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Кръговите опаковки за напитки представляват опаковки за еднократна употреба или за 
многократно пълнене, които се събират разделно във висока степен, пълнят се отново или се 
рециклират многократно в затворен цикъл. Рециклираните опаковки трябва да съдържат 
висок процент рециклирани материали, произхождащи от опаковки за напитки, като по този 
начин допринасят за ефективното използване на материалните ресурси и предотвратяването 
на замърсяването с отпадъци. 
 
Преразглеждането от Европейската комисия на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и 
отпадъците от опаковки има за цел да увеличи още повече предотвратяването, повторната 
употреба и рециклирането, както и проектирането на опаковки за повторна употреба и 
рециклиране. Това е възможност за по-нататъшно разгръщане на потенциала на кръговите 
опаковки за напитки чрез прилагане на необходимите мерки за улесняване на прехода към 
рециклиране в затворен цикъл и повече повторна употреба. 
 
С настоящата позиция целим да подчертаем нашата амбиция и това колко важно е да се 
постави цел за 90% разделно събиране за рециклиране до 2029 г. на опаковките от напитки, 
както да се въведат депозитни системи в държавите членки, чиито резултати в събирането не 
отговарят на междинните етапи, необходими за постигането на целта от 90%. Признаваме, че 
в някои изключителни случаи, когато е възможно да са настъпили пазарни изкривявания в 
резултат на неотдавнашни световни кризи (напр. Covid-19 и войната в Украйна), за някои 
държави членки могже да е оправдана известна гъвкавост за всеки отделен случай. 
 
Нашето двойно предложение за 90% цел за разделно събиране плюс депозитна система дава 
доказано решение, което е от полза за икономиката, работните места и устойчивостта на 
Европа от гледна точка на осигуряване на ресурси и пестене на енергия. Това е възможност 
да се намали значително търсенето на първични ресурси по смислен начин. 
 
Рециклирането на бутилки и кенчета отново в опаковки за напитки има годишно положително 
въздействие върху околната среда, което се увеличава експоненциално година след година, 
благодарение на силата на кръговия принцип при рециклирането в затворен цикъл. Ползите 
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от този кръговрат са необходими сега, в настоящия безпрецедентен момент, когато трябва да 
планираме голямо намаляване на парниковите газове и търсенето на първични ресурси и 
енергия. 
 
Двойно предложение: Цел за 90% разделно събиране на всички опаковки от напитки и 
депозитна система 
 
Доказателствата са ясни и убедителни: постигането на 90% дял на разделно събиране за 
рециклиране предлага безброй ползи по отношение на намаляване на замърсяването с 
отпадъци, намаляване на въглеродния отпечатък и експоненциален растеж на 
ефективността при използване на ресурсите. Въз основа на тези доказателства: 
 
· Предлагаме въвеждането на цел за целия ЕС за 90% разделно събиране за 
рециклиране на рециклируеми опаковки за напитки, включително пластмасови бутилки, 
метални кутии, стъклени бутилки и други рециклируеми опаковки за напитки. Всички опаковки 
за напитки следва да бъдат ефективно и ефикасно използвани повторно или рециклирани (в 
голям мащаб) във вторични суровини, които да се използват като първични заместители в 
целия ЕС. Целта за 90% разделно събиране ще осигури по-високи нива на рециклиране и 
рециклирано съдържание в опаковките, ако включва разпоредби, които насочват 
контейнерите обратно към приложения в затворен цикъл (от бутилка до бутилка и от кутия до 
кутия). 
 
· Подкрепяме също така въвеждането на депозитни системи за опаковки от напитки за 
всички съответни материали. Депозитната система трябва да обхваща най-малко 
пластмасовите бутилки (PET и HDPE) и металните кенчета. За други видове опаковки, като 
например стъклените бутилки, кръговратът може да бъде постигнат чрез високо ниво на 
разделно събиране, високи нива на рециклирано съдържание и висок или нарастващ процент 
на бутилките за многократно пълнене. Ако тези три критерия за кръговост са изпълнени, 
стъклените бутилки за напитки могат да бъдат изключени от националната депозитна 
система. Решението за събиране на други видове материали, освен пластмаса и алуминий, 
следва да бъде взето на национално ниво, въз основа на обстоятелства във всяка държава. 
Освен това всяка нова депозитна система следва да се изгражда въз основа на редица 
задължителни минимални изисквания, за да се постигне максимална ефективност и 
ефикасност. Съществуващите депозитни системи, чиито нива на събираемост са 90% и 
повече, следва да имат възможност да продължат да функционират в сегашния си вид, ако 
желаят. 
 
 
Защо е необходима цел от 90%? 
Тази амбициозна цел се основава на нивата на рециклиране, постигнати от най-добрите 
депозитни системи, които вече действат в страни като Дания, Финландия, Германия, Норвегия 
и Литва. 
 
Определянето на цел от 90% за всички опаковки за напитки ще гарантира, че всяка 
страна ще въведе стабилна система за разделно събиране, насочена не само към 
постигане на целите и намаляване на отпадъците, но и към повторно използване на 
материалите в затворени цикли, като по този начин се предотвратява образуването на 
отпадъци и се заместват първичните суровини с вторично рециклирано съдържание няколко 
пъти. 
 
