирането на битови отпадъци е
организирано в 98 % от страната и на
практика обхваща цялата територия.
Въпреки това извозването не е редовно
гарантирано във всички области, като
подобрения са необходими най-вече в
селските райони. Освен това често
липсва модерна техника за събиране.
Броят на контейнерите и превозните
средства за събиране се оценява като
Фигура 2: Необходимостта от инвестиции в
достатъчен от страна на държавата, но в
модерна техника за събиране е значителна
много случаи беше установено износване © INTECUS GmbH
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на съоръженията. Счита се, че вече 43 % от превозните средства за събиране са на
възраст между 15 и 25 години и се характеризират с чести откази респ. спешна
необходимост от ремонт. Недостатъци са също големият брой контейнери от
различен тип и щетите в резултат на нецелесъобразно боравене и пълнене.
Следователно събирането и транспортирането като цяло се характеризират с голяма
необходимост от оптимизация. Съответни инвестиции (включително допълнителни
контейнери) и усилия за разширяване са необходими също при разделното събиране.
До момента то се изисква по закон за ХКК, метални, пластмасови и стъклени
опаковки в населени райони с над 5000 жители и туристически региони. В
туристическите региони най-голямото предизвикателство се състои в съответното
местоположение, както и в разделянето на районите и силно вариращото количество
генерирани отпадъци в зависимост от сезона.
Като цяло в нормалната система за предаване на отпадъци се придава относително
малко значение на разделното събиране. Това показват достигнатите средни нива,
6
които са под 10 %, a отчасти дори под 5 %, при повечето материали . Но трябва да се
отбележи, че до голяма степен се извършват дейности по събирането от
неофициален характер, които са насочени към ценните материали. Директните
купувачи на търгуеми употребявани стоки и отпадъчни материали от домакинства не
7
представляват рядкост, особено в по-големите градове . Тяхното наличие и
„ограбването“ на останалите системи за събиране са част от проблематиката,
възпрепятстваща разширяването и ефикасността на организираното разделно
събиране. То е най-развито в областта на отпадъците от опаковки (пластмасови,
стъклени и картонени). Както за още пет други продуктови групи (излезли от
употреба
превозни
средства,
отпадъци
от
електрическо
оборудване/батерии/акумулатори, отработено масло, стари автомобилни гуми), за
целта са установени системи за събиране в резултат на разширената отговорност
на производителите.
Въпреки че разделното събиране на отпадъци е най-развито в областта на
опаковките, тук също е налице недостиг на подходящи предложения и услуги за
извозване най-вече в селските райони. Като цяло е необходимо подобряване на
морала на обществото по отношение на разделното събиране на отпадъци и
следователно на качеството на събираното количество. Засега превозните
8
средства за събиране на токсични материали и съпоставими предложения за
съдържащи токсични вещества отпадъци са само слабо разпространени.

6

BiPro ; CRI (2015): Assessment of separate collection schemes in the 28 capitals of the EU. Final report for
070201/ENV/2014/691401/SFRA/A2. ноември 2015 г.
7
вж. GIZ, 2013: Economic Instruments in Solid Waste Management- Case Study Bulgaria, стр. 22
8
вж. http://www.balbok.com/en/about/Sybirane-na-opasni-otpadytsi-ot-domakinstvata
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Предварителна обработка и рециклиране на отпадъци
В стремеж към подобряване на актуалното положение текущият план за управление
на отпадъците в България е насочен най-вече към разделянето на сухите и
биоразградимите материали от останалите битови отпадъци. Установена цел е да се
намалят значително депонираните количества и тяхното въздействие върху околната
среда. Затова се отдава предпочитание на механично-биологичната обработка,
при която събраните разделно органични и зелени отпадъци се използват все повече
за производство на компост и биогаз. Допълнителна опция за определени
регионални центрове е също генерирането и термичното оползотворяване на
горива, получени от отпадъци. В София успоредно се прилагат и двете решения.
Към момента, с изградените до края на 2015 г. широкомащабни съоръжения,
годишно може да се обработва биологично около една четвърт от общото
количество битови отпадъци в България. След изтичане на текущия план за
управление на отпадъците през 2020 г. в страната трябва да са налице 20 съоръжения
за биологична обработка на отпадъци. С това се очаква увеличаване на
9
преработващия капацитет с още 590 000 тона годишно. Същевременно няма да се
създават по-големи капацитети за изгаряне на отпадъци, но цялостно
преустановяване на депонирането в дългосрочен план също не е планирано.
През последните години напредъкът в преориентирането на оползотворяването на
отпадъци в указаната посока беше концентриран преди всичко вСофийската
конурбация и пускането в експлоатация на нови съоръжения в този регион. С това
трябва(ше) да се осигури компостиране, рециклиране или използване за извличане на
енергия на около 60 % от местните отпадъци. Но проблеми в някои части на уредбите
и все още ненапълно затворени вериги на оползотворяване възпрепятстват
10
постигането на тази цел . Предизвикателство е също интензивирането на
оползотворяването на отпадъци и в други части на страната. Първи стъпки в тази
насока са изграждането на втора инсталация за производство на биогаз в Стара
Загора и построяването на няколко по-малки обекта за компостиране в различни
11
региони .
Непременно
нататъшно

пона
оползотворяването на отпадъците от опаковки.
Количеството
генерирани
отпадъци
нараства непрекъснато и скоро ще
превиши за постоянно порядъка от 0,4
млн. Mg годишно, докато прирастът в
областта на оползотворяването засега
е минимален. До момента съществуват
около 10 – 20 сортиращи инсталации с

