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Кръговата икономика като процес на пренастройка на
цялото общество
 Кръговата икономика - процес, изискващ:








 Промяна на цялото общество за преход от линеен към кръгов модел;
 Активно участие и сътрудничество на всички заинтересовани страни;
Участие на всички елементи на икономическата верига на стойността:
 Производствена фаза (от продуктовия дизайн до етикет);
 Фаза на потребление;
 Фаза на рециклиране и на повторна употреба;
Функциониращ пазар на рециклирани суровини и материали;
Участие на всички фирми – малки, средни, големи; частни, общински или
държавни;
Участие на всички услуги от общ интерес;
Сериозна първоначална инвестиция от всички заинтересовани страни,
но се предлагат множество ползи в дългосрочен план.

Кръговата икономика – предизвикателства и
възвожности за услугите от общ интерес
 Доставчиците на услуги от общ интерес и активно допринасят за
прехода към кръгова икономика:
 Директен контакт с гражданите и компаниите
 Ключова роля за прилагането на политики и инициативи –
например управление на водите и отпадъците, енергетика,
предоставяне на социални жилища, транспорт;
 Кръговата икономика - повече рециклиране и по-малко
отпадъци:
 Управление на водите и отпадъците - сериозен принос за
висококачествено рециклиране и сепариране на отпадни
продукти;
 Разделно събиране на отпадъци.

Модели на организиране и коопериране, роля на
властите

 Модели на коопериране:
 Холистичен подход по отношение на цялата верига на
стойността;
 Насърчаване сътрудничеството между различните елементи и
заинтересовани страни по веригата на стойността;
 Роля на държавната и местна власт:
 Държавните и общински органи като организационно звено;
 Общинското управление на отпадъците;
 Модели на организиране/управление на услугите от общ
интерес;
 Кръговата икономика подкрепя изпълнението на функциите на
съществуващите услуги от общ интерес, така че да предлагат на
гражданите и на бизнеса по-високо качество.

Външно управление на отпадъците
 Лисабонски договор - Чл. 106:
 За услугите с неикономически характер правилата на
вътрешния пазар и на конкуренцията не се прилагат;
 За услугите от общ икономически интерес се прилагат
правилата на конкуренция и на вътрешния пазар, само ако не
се застрашава изпълнението на тяхната специфична мисия;
 Стандарти
за
качество,
сигурност,
достъпност
и
равнопоставеност, и осигуряване на универсален достъп;
 Потребност от приобщаваща политика за МСП на европейско
равнище – промянае на сега действащата дефиниция за МСП
(съгласно Препоръка на ЕК от 6 май 2003);
 Количествен критерий при дефинирането на общинските
отпадъци.

Разходи, ползи, политически приоритети
 Баланс разходи/ползи:
 Принос на кръговата икономика за постигане на целите на
устойчиво икономическо развитие и създаване на иновативни
работни места;
 Включване на групите в неравностойно положение;
 Баланс и синергия на икономическа рационалност, опазване
на околната среда, социална отговорност;
 Политически приоритети:
 Законодателство по отношение на отпадъците - включително
забрана на откритите сметища и биологично опасните
отпадъци;

Разходи, ползи, политически приоритети (2)
 Преразглеждането на Директивата за торовете и стратегията
за пластмасите и пластмасовите отпадъци;
 Подобряване на продуктовия дизайн, удължаване на
жизнения цикъл, насърчаване повторната употреба и
рециклирането;
 Ефективното прилагане на принципа „замърсителят плаща“ и
определянето на ТБО на основа на генерираните отпадъци, а
не на стойност на активите;
 Ревизия на Директивата за екодизайн и работен план за
нейното прилагане;
 Адаптиране и опростяване на европейските изисквания по
отношение на еко-етикетирането.

Необходими инвестиции и съпътстващи мерки
 Стабилна и предвидима нормативна рамка;
 Финансовите и законодателни облекчения;
 Прилагане на мерки, финансирани от Европейския фонд за
стратегически инвестиции (ЕФСИ) - да бъде по-добре насочено
към подкрепата на инвестиционни проекти в сферата на
кръговата икономика:
 Отсъстват заделени дялове във финансовите инструменти,
които да насърчават прехода към кръгова икономика;
 Инвестициите за постигането на кръгова икономика често
включват реализацията на иновативни проекти, ползващи
нови технологии, които тепърва навлизат на пазара и по тази
причина са по-високорискови от традиционните инвестиции.

ОЧАКВАМ ВАШИТЕ КОМЕНТАРИ!

