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RREUSE: Европейска асоциация, представляваща национални/
регионални мрежи от социални предприятия, които извършват
дейности по повторна употреба, ремонт и рециклиране

Мрежата
26 национални и регионални мрежи в 24 държави
от ЕС плюс един член в САЩ
o

Австрия: RepaNet

o

o

Белгия: Komosie
Ressources,

o

o

o

o

Унгария: Humusz
Ирландия: Comm.
Reuse Network
RehabRecycle, Recosi

o
o

Босна и
Херцеговина: Association o Италия: Coop. Insieme,
Associazione Orius,
"Hands"
Холандия: BKN
o
Хърватия: Humana
Полша: EKON
Nova
Финландия: Tramel

o

Франция: Emmaüs
France, Envie

o

Гърция Ecol. Recycling о
Society, Klimax Plus

o

Румъния: Fără
Frontiere

o

Словения: Dobrote
z.b.o

Испания: Аeress
Швеция : Macken
Обединено кралство:
Reuseful UK, Comm..
Recycling Network

Scotland, Community
Composting Network
САЩ: ReuseNYC
ЕС: Emmaus Europe
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За RREUSE
RREUSE подкрепя развитието на социални предприятия,
работещи в областта на повторната употреба, ремонта и
рециклирането.
RREUSE работи на ниво ЕС, за да създаде условия за създаване
„местни“ възможности за работа на хора, изложени на
изключване
• 77 000 работни места
• 65 000 доброволци и стажанти

• 950 000 тона материали, отклонени от депониране всяка
година, от които:

о 348 000 тона, подготвени за повторна употреба
o 556 000 тона, рециклирани

• Консолидиран оборот от над 1,5 милиарда евро

ПОВТОРНА УПОТРЕБА И СЪЗДАВАНЕ
НА РАБОТНИ МЕСТА

• Многофункционален център за повторна употреба: 70/80 работни места

за 1000 събрани тона, от които 50% PfR *. Потенциално биха могли да се
създадат 200 000 работни места, ако 1% от домакинските отпадъци са PfR

• Център за повторна употреба на отпадъци от електрическо и

електронно оборудване (ОЕЕО): създадени са 63 работни места за 1000
тона ОЕЕО, събрани за повторна употреба. Потенциално биха могли да се
създадат 55 000 работни места, ако 25% от ОЕЕО са PfR.

• Текстилен център за повторна употреба: 20 работни места за

1000 тона. Потенциално биха могли да се създадат 120 000
работни места, ако 6-те млн. тона генерирани текстилни отпадъци
са PfR.

[*prepared for re-use — подготвени за повторна употреба. — Бел.пр.]

Случаят с Фландрия

Във Фландрия подходът „циркулярна икономика“ беше
приложен още през 1993 г. Със силната подкрепа на
регионалното правителство и активното участие на местните
власти, Агенцията по отпадъците (OVAM) и социалната икономика,
циркулярната икономика (секторът за повторна употреба)
превърна в реалност:

• 120 центъра за повторна употреба управлявани от 31

социални предприятия със специфичен географски обхват (за
да се избегне ненужната конкуренция)
65 000 тона материали, събирани всяка година

•
• 5140 работни места 75% от които за работници от групите
в неравностойно положение

• 110 млн. евро общ оборот, 50% генериран чрез продажби
• 5 милиони плащащи клиенти
• Регионът има отделна цел за превенция: 7кг/ капацитет/
годишно
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Управление на ОЕЕО
Мрежа от 50 социални предприятия във Франция за повторна употреба и
рециклиране на ОЕЕО

- 150 000 тона събрани ОЕЕО (1/4 генерирани във Франция)
- 102 000 ремонтирани уреди годишно (2016)
- 2500 заети лица (> 80% без достъп до пазара на труда) / 64% от
-

работещите на интеграционни договори напускат ENVIE или с нова
работа, или с допълнително обучение
Разнообразни публични и частни партньорства (включително схеми за
EPR† като EcoSystemes)

Освен ремонт и повторна употреба, Envie сега също така:
- Предоставя електрически ремонтни услуги на гражданите
- Продава резервни части, възстановени от употребявани машини
- Ремонтира и обновява медицинско оборудване
†

[Extended producer responsibility — разширена отговорност на производителя. — Бел.пр.]
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УПРАВЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛ C+D
Проект „Baukarussell“, Австрия
• Нов проект за проучване на възможностите за повторна употреба

на съборени крупномащабни сгради
Следва законодателство по отношение на одита преди събаряне в Австрия

•
• Консорциумът по проекта включва Repanet, архитекти и група от 3
социални предприятия

• 1-ият етап започва с разглобяването на стар завод на Coca-Cola във
Виена от консорциум от социални предприятия

• Резултати: 100 000 оборот и спестяване на 450 тона отпадъци,
което съответства на почти 1% от съборената маса

• Според Repanet в Австрия могат да бъдат създадени 9000 работни места
чрез такива проекти, особено за маргинализираните групи

• Съфинансирани от град Виена и от австрийските системи за събиране и

рециклиране на опаковки, които отделят 0,5% от събраните такси за проекти
за превенция на отпадъците, и участващите социални предприятия,
подкрепени от агенциите по пазара на труда във Виена и Австрия
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Настояща работна политика на
RREUSE
• Акцент върху осигуряването на ролята на социалното
предприятие във визията на Европа за циркулярна
икономика (пакет за циркулярна икономика)