9

е

необходимо
развитие

вж. тома с анализи MOCB X. (2014f)
Фигура 4:and
Често
контейнери
вж. напр. „Experience and lessons learned during construction
trialизползвани
period of the
MBT in за
Sofia“.
Презентация на ICP от юни 2017 г. в Атина
събиране на опаковъчни материали © INTECUS GmbH
11
вж. напр. презентацията на Община Габрово в рамките на проектния семинар през март 2017 г. в София
10
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12

непрекъснат режим на работа , чийто обем на производство на висококачествени
вторични суровини все още е незадоволителен. Докато при пластмасовите материали
се наблюдава дори частичен спад, в сферата на ХКК са налице непрекъснат приръст и
инвестиции в подобряване на качеството.
Данните относно термичното оползотворяване в България са по-скоро
недостатъчни респ. противоречиви. До момента официално са обработвани по този
начин само няколко десетки хиляди Mg отпадъци годишно, като циментовата
промишленост действа особено колебливо в това отношение и политиката също
подкрепя този сегмент твърде слабо. Въпреки това пресъоръжаването на една от
софийските електроцентрали за употреба на годишно до 180 тона горива, получени от
отпадъци, все още е на дневен ред, но реализирането напредва изключително бавно.
Като цяло България все още е много далеч от целите си за оползотворяване на
отпадъци, особено извън София. Въпреки инвестициите, през последните години
успехите по отношение на намеренията за ограничаване на депонираните количества
и засилване на рециклирането не съответстват на очакванията.

12

според том II с анализи на MOCB (2014b) към датата на публикуване са в експлоатация 7 инсталации и са
планирани още 17
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Депониране
Депонирането все още представлява основният начин за предаване за отпадъци в
България. Все още се депонират почти 70 % от генерираните битови отпадъци
13
въпреки междувременния спад пред последните години . С това страната остава в
групата на държавите с най-неразвито управление на отпадъците в ЕС. Планът за
управление на отпадъците на страната предвижда намалени драстично горни
граници за бъдещото депониране. Допълнителни инвестиции, най-вече в разделно
събиране на отпадъците и преработващи капацитети, трябва да гарантират
спазването на лимита.
Още до средата на 2009 г. България трябваше да реализира предписаните в
договора за присъединяване към ЕС изисквания за закриване респ. саниране на
стари депа (над 190 обекта), но не изпълни това нито в съответния срок, нито през
следващите години. Също планираните на тяхно място 56 депа в съответствие със
стандартите на ЕС са реализирани до момента само в минимална степен. В хода на
14
процедура за нарушение на договора държавата загуби правото си на средства на
ЕС
за
подпомагане
изграждането на депа до 2020 г.
С това проблематиката на
страната
във
връзка
с
незадоволителната ситуация с
депонирането и нелегалната
практика на изхвърляне се
засили
още
повече.
Липсващият напредък при
закриването, санирането и
изграждането на нови депа
има различни причини. Към тях
спадат
например
общи
дефицити в действията на
Фигура 5: Изхвърлянето на отпадъци в околната
политиката и службите, които не
среда все още представлява проблем в България©
са
ограничени
само
до
INTECUS GmbH
националните
органи.
Положението в сферата на депонирането отразява също неправилните стратегии за
насърчаване, липсващата воля за контрол и прилагане, лошото управление на
проектите и финансите, както и забавеното изграждане на алтернативи за предаване
за отпадъци.
Едва отскоро се налага данък върху депонирането като средство за пораждане на
натиск за засилени коригиращи действия от страна на общините. Но все още не се
наблюдава достатъчно възстановяване на приходите в развитието на устойчиви
решения за предаване за отпадъци. Самото депониране представлява изискваща
развитие сфера поради използването на сметищен газ, за което България си е
поставила окончателни цели до 2020 г. За гарантиране на по-продължителна
13
14

Съгласно статистически данни на Eurostat
вж. прессъобщението на Европейската комисия, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-47_en.htm
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експлоатация на новите или модернизираните депа трябва да са изградени и
функциониращи регионални системи за събиране съгласно предварително
скицираната в плана за управление на отпадъците основна концепция за разделяне и
третиране на отпадъци.
Финансиране
Продуктовите такси, заплащани от дистрибуторите на нечисти продукти в подчинен
на административната система фонд за дейности за защита на околната среда,
представляват значителен финансов стълб за управлението на отпадъците в
България. Този фонд финансира дейностите, свързани с управлението на отпадъците
на общините, районите и предприятията. Но по принцип системите за събиране на
индустрията и таксите за смет, налагани от общините на домакинствата и
търговските предприятия въз основа на Закона за местните такси и съответните
устави, образуват фундамента и гарантират финансирането на управлението на
отпадъците. Тъй като стандартът за изчисление на таксите на производителите на
отпадъци не беше достатъчен за покриване на разходите, свързани с управлението на
отпадъците, след 2015 г. беше разпореден със закон преход към по-реалистични
такси също на общинско равнище. Засега липсва анализ на степента на реализиране
на прехода и подобрението на финансовата ситуация. Междувременно е известно, че
локалните такси са сравнително високи, но от друга страна често не могат да се
събират надеждно.
Допълнителни такси възникват специално за съоръженията за отстраняване на
отпадъците и депата. След 2014 г. за битови и строителни отпадъци бяха въведени
съответно данъци върху депонирането, които ще се увеличават постепенно до 2020
г. При развитието на инфраструктурата, свързана с управлението на отпадъците, база
на финансиране образуват преди всичко структурни фондове на ЕС, кредити от
банки за строителство и развитие и предоставените в оперативната програма по
околната среда средства.
В миналото достъпът до европейски средства често се оказа труден. Това доведе до
временно замразяване на средства на оперативната програма по околната среда.
Докато ситуацията тук междувременно се подобри, възникнаха нови проблеми в
резултат на спирането на европейските средства за изграждане на депа поради
неспазване на директивата относно депонирането на отпадъци.
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Съществени цели и планове за устройство на системата за управление на
отпадъците
През следващите години една от
главните цели на България по
отношение на управлението на
отпадъците е страната да се
доближи във всички сфери до
стандартите на ЕС и най-после да
се раздели с имиджа на държавата с
най-слаби
показатели
при
реализирането на управление на
отпадъците
в
съответствие
с
изискванията на ЕС. При това
вниманието е съсредоточено върху
значително
ограничаване
на
депонирането
и развитие на
оползотворяването, най-вече на
строителни
отпадъци,
ценни
материали
и
биоорганични
компоненти
на
битовите
отпадъци.

