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Отпадъци няма - това са 
суровини, попаднали на 
неправилното място



  

Алгоритъм за бързо преминаване към 
ефеткивно управление на отпадъците

- Анализ
- край на анонимността: от улични контейнери към 
индивидуални
- разделяне при източника
- събиране от врата на врата
- приоритет за биоотпадъците
- предотвратяване: домашно компостиране
- такса на база количество
- постоянни информационни кампании
- анализ на остатъчните / смесени отпадъци
- начало с доброволни схеми, постепенно 
задължително въвеждане
- Подпомагане и насърчаване на домакинства, 
училища, неправителствени организации да реализират 
мерки за предотвратяване, повторна употреба, 
компостиране и рециклиране



  

Бързи резултати

 Разделно събиране при източника
 Такса 'смет' според количеството остатъчни 

отпадъци (“плащай колкото изхвърляш”)
 Домашно компостиране
 Начало с доброволни схеми - компостиране, 

рециклиране
 Постепенно задължително въвеждане
 Подпомагане и насърчаване на домакинства, 

училища, неправителствени организации да 
реализират мерки за предотвратяване, повторна 
употреба, компостиране и рециклиране



  

Ползите
- идентифициране на ползвателите / генераторите

+
- събиране от врата на врата

= силно подобряване на качеството на събраните 
рециклируеми материали

- такса на база количество 
= намаляване на общото количество генерирани 
отпадъци

- Без разделно събиране на биоотпадъци при 
източника е невъзможно да се постигне повече от 
50% рециклиране
- Намалява обема и честотата на извозване на 
останалите смесени битови отпадъци, повишава 
чистотата на вторичните суровини



  

Капанори – първата община за нулеви отпадъци

Източник: Zero Waste Europe/ЕС За Земята

Oт врата на врата – 2005 г. 
Плащай-колкото-изхвърляш – 2012 г.



  

2002 разделно събиране, 2006 биоразградими, 2012 от врата на врата, 2014 
МБТ+разделяне, 2014 план за нулеви отпадъци, 
2016 – Зелена столица на Европа

Източник: Zero Waste Europe/ЕС За Земята

Любляна



  

2002 – улични контейнери за смесени и разделени битови 
отпадъци (вторични суровини, опаковки)

2006 – разделно събиране на кухненски и градински 
отпадъци от прага на домакинствата

2012 – отстраняване на уличните контейнери и събиране от 
врата на врата на рециклируеми и остатъчни отпадъци

2013 – остатъчни отпадъци се събират най-рядко, 
рециклируемите по-често, биоотпадъците – най-често

Резултати: 61% рециклиране и компостиране

Най-ниски разходи за управление на отпадъците в 
Словения: под 100 евро на домакинство (при 150 евро 
средно за страната)

Оползотворени материали: от 16 кг/жител/година през 2004 
г. - > 145 кг/жител/година през 2014 г.

Любляна – зелена столица на Европа



  

Население = 850,000

Много малко свободно пространство
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Разделно събиране: Сан Франциско



  
Остатъчни
отпадъци

Рециклируеми
материали

Биоразградима
фракция

Сан Франциско



  

Сан Франциско - Плащай 
колкото изхвърляш

21 $
Колкото Колкото 
повече повече 

изхвърляш, изхвърляш, 
толкова толкова 
повече повече 

плащаш!плащаш!

безплатнобезплатно Безплатно/
по-евтино

най-висока такса върху смесените / 
остатъчни отпадъци; възможна е по-
ниска такса за хранителните, заедно с 
по-висока такса за градинските 
отпадъци, за да се насърчи 
домашното компостиране и да се 
намалят разходите на системата



Май 2010 – започва събиране от врата на врата
Население: 19 300
Оползотворяване на отпадъците: 80% за 12 месеца

Ернани, Испания
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Улични контейнери 
2008

Улични контейнери и 
от врата на врата (от 
м. Март) 2009

От врата на врата 
2010
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Разходи за сметосъбиране в Усурбил, Испания

Раздхои (€) Приходи (€) Нетни разходи (€)

ев
ро

Самофинансиране 27.4% 35.8% 67.5%

Усурбил, Испания
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Милано

- 1,4 милиона жители 
- Разделно събиране на 
биоотпадъци 
- от врата на врата
- в 4 стъпки за 18 месеца



  

Милано – лесно, удобно, 
реклама



  

Разделяне на биоотпадъците 
при източника



В сгради с до 6 домакинства

Компостируеми торби      в кухнята – 8-12 л кофа навън: 20-30 л кофа

Високоетажни сгради с апартаменти

Компостируеми торби            в кухнята: 20-30 л контейнер навън:  
  120/240 л кофи

Милано
разделно събиране на биоотпадъци от врата на 

врата



  

И във високоетажни сгради



  

Милано: Системата в действие

95 кг/жител/година 
= 130 хил. 
тона/година

2,7-5% нежелани примеси

Жителите одобряват: 
79% (2013) => 
95% (20150



  

Разнообразни начини за 
разделно събиране



Нови 
начини за 
разделно 
събиране





  

●Биоотпадъци (Ернани))



  

●Чистота: 99,76 %

●Качество на компоста (Ернани)



  

Мюнхен: разделно събиране от 
врата на врата



  

Мюнхен: разделно събиране на 
биоотпадъци от врата на врата



  

Мюнхен: разделно събиране на 
биоотпадъци от врата на врата



  

Мюнхен: разделно събиране на 
биоотпадъци от врата на врата



  

Предотвратяването на отпадъците... 

Е възможна мисия

до 16%

(По данни на ACR+ от 23 европейски региона)

Най-голям потенциал има в:

Биоразградимите отпадъци
Хартия
Опаковки
Предмети за повторно използване: играчки, 
мебели, книги, дрехи, електроуреди и др.



  

Квартално компостиране в Княжево



  

Предотвратяване на отпадъците 



  

Млекомат в Любляна

  15

Автомат за мляко, Любляна 2016. (личен архив)



  

Адекватна система за разделно събиране – Контарина



  

анализ на остатъчните / смесени отпадъци



  

 Ключово: много добро разясняване на 
системата и предварително оповестяване на 
графика на събиране

Всички трябва да знаят и разбират системата, 
за да участват

Разделно събиране на биоотпадъци от 
източника
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