• Провеждане на ключови промени в законодателството
на ЕС в областта на отпадъците и продуктите

• Основните начини за свързване на подкрепата за повторна
употреба, ремонт и рециклиране
социалното предприятие

RREUSE 2018

с

подкрепата

за
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Признаване на дейностите, свързани с циркулярната
икономика, като отлично средство за подпомагане
интеграцията на хората без достъп до пазара на труда
Политики,
поощряващи
партньорства
между
операторите по повторна употреба от социалната
икономика и от публичния и частния сектор
Продукти, които да бъдат трайни и лесно поправими
Ремонтните дейности да станат по-евтини
Професионален подход към дейностите по повторна
употреба
Подкрепа за иновация в областта на повторната
употреба и ремонта

Фискални стимули за подпомагане на
повторната употреба








0% ДДС върху разходите за труд за ремонт, поддръжка
и услуги за надграждане
частично възстановяване за разходите за труд за
ремонт, напр. Швеция, и дискусии в Грац, Австрия
Данъчни облекчения за гражданите, когато даряват
използвани стоки на социално предприятие, напр. Ню
Йорк, САЩ
0% ДДС за продажба на стоки втора употреба
Схеми за събиране на отпадъци от социално
предприятие, които запазват потенциала за повторна
употреба, трябва да бъдат освободени от ДДС

И накрая... социални клаузи в тръжните
процедури
vicenza

Какво се случва в Европа?
Стимули за циркулярна икономика
и създаване на работни места
•Испания определи цел за PfR в националния план за отпадъци 2016-2022: 50% PfR

и рециклиране до 2020 г., от които 2% ще бъдат PfR от текстил, ОЕЕО и мебели.
Освен това с Кралски указ относно ОЕЕО: 2% от големите уреди да бъдат PfR и 3%
от ИТ оборудването да бъде PfR до 2017 г. Очакват се още 4700 работни места.

•Фландрия (BE) определи целите за заетост на 3000 служители на пълен работен

ден, съчетани с 5 кг употребяван материал на глава от населението до 2015 г.
Бяха създадени 5000 работни места. Целите сега са увеличени до 7 кг
на глава от населението

•Франция върна схемата по отношение на мебелите с цел 50% за 4 години.

Схемата насърчава участието на социалните предприятия. Текстилен еко-данък
от 0,68 евроцента на артикул с цел събиране на 300 000 тона до 2019 г. Социалните
клаузи улесняват дейността на социалните предприятия (ECO-TLC).

•Швеция е въвела намалена ставка на ДДС (от 25% на 12%) за ремонт на
велосипеди, дрехи и обувки плюс данъчни
стоки

облекчения за ремонт на бели

•Австрия: планира да въведе бонус от 600 евро на човек/ годишно за
ремонтни дейности

Варна. 14 юни 2018 г.

Брюксел, 20 март 2018
г.

Twitter @RREUSE_Brussels
Facebook @ RREUSE.RREUSE

www.rreuse.org
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Благодарим ви
Данни за връзка:
Antigone Dalamaga
President
antigone@ecorec.org
info@rreuse.org
www.rreuse.org
Facebook
Twitter

RREUSE 2017
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА
СПРАВКА
•

RREUSE (2017) Намалено данъчно облагане в подкрепа на повторната употреба и ремонта тук

•

RREUSE (2016) Етични принципи по отношение на сектора за повторна употреба на облеклото тук

•

RREUSE (2016) Позиция относно пакета за циркулярна икономика тук

•

RREUSE (2016) Възможности за създаване на работни места в сектора за повторна употреба тук

•

RREUSE (2015) Социални клаузи: Защо са толкова важни и как да ги приложим тук

•

Информация за проекта Life + Biohec тук

•

Връзка към калкулатора на AERESS CO2 тук

RREUSE 2017

2 ИЗТОЧНИК: SST, 2015 г.
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ПЪЛЕН БАЛАНС

БАЛАНС НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ВЪВ ФЛАНДРИЯ
Цена
37 825,76

N=74
Баланс
50 054,39 12 228,63

Разходи и ползи за правителството:
Пълна подкрепа от фламандското правителство
SINE premium NEO
Разходите за обезщетения за безработица са избегнати
Осигурени са разходите за ориентиране и консултация
Вноски на служителите в социалното осигуряване
Принос на работодателя към социалното осигуряване
Личен данък върху дохода, платен от служител
Допълнителни косвени данъци поради по-голямо потребление
Правителствена рамка за подкрепа
Частична рамка за възстановяване на ефективността на заетостта
Данъчни приходи от дейност с добавена стойност
Разни данъци върху автомобили, юридически лица, данък върху имуществото,
общински данък

3792,95
15 135,96
3336,90
- 12 000,00
1514,70
854,14
2305,96
3540,81
942,06
4757,62
3344,30
1827,09
-

694,37

Разходи и ползи за обществото
Несубсидирани разходи за целевата група
Несубсидирана рамка за разходите

5350,45
5461,70
3242,38

Приходи от стопанска дейност
Изключване на нетните ефекти и стимулираща активност NEC

18 739,37
4684,84

Разходи и ползи за физическото лице

3085,23

Нетна заплата минус обезщетения за безработица (без косвени данъци)
Допълнителни разходи за служител, дължащи се на работа

RREUSE 2017

4291,59
1206,36