Номинални водещи цели, свързани с
управлението на отпадъците в
България, до 2020 г.:






специфично за жителите количество битови
отпадъци под нивото за 2011 г.
минимум 50 % от общото количество
генерирани отпадъци от хартия, метал,
пластмаса
и
стъкло
се
рециклират
благодарение на подобрения в събирането на
материали
намаляване на генерираното количество
биоразградими отпадъци с 5 млн. Mg
50 процента от генерираните през 2014 г.
биологични отпадъци от домакинства се
събират разделно и се оползотворяват на
регионално равнище

Разширяване на разделното събиране, както и пристрояване на капацитети на
съоръженията за третиране и оползотворяване на отпадъци са най-важните точки
в плана, с който през идните години постепенно трябва да се постигнат поставените
цели и по-високите коефициенти на оползотворяване от рамковата директива на ЕС.
България цели да изпълни задълженията си възможно най-скоро чрез закриване и
саниране на стари и изграждане на нови депа в съответствие със стандартите на ЕС.
При това емисиите на сметищен газ също ще се използват засилено за генериране на
енергия.
Към момента следните актове и документи за политиката предоставят най-важните
насоки за реализиране на националните цели:
•

Национален план за управление на отпадъците 2014 – 2020 г.,

•

Национална програма за предотвратяване генерирането на отпадъци
(2014 г.),

•

Национален стратегически план за намаляване депонирането на
биоразградими отпадъци 2010 – 2020 г.,

•

Национален стратегически план за управление на строителни отпадъци
2011 – 2020 г.
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Фигура 6: Меродавният за бъдещото управление на отпадъците в България програмен и
законодателен контекст

През последните години отделни региони и общини на България вече успяха да
променят и развият перспективно досегашната си система за управление на
отпадъците благодарение на изключителната ангажираност на местните
заинтересовани страни. В днешно време те предоставят „пътеводната светлина“
и експертния опит за модела на управление на отпадъците, към който се стреми
България. Тези общини, измежду които Габрово – в ролята си на пионер – и Мездра и
Дупница, които вече полагат усилия да следват този пример, се представиха по време
на двустранния семинар в рамките на проекта.
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Напредничаво преустройство на управлението на отпадъците в Габрово
С малко над 50 000 жители Габрово спада към средно големите градове на България. Общината се намира
около 200 km югоизточно от столицата София,
на северния склон на Стара планина – почти в
географския център на страната. Тя е един от
промишлените

и

културни

центрове

на

страната.
През 2012 г. общината подписа споразумение
за финансиране с цел изграждане на модерна
регионална

системата

за

управление

на

отпадъците и скоро след това започна с
развитието на съответните инфраструктури. В
рамките на две години – също благодарение
на своевременно въведените промоционални

Фиг. 7: Разделно събиране посредством два

дейности – бяха осъществени разработката на

контейнера в Габрово© INTECUS GmbH

нова

площадка

за

депониране,

както

и

въвеждане на лесна система за разделно събиране на отпадъците. Основният принцип при това е
разделяне на мокрите и сухите отпадъци чрез система с два контейнера в близост до домакинствата. За
сухата фракция беше изградена уредба за предимно ръчно сортиране на компоненти от ценни материали с
годишен капацитет от 15 600 Mg. За растителни отпадъци и биоорганични компоненти на мокрите отпадъци
е на разположение хале за компостиране. Освен това се полагат специални усилия за стимулиране на
собственото компостиране в общината. Към това спада също разпространението на до момента почти 5000
контейнера за бързо компостиране за лично ползване. Междувременно по този начин се избягва събирането
на над 4000 Mg биоразградими отпадъци годишно. В допълнение, над 120 площадки за контейнери за
депониране осигуряват добри възможности за събиране на отпадъци от опаковки. Същевременно се работи
интензивно за повишаване на осведомеността във връзка с разделното събиране и предотвратяването на
отпадъци.