Важно е да се знае, че на всеки 10 опаковки от напитки, пуснати на пазара, девет се събират и 
рециклират обратно в нови бутилки или кенчета, които могат да се продават отново. От тях 
други 90% се събират за рециклиране в затворен цикъл и така цикълът продължава. Това на 
практика означава, че от използваните опаковки можем да получим многократно нови 
опаковки, при условие че е гарантиран приоритетен достъп до тези материали. 
 
 



Депозитните системи осигуряват 90% разделно събиране и напълно затворен кръговрат на 
материалите 
 
В повечето страни от ЕС депозитните системи са единственото средство за надхвърляне 
на 90% събираемост на опаковките за напитки.Тези системи неизменно показват по-добри 
резултати от другите не-депозитни схеми по отношение на степента на рециклиране и 
качеството на събрания материал. 
 
Като признават тези предимства, все повече държави се ангажират с депозитни системи, като 
приемат ново законодателство, за да го въведат за първи път, или изменят съществуващото 
законодателство, за да разширят обхвата на своите депозитни системи. Само през тази 
година се наблюдава разширяване на съществуващите програми в Нидерландия и Германия 
и въвеждане на нови депозитни системи в Словакия (януари 2022 г.), Латвия (февруари 2022 
г.) и Малта (ноември 2022 г.), като няколко други държави планират въвеждането им през 
следващите две до три години, включително Румъния, Унгария, Република Ирландия, 
Португалия, Кипър, Гърция и Австрия. 
 
С нарастване на потребителското търсене все повече компании се ангажират да използват 
рециклирани материали в своите продукти и опаковки и така се получава парадоксално 
положение, при което от понастоящем събираните и рециклирани от производителите на 
напитки опаковки няма достатъчно количество висококачествени материали, за да се отговори 
на повишеното търсене. Депозитната система предлага решение на този парадокс като 
осигурява чист поток от материали, годни за рециклиране в затворен цикъл, чрез събиране и 
управление на материалите по начин, който свежда до минимум замърсяването и осигурява 
висококачествени резултати. 
 
Депозитните системи като стъпка към повторна употреба 
 
В допълнение към повишаването на нивата на рециклиране, депозитната система може да 
послужи като стъпка към повече оборотни опаковки за напитки, които могат да се пълнят 
многократно, тъй като създава интерфейс, който благоприятства връщането от страна на 
потребителите. Както се вижда от опита на редица страни като Германия, Естония, 
Финландия, Литва и Нидерландия, инфраструктурата за връщане и другите функционалности 
на депозинтната система – както за опаковки за еднократна употреба, така и за многократно 
пълнене – могат да работят заедно. Когато това е възможно и има смисъл, това може да 
подпомогне събирането на опаковки за многократна употреба (наричани от фондация „Елън 
Макартър“ [1] „връщане в движение“), тъй като потребителите връщат и двата вида опаковки в 
едни и същи приемателни пунктове. 
 

 
[1] Повторна употреба - преосмисляне на опаковките | Споделено от New Plastics Economy 
(thirdlight.com): https://emf. thirdlight. com/link/rzv910prtxn-tfiulo/@/#id=1 

 



             Депозитните системи намаляват количеството на отпадъци, изхвърлени извън определените места 
 
Друга ключова полза от депозитните системи, която не може да бъде постигната без тях, е 
намаляването на изхвърлянето на отпадъци извън определените места. Многобройни 
независими проучвания, проведени в Европа, Америка и Австралия, измерват въздействието 
на депозитните системи върху замърсяването с отпадъци. Всички те показват значително 
намаляване на неправилното изхвърляне на отпадъци от опаковки за напитки след 
въвеждането на депозитна система. 
 
Сега е моментът 
 
Светът се намира в климатична криза, а океаните ни се задръстват от отпадъци за 
еднократна употреба. В опаковките за напитки има „въплътена енергия“, вложена в 
производството им, която може да бъде запазена в максимална степен чрез рециклиране и 
повторна употреба в затворен цикъл. 
 
Сега е моментът да се приложат мерки, които са доказали своята ефективност и се подкрепят 
от индустрията, правителствата и обществеността. Целта за разделно събиране на 90% от 
отпадъците и депозитната система са доказани решения, които са добри не само за околната 
среда, но и за икономиката, работните места и сигурността на ресурсите в Европа. 
 
Подкрепяме депозитните системи, тъй като в повечето държави членки няма друго 
средство за постигане на над 90% разделно събиране на отпадъци за рециклиране в 
кратки срокове и с устойчиви резултати. Повечето държави членки на ЕС вече знаят това, 
както показват 18-те държави, които вече са на път да въведат свои депозитни системи 
до 2025 г. В допълнение към постигането на високи нива на рециклиране и максимална 
кръговост, депозитните системи позволяват преминаването към повече опаковки за 
многократно пълнене, когато това има смисъл за околната среда. 
 
Доказателствата са ясни и потвърждават многобройните ползи от целта от 90% и 
депозитни системи за опаковките от напитки по отношение на по-малкото замърсяване с 
отпадъци, по-малкото разхищение на материали, намаленото влагане на въглеродно-
интензивни първични суровини и експоненциалното нарастване на ефективността при 
използването на ресурсите с течение на времето. Европейската комисия има отлична 
възможност да бъде амбициозна и да бъде световен лидер с цел за 90% разделно 
събиране и депозитна система за опаковки от напитки. 
 
Този документ е подкрепен от множество заинтересовани страни от неправителствения 
сектор, промишлеността и гражданското общество, които са показани по-долу. 
 


