Коментар за България
Интензитетът в образуването на опасните отпадъци е показател, по който могат да
бъдат сравнявани европейските страни. Представлява количеството образувани опасни
отпадъци на базата на единица БВП.

Количеството на опасните отпадъци, генерирани в България, е доста стабилно от 2006
г. насам, а през 2012 г. възлиза на 13,4 милиона тона. Най-големият дял, 99%, възниква от
минните дейности в страната, производството на въглища и лигнитни въглища, както и
метални и неметални полезни изкопаеми.
Образувани опасни отпадъци по икономически сектори, 2012 г.
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Предотвратяване образуването на опасни отпадъци в България се разви през
последните години, отчасти благодарение на изискванията, определени в директивите и
законодателството на ЕС, но също така и заради стратегиите на България за подобряване на
ефективното използване на ресурсите.
Националната програма за предотвратяване образуването на отпадъци е част
Национална програма за развитие за България и от Плана за управление (НПУДО) 2014-2020.
Програмата е нова и се акцентира върху развитието на институционалния капацитет за
превенция, както и предоставяне на техническа подкрепа за фирми и физически лица,
генериращи опасни отпадъци.
Предотвратяването на опасни отпадъци е тясно свързано с ефективното използване на
ресурсите, което е един от приоритетите в Национална програма за развитие и неговия план
за действие 2015-2017. и включва:
• идентифициране на субсидирани вредни за околната среда производство, както и
планиране на дейности за неговото постепенно премахване ;
• въвеждане на стимули в рамките на публично финансиране на проекти, насочени
към даване на приоритет на дейностите, свързани с по-високи нива на йерархията на
отпадъците;
• насърчаване на разширяването на обхвата на отговорността на производителя, за да
се обхванат пълния цикъл на произвежданите стоки, включително нови бизнес модели, чрез
подкрепа на ремонтни услуги.