Презентацията съдържа многобройни допълнителни подробности и може да се види
на уеб страницата на проекта чрез този линк: The two-component model for separate waste
collection – Gabrovo municipality

Предизвикателства пред управлението на
отпадъците в България
Вече десет години след присъединяването към ЕС управлението на отпадъците в
България все още получава слаби оценки въпреки предоставените мащабни средства
и редица междувременно осъществени инвестиции. Страната винаги заема едно от
последните места при проведените различни класации на показателите, свързани с
15
управлението на отпадъците, в държавите от ЕС . Следователно необходимостта от
действия е огромна. Но погледът към други страни и по-бързо постигнатия там
напредък може да скрие факта, че от присъединяването си през 2007 г. насам
България също напредна значително в управлението на отпадъците, като при това
беше многократно конфронтирана с особено нисък изходен стандарт.
15

напр. Bipro; Arcadis, Enviroplan (2012): Screening of waste management performance of EU Member States.
Final report 070307/2011/606502/SER/C2
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Следователно страната по принцип е в състояние да се справи с подобни развития.
Но за целта тя трябва да преодолее централни проблеми в областта на
политическата последователност, държавната ефикасност, прозрачността на
икономическите процеси и взимането на решения, да предприеме мерки срещу
липсата на професионални умения, опит и воля за прилагане, да прекрати
разпространеното индивидуално мислене и да засили сътрудничеството на всички
заинтересовани страни, както и да въведе надеждност и доверие по смисъла на
правовата държава и бизнеса. Изказванията на много от запитаните сочат, че това
са главните дефицити, които често възпрепятстват напредъка в развитието.
Подобрения в това отношение биха имали положителен ефект в много сфери на
управлението на отпадъците. Тук страната все още е изправена пред огромни
предизвикателства. Ситуацията с депата, старите и новите уредби трябва бързо
да бъде решена при временно отсъствие на част от международните средства за
подпомагане. Това отново ще предостави на страната достъп до по-широкообхватна
финансова помощ и увереност в действията.
Трябва да се предприемат подходящи мерки срещу динамичното нарастване на
количеството опаковки, композитни материали и пластмасови продукти за
еднократна употреба, за да се предотврати претоварване на все още базиращата на
депониране система за третиране на отпадъци. При това трябва да се доразвият
също преди всичко ефикасността и покритието системите за събиране.
За разширяване разпространението на разделно събиране на отпадъците е
необходимо прилагане на ефикасни модели, осигуряване на модернизация и
увеличаване броя на техническите средства за събиране на отпадъци, както и
реализиране в достатъчен обхват на капацитети за оползотворяване. Вместо да се
настоява твърдо за изцяло обществени инвестиционни и бизнес модели, тук трябва да
се предоставят повече свобода на действие и шансове също на частните
инициативи. Необходимо е най-после да се форсира реализацията на
многобройните „изоставени начинания“, допринасящи за затваряне на веригите на
оползотворяване (напр. създаване на възможности за изгаряне за горива, получени от
отпадъци, или също утайки от пречистване), както и оптимизиране на многобройните
започнати системи и проекти (като напр. „MBA Sofia“).
Особени предизвикателства за управлението на отпадъците в отделни части на
страната представляват от една страна намаляващото и застаряващо население в
селските райони и желаният от икономическа гледна точка туризъм от друга. За
съответните общини е трудно осигуряването на достатъчно услуги и структури за
събиране в области със силно вариращи според времето посещаемост и генериране
на отпадъци. За тази цел също са необходими иновативни и икономични концепции
и решения в България.
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Опции за действие с цел развитие
управлението на отпадъците в България
Стари депа, експлоатирани на открито или дори независимо от механизми като данък
върху депонирането, противодействат на стремежа към изграждане на кръгово
управление на отпадъците. Затова действително трябва да се действа спешно по
тази тема при управлението на отпадъците в България. Освен това значителен
напредък в българския сектор на отпадъците може да се постигне чрез реалистични и
отговорни концепции, отказ от догми („никакво изгаряне“) и засилване на
индивидуалния ангажимент, както и на икономичните и конкурентни действия.
Но вече наличните инициативи, като системи на таксуване, продуктови такси и
въведеният данък върху депонирането, предоставят добра основа за развитие на
устойчиво управление на отпадъците. България залага на ефективна опция в понататъшния си подход за управление на отпадъците също с плана за цялостно
разширяване на разделното събиране и в частност специалните усилия за събиране
и третиране на биоорганични отпадъци.
Като страна с интензивна земеделска дейност България разполага с големи
възможности за използване на компост върху обработваемата земя, както и за
ренатурализиране на своите постминни ландшафти и добив на енергия от
възобновяеми енергийни източници чрез ферментация на отпадъци и
коферментация. Същевременно в други сфери на ценните материали страната
представлява по-скоро малък пазар, чийто възможности за рециклиране могат да се
използват най-добре в сътрудничество с други съседски държави (напр. Румъния,
Турция). Въз основа на своята география и разпределението на населените места
България е подходяща за по-малки децентрализирани решения за третиране и
оползотворяване.
За по-нататъшното развитие на управлението на отпадъците в България в
съответствие с европейските изисквания и най-добри практики се наблюдават
многобройни входни точки. Те бяха подробно идентифицирани и проверени за
ефективност за пръв път в проведеното под заглавието „Ситуация на управлението
на отпадъците в България“ изследване по страни. Получените резултати относно
потенциалите за развитие предоставиха не само база за дискусия за специален
семинар с представители на свързани с управлението на отпадъците заинтересовани
страни от различни равнища в Германия и България, но и целенасочено ще
представляват основата за по-нататъшни разсъждения и мерки за сътрудничество.

INTECUS  Управление на отпадъците в България – Анализ и перспективи

014

Германо-български семинар на страните
София │ Република България
7 март 2017 г.
На 7-ми март 2017 г. в българската
столица се състоя „GermanBulgarian
Workshop
and
Presentation on Waste Management
Concepts
&
Technologies“
(„Германо-български семинар и
презентация на концепции и
технологии за управление на
отпадъците“) с цел обмен на
знания. Успоредно с това в София
се
проведе
ежегодното
специализирано изложение за
Фигура 8: Служби, предприятия, общини и асоциации се
технологии
за
опазване
на
възползваха от семинара на страните за презентация©
околната среда и конферентно adelphi
мероприятие „Save the Planet“ („Спасете планетата“). От немска страна присъстваха
представители на Федералната агенция за околната среда на Германия, представители на
асоциации, както и реномирани фирми и доставчици на услуги в сектора на отпадъците. Броят
на участниците възлизаше на почти 60.
Съдържанието включваше общ преглед на политиката и постиженията на управлението на
отпадъците в България. Представителите на службите, общините и частния сектор поясниха и
анализираха тези теми по-отблизо. Освен това бяха представени накратко принципите на
текущото управление на отпадъците в Германия, както и предварителните резултати от проекта
за трансфер на технологии за обработване на отпадъците „UFOPLAN“. Германски и български
представители от сектора на отпадъците представиха свързани с управлението на отпадъците
насоки за действие в областта на събирането на местно равнище, термичното оползотворяване
на отпадъци, специалните технологии и предложения за услуги, както и различни инициативи за
проекти.
Програмата, както и презентациите от семинара на страните, можете да видите на уеб
страницата на проекта:
http://wasteconcepts.cleaner-production.de/de/laenderaktivitaeten2/bulgarien-2.html.
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Мненията на участниците в мероприятието бяха почти единодушни по отношение на
факта, че повече последователност в политиката в областта на отпадъците и
планирането биха били в значителна подкрепа на развитието на управлението на
отпадъците в България. Като точки бяха тематизирани също отчасти неефективните
и непрозрачни структури, по които трябва да се действа с цел по-икономично
управление и постигане на необходимия напредък със съвсем не ниските приходи за
дейности по управлението на отпадъците. В съответствие много от запитаните
изтъкнаха силната необходимост от повишаване на информираността респ.
гражданско участие. Голяма част от заинтересованите страни бяха съвсем наясно с
взаимовръзката между подобренията в горепосочените области и възстановяването
на международните финансови спомагателни услуги и доверието.

Проучването на мнението на българските участници в семинара на страните в
София показа, че над 80 процента от отговорилите оценяват следните мерки като
„особено наложителни“ за развитието на управлението на отпадъците на
страната:


По-г оляма последователност в политиката в областта на отпадъците и
планирането



Повишаване на информираността/Информиране на г ражданите



Засилване на разделното събиране на орг анични отпадъци



По-добро изпълнение на отг оворността на производителите чрез
разширяване или промяна на съществуващите системи



Цялостно подобряване на нивото на съоръженията за събиране на
отпадъци



По-интензивно управление на поведението по отношение на предаването
за отпадъци и приходите за управление на отпадъците посредством
финансови инструменти и стимули

Базиращото на анализ на потенциалите при изследването по страни запитване
показа също, че 18 от общо 22 посочени във въпросника основни насоки относно
развитието на управлението на отпадъците в България се оценяват като особено
наложителни съответно от болшинството отговорили. В отделни случаи това беше
допълнено от забележка, че би било адекватно темата за използване на отпадъци за
енергийни цели да се разглежда не на общинско, а на национално (политическо)
равнище, или от указанието, че познанията и достъпът до иновативни технологии за
оползотворяване на биологични отпадъци все още са недостатъчни в България.

INTECUS  Управление на отпадъците в България – Анализ и перспективи

016

Фигура 9: Резултат от проучването на мненията относно наложителността за развитие на управлението на
отпадъците в България
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Препоръки
Мненията от семинара показват ясно, че в основата си разяснените в изследването
по страни главни линии на действие и потенциали за развитие са определени
изключително точно и могат да служат като добър ориентир за препоръки относно
бъдещи дейности и транснационално сътрудничество.
Но познавачите и участниците на пазара за управление на отпадъците, както и
националните заинтересовани страни са все още доста скептични, че сега България
бързо ще успее да стимулира свързаните с управлението на отпадъците развития и
ще създаде атрактивен климат за инвестиции. Опитът от миналото има в случая поскоро отрицателен ефект. Затова България и съответните участници от сектора на
отпадъците трябва да положат всички усилия, за да убедят заинтересованите
партньори за сътрудничество в сериозността на намеренията си и да възстановят
отново изгубеното доверие. Но оперативната среда за тази цел все още не е никак
лесна. Блокирана финансова помощ, все още нисък инвестиционен капацитет,
неефикасни структури и „чакащи на опашка“ проекти се възприемат като препятствия
при всички положения. Именно затова е необходимо спешно оптимизиране и
прозрачно организиране на старите йерархии, административни нива и процеси
на взимане на решения в публичния апарат с цел перспективност на промените в
управлението на отпадъците и дългосрочна стабилност на взетите решения.
Въпреки тези промени се препоръчват многобройни непосредствени полета за
действие, към които спадат


Повишаване нивото на управлението на отпадъците при събирането на
ценни материали, в частност в туристическите и селските райони.
Поради важното икономическо значение на туризма е необходимо форсиране на
управлението на отпадъците в туристическите региони, тъй като непременно
трябва да се предотврати накърняване на имиджа, а опитът и навиците в
страните, от които произхождат гостите, следва да се използват пълноценно. Чрез
ориентиране по мерките за редуциране на отпадъците, които вече са етаблирани
успешно в други страни, е възможно също локално стимулиране на промяна в
поведението, както и следване на модела на съседните или конкурентните
региони.



Интензивиране на дейностите по образованието и повишаването на
информираността относно зависимостта между управлението на отпадъците,
опазването на природата и ресурсите.
Населението трябва да осъзнае необходимостта и значимостта на стандартите,
свързани с управлението на отпадъците. Само по този начин може да се насърчи
приемането на по-комплексни системи за управление на отпадъците и
готовността за съдействие. Към това спада също разглеждане на опцията за
термична обработка на отпадъците, както и за използване им като заместител на
невъзобновяеми енергийни източници, като се оставят настрана идеологическите
съображения. Посредством положителни примери във връзка с употребата на
възобновяеми енергии от обработени отпадъци обществеността може да се
сенсибилизира допълнително към ангажиране в полза на по-добро управление на
отпадъците (напр. производството на биогаз от отпадъчна биомаса).



Последователно прилагане на икономически инструменти за управление и
интегриране на допълнителни оператори.
Както стана ясно още в редица предходни пилотни проекти за разделно събиране
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на отпадъчни материали в България за успеха са абсолютно наложителни
интензивна образователната дейност и мерки за повишаване на обществената
осведоменост за околната среда, но най-ефективна е допълнителната мотивация
чрез икономически средства. Вече наличните инициативи при системите на
таксуване, продуктовите такси и данъка върху депонирането представляват
стъпки в правилната посока, но изискват последователно и отговорно прилагане,
както и по-нататъшно развитие. За икономически инструменти като гъвкави
модели за таксуване отговарят преди всичко общините. Образователната дейност
и проектите за собствено компостиране или събирането на отпадъчна хартия
могат да се извършват също от граждански инициативи, асоциации или НПО, така
че публичните администрации и институции трябва да вземат предвид техния
ангажимент и да го използват и насърчават по-интензивно.


По-интензивно прилагане на силите за интервенция на държавата и при
необходимост съответно противопоставяне на тенденции в потреблението.
Образователната дейност и повишаването на информираността представляват
важни компоненти също за засилване на търсенето на продукти и приложения,
съдържащи вторичен материал. Но потребителите и в частност публичният сектор
имат ключова позиция и различни възможности за предизвикване на съответни
пазарни промени, без да ги възпрепятстват чрез прекомерно фокусиране върху
модерни и нови стоки. При това „зелени“ обществени поръчки респ. „Green
Procurement“ представляват насока за публичните органи, която все още се
нуждае от популяризиране в България.
За предприемане също на мерки срещу увеличаващите се количества опаковки –
освен укрепване на благоприятните рамкови условия за рециклирането – са
възможни по-осезаеми интервенции от страна на държавата в този сегмент, които
не трябва да се считат за табу (напр. ограничаване или забрана на продукти за
еднократна употреба/неекологични опаковки в определени области). Така
например може да се обсъди възстановяване на изоставената (с изключение на
само няколко стъклени контейнера) система на депозит и нейното разширяване
до определени пластмасови опаковки.



Ускоряване на разработката и прилагането на задължителни национални
технически стандарти и структури за контрол на качеството, особено за
оползотворяването на биологични отпадъци.
Това допринася решително за приемането на оползотворяване на рециклируеми
продукти, като напр. компостни субстрати, при което рисковете за нелоялни
действия и неподходящи материали се минимизират, а нивото на качеството се
повишава като цяло. Въпреки че въз основа на националната стратегия и
регламент в България са налице наредби относно разделното събиране и
оползотворяване на биологични отпадъци, включително контрол на качеството,
процесът на реализация, както и разработката и въвеждането на задължителни
технически стандарти, се извършват доста бавно. От една страна вече
съществува организация за осигуряване на качеството под ръководството на
European Compost Network, присъждаща знак за компост, но от друга страна към
17
момента той се използва само в единични случаи.

16

напр. Бургас 1986 – 87 г., 1994 г. (проблеми с участието/качеството, Mihov et al., 1998), Кърджали
(проблеми с участието), Враца 1998 г. (твърде скъпо поради заплащане), София 2001 – 02 г. (злоупотреба),
Велинград 2001 – 2002 г. (силен интерес към компоста)
17
Според наличната информация това засяга инсталацията за биологично третиране на площадка „Хан
Богров”.
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Мерки за обучение респ. предложения за консултация и квалификация на
национално и общинско равнище.
По този начин може да се допринесе решаващо за изграждането на
специализирани капацитети и компетенции за действие в съответните служби.
Службите трябва да познават на практика управлението на отпадъци, но също и
свързаните с него изисквания и последствия. Само така те могат да изпълняват
ефективен контрол и да изготвят целесъобразни разпоредби. Политиката и
сериозни заинтересовани страни могат да се възползват двустранно от това.



Стимулиране на обмена между всички заинтересовани страни.
Водещите примери, свързани с управлението на отпадъците, на някои български
общини показват възможности и решения за развитие на функционални системи
за събиране в страната. Обменът по тази тема предоставя шансове за взаимно
учене, сравнение, обмисляне и оптимизиране на собствените действия. В
България този обмен, в частност между равнищата на заинтересованите страни,
т.е. министерства, служби и общини, очевидно все още не се е утвърдил. Но така
се губят важни потенциали за взаимно разбиране и натрупване на знания, както и
координирана развойна дейност. Същевременно международната арена също е
решаваща за придобиването на ноу-хау и за целта трябва да се използва поинтензивно. Сътрудничеството с Германия е особено подходящо за това, ето
защо то (отново) трябва да се възстанови и практикува още по-сериозно.

Сътрудничество в областта на управлението
на отпадъците между Германия и България
България и Германия си сътрудничат от дълги години в сектора на околната среда.
Към това спадат сътрудничества при изготвянето на законови нормативи и технически
стандарти, както и съвместна професионална образователна дейност в областта на
екологията и научните изследвания в университети, напр. текущата „Програма за
транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014 – 2020“. Също при снабдяването с
техника за събиране и транспортиране на отпадъци България с удоволствие отдава
предпочитание на германски предприятия и продукти, а инженери от Германия са
често активни в страната и подкрепят начинания, свързани с управлението на
отпадъците, като текущата модернизация на „MBA Sofia“.
Продължаването и разширяването на това сътрудничество може да е в
значителна подкрепа за България. Запитаните български участници в семинара на
страните също споделиха това мнение, като отговорилите изразиха убеждение, че при
почти всички от посочените 22 основни насоки за развитие на управлението на
отпадъците в България са налице добри възможности за сътрудничество с Германия.
Действително в Германия са налични широкообхватно техническо ноу-хау, опит и
хардуер, които все още са дефицитни в днешната българска система за управление
на отпадъците или се нуждаят до голяма степен от развитие. Същото важи за вече
посочените препоръки за действия, измежду които специални теми като формиране на
реалистични системи на таксуване в управлението на отпадъците или налагането на
задължителен депозит.
Как двете държави могат да сближат позициите си още повече в тези области, беше
демонстрирано например от горепосочения семинар на страните. Междувременно
тази линия беше продължена също от прием на експертна делегация от България и
професионално информационно посещение по тематичните принципи „технологии
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в оползотворяването на отпадъци и депониране на отпадъци“ от 9 до 13 октомври
2017 г. в рамките на пазарната инициатива на федерална провинция Бавария „Bayern Fit for Partnership“. Работата в тази насока трябва задължително да бъде
продължена с цел обмен на знания и опит и сближаване на партньори от двете
страни.
След „Save-the-Planet“ 2017
г. с двустранен семинар за
трансфер на свързани с
управлението на отпадъците
концепции, продукти и услуги
въз основа на текущия
проект през 2018 г. за 9-ти
път в София ще се проведе
като
съпътстващо
мероприятие
професионално изложение
на тема управление на
отпадъците и рециклиране
„Save-the-Planet“ (27 – 29
март). При това се възлагат
надежди за ръст на броя на
Фигура 10: Обменът на знания посредством
германските изложители и
съвместни проекти като CESME и мрежи като
участници, най-малко за да
RETech е изключително важен за практиката на
се възстанови доброто ниво
управление на отпадъците в България© adelphi
от
началните
години.
Междувременно – вместо германски – най-вече предприятия от Австрия,
Нидерландия, Италия и Скандинавия откриха потенциала на този форум за себе си и
го използват засилено. По-силното присъствие на германските фирми е
желателно с цел повторно представяне на успешните решения и продуктови
алтернативи на Германия на вниманието на общините и заинтересованите страни от
сферата на управлението на отпадъците на Балканите като основни посетители на
това изложение. Като организатор на професионалното изложение „Save-the-Planet“
ViaExpo инициира сътрудничество с RETech e.V., което ще предостави на членовете
на мрежата възможност да се възползват от предимства като намалени цени за
изложители още на мероприятието през 2018 г.
Потенциали за бъдещето
Освен стъпки като горепосочените, които ще допринесат за разширяване на
двустранното сътрудничество в бъдеще, важни едностранно респ. обсъждани в
рамките на ЕС теми винаги откриват възможности за ad hoc сътрудничество чрез
консултации с политическо съдържание или съвместно създадени инициативи или
форуми. Към момента са налице две области, в които сътрудничество под тази форма
е подходящо за отговарящите органи.
От една страна България спада към малкото страни, които като цяло сигнализираха
слаба готовност за реализация спрямо Европейския кръгов икономически пакет
поради своите национални позиции. В резултат на това с противопоставяне се
сблъскват както нивото на рециклиране от 65 % за битови отпадъци, така и
задължението за разделно събиране на биологични отпадъци и подготовката за
повторна употреба. Освен това съгласието за въвеждане на задължителни нормативи
за разширената отговорност на производителите, за цели за предотвратяване на
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отпадъци и квота за повторна употреба на опаковките беше обвързано с различни
18
условия и зависеше от тяхното признаване от страна на Комисията . Германия също
се въздържа в позициите си спрямо Европейското бюро по околната среда, с което и
двете страни показаха, че все още е необходимо приключване на дискусията и
постигане на компромис по тези въпроси. Засилен двустранен дискурс също може да е
целесъобразен в случая.
Втората тематика обхваща генерираното голямо количество хранителни отпадъци
от българския, но и германския бит, показателно за силната необходимост от мерки
за тяхното предотвратяване. В момента по тази тема се работи и изследва интензивно
както в Германия, така и в Европа, така че би трябвало да е възможен и осъществим
незабавен трансфер на знания, опит и успешни концепции.
При проведения в рамките на проекта двустранен семинар на страните с помощта на
въпросник беше проучено мнението на участниците също по конкретни теми, при
които сътрудничеството с Германия би било от полза за развитието на управлението
19
на отпадъците в България. Резултатите са изобразени по-долу :

18

вж. позициите по съответното запитване на Европейското бюро по околната среда през 2017 г., отразени в
„Recycling Magazin“ 11/2017, стр. 16/17
19
Изказванията се основават на отговорите на 15 участници
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Фигура 11: Резултати от запитването относно бъдещи области на сътрудничество
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Къде са възможни конкретни мерки в кратък срок
Идентифициране на проекта: Образуваната в мрежата RETech работна група
Югоизточна
Европа
непрекъснато
наблюдава
текущата
програматика
и
стратегическите цели на България в сектора на управлението на отпадъците.
Развитията също се следят внимателно и се дискутират редовно. Но в рамките на
междувременно относително дълъг период от време работната група не можа да
възприеме съществени нови сигнали. Поради тази причина тя се надява на нови
данни – например чрез ангажимента с професионалното изложение „Save-the-planet“–
относно настоящия напредък, пазарното търсене и необходимостта от сътрудничества
във връзка с управлението на отпадъците. От своя страна заинтересованите страни в
България са поканени да се консултират с органа по въпроса по всяко време. Също
чрез редовните срещи на управителните комитети на двете правителства по теми,
свързани с околната среда, са налице възможности за трансфер – в Германия и в
групата – на важни въпроси относно евентуални сътрудничества в областта на
управлението на отпадъци и инвестиционната дейност. Подходящи лица за контакт:
German RETech Partnership

Световното търсене на технологии за рециклиране и събиране на отпадъци е голямо и ще
продължи да нараства. За това допринасят намаляващите ресурси и нарастващото обществено
съзнание по проблемите на околната среда в държавите с бързо растящи икономики. Германският
бранш на рециклирането и събирането на отпадъци е в отлично положение за удовлетворяване на
това търсене в световен мащаб. Международният пазарен дял в размер на 25 процента на
германските предприятия в тази сфера вече е значителен. Но все още са налице големи,
нереализирани потенциали за износ на германска техника, концепции и услуги. Реализирането на
тези потенциали и насърчаването на износа на германска технология, както и на обмена на знания
чрез сътрудничество на отделните заинтересовани страни, е основен приоритет на RETech. По
този начин RETech и нейните членове същевременно допринасят значително за повишаване на
стандартите за управление на отпадъците в цял свят.
Уеб страница: www.RETech-Germany.net
Имейл: info(at)retech-germany.net
Телефон: +49 30 7076 0196

Презентация и контакти на изложението: Като организатор на професионалното
изложение „Save-the-Planet“ ViaExpo инициира сътрудничество с RETech e.V., което
ще предостави на членовете на мрежата възможност да се възползват от предимства
– като намалени цени за изложители и допълнителна реклама на съответните
изложители при целевата клиентела – още на мероприятието през 2018 г.
Подходящи лица за контакт: German RETech, ViaExpo уеб сайт: https://viaexpo.com
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Други известни към момента предложения за участие:
На 15 май 2018 г. в Мюнхен, Германия: Заключителна конференция на проекта
„Идентифициране и трансфер на концепции, услуги и продукти, свързани с
управлението на отпадъците, в държави-кандидатки на ЕС, както и страни с
нововъзникващи икономики или развиващи се държави, с научна подкрепа“ в рамките
на IFAT в Мюнхен (конферентна зала B52, хале B). България ще бъде една от
четирите страни на фокус при мероприятието. Подходящи лица за контакт:
adelphi/INTECUS
Разработване на пазара: Предприятия и други икономически и институционални
заинтересовани участници могат да получат конкретна подкрепа при общото развитие
на пазарни сегменти като управление на събирането и рециклирането на отпадъци
респ. търсенето, опознаването и започването на проекти чрез различни национални и
международни инициативи. Примери за това са финансираната от BMWi програма за
разработване на пазара за МСП или международната програма за разработване на
пазара на федерална провинция Бавария „Bayern – Fit for Partnership“. Екопазарът в
България е текущ компонент при двете инициативи и се адресира с редовни
предложения. Подходящи лица за контакт: БВТП/ТПК/Дружества и инициативи
на икономическите спонсорства на федералните провинции, напр. „Bayern
International“

За получаване на актуална информация относно възможности за сътрудничество можете да се
обърнете към Българската външнотърговска палата (БВТП) със седалище в София. Тя
разполага с широка мрежа от контакти с известни предприятия и изтъкнати личности. 500
германски, български и международни фирми-членки предоставят фундамента за многостранни
бизнес отношения. БВТП подкрепя германските предприятия и институции при
идентифицирането и осъществяването на контакт с партньори, помага при правни и данъчни
въпроси, както и при планирано навлизане на пазара в страната. Също така се ангажира при
организацията на пътувания на делегации и участия на изложения и присъства на мероприятия,
информиращи относно икономически, правни и социални отношения в двете страни, както и
възможности за сътрудничество. Под егидата на БВТП федерална провинция Бавария например
поддържа специално представителство в България от 2003 г. насам.
Уеб страница: http://bulgarien.ahk.de/
Имейл: info(at)ahk.bg
Телефон: +359 2 81630 10
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Допълнителни контакти
Фирми/Инициативи:




Berater Entwicklungszusammenarbeit und Wirtschaft
(EZ-Scout), German RETech Partnership e.V
(Консултанти, сътрудничество за развитие и
икономика, German RETech Partnership e.V)
Bayern International, Bayerische Gesellschaft für
Internationale Wirtschaftsbeziehungen mbH

Информационен преглед и данни за
контакт

Уеб сайт: Bayern-fit-for-partnership

Асоциации:


Българска асоциация по рециклиране

Уеб сайт: http://www.bar-bg.org



Национално сдружение на общините в Република
България

Уеб сайт: http://projects-namrb.org



Асоциация на еколозите от общините в България

Уеб сайт: www.bamee.org

Институции:


Предприятие за управление на дейностите по
опазване на околната среда, София

Уеб сайт: http://pudoos.bg



Българска агенция за инвестиции

Уеб сайт:
http://www.investbg.government.bg

