
„мостови“ стратегии към Нулеви отпадъци

Необходимостта от 
гъвкавост в 
управлението на 
остатъчните отпадъци  



Нулеви отпадъци: 
глобалната роля

 Нулеви отпадъци – стратегия, замислена да 
максимизира краткосрочната и дългосрочната 
ефективност в управлението на ресурси 

 Пакетът КЕ, предложен през юли 2014 с 
подзаглавие „Програма за нулеви отпадъци за 
Европа“

 В ход са програми за разпознаване/сертификация на 
местни общности с НО и бизнеси с НО. Ключовата 
задача е минимизирането на остатъчните отпадъци 

 Вкратце, НО се основава на стратегията на 4-те R



Принципите на Нулеви отпадъци: четирите R

Reduce [Намали]
Reuse [Ползвай повторно]
Recycle [Рециклирай]
Re-design [Преправи]



Основна програма за нулеви отпадъци

 Събиране при източника – включително 
органичните (не с анонимни контейнери)!

 Свързване на практиките за намаляване на 
отпадъците с отговорностите на местната 
общност

 Плащаш колкото хвърлиш
 Проверка на състава на остатъчните отпадъци 
- Реорганизиране на събирането за постоянна 

оптимизация 
- Обратна връзка към производителите, за да се обърне 

внимание на материали, които не могат да бъдат 
ползвани повторно или рециклирани



Обратна връзка към производителя – по пътя 
към минимизацията





„Нулеви отпадъци е по-
скоро път, отколкото цел“



депониране

рециклиране

39% по-малко
бразувани 
отпадъци

82% разделно 
събрани
отпадъци

Развите на разделното събиране и образуването на отпадъци в 
Капанори, 2004-2013, кг./жит./год

От врата на врата

Такса на  
количество

остатък<<100кг
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…А остатъчните отпадъци? 



Директивата за депониране, 
99/31 
постановява намаляването на 
биоразградимите  отпадъци на 
общината, изхвърляни в депа
 Решаващо е разделното събиране на 
хартия / органични

Финансова отговорност (30 години 
след закриването)

постановява предварителна 
преработка на отпадъците преди 
депониране



Решение ли е изгарянето?



700 кг/жител годишно 350 кг/жител 
годишно

Сравнение

60% изгаряни
= 420 кг/жител годишно

остатъчни

25% шлаки/пепели
= 105 кг/жител годишно

85% рециклирани
=50 кг/жител годишно

остатъчни

Средносрочна цел (2023):
Намаляване на остатъчните с 80%

 = 10 кг/жител годишно 
 







„промяна в нагласата“
 Страни със свръх капацитет за изгаряне

● Прекратяване на субсидиите
● Облагане на изгарянето
● Мораториум върху нови инсинератори
● Прекратяване експлоатацията на 

съществуващите обекти
 Страни без капацитет за изгаряне

● Предвиждане на развитието на остатъчните 
отпадъци за20-30 години!

● Ако искате да добивате Енергия от Отпадъци, 
започнете с анаеробно разграждане на 
органичните

 Във всички случаи:
● Прекратяване на финансирането на изгаряне от 

структурни/кохезионни фондове и ЕИБ



Какво остава в остатъчните 
ни отпадъци? 

15-25% пластмаси

15-20% хартия

органични



Цели 

 Максимизиране на 
възстановяването на материали

 Минимизиране ползването на 
сметища

 Минимизиране последствията от 
сметищата

 Системата да остане 
ПРИСПОСОБИМА! 



Какво е МБТОтделяне





Оперативни цели

 Възстановяване на черни и цветни 
метали

 Възстановяване на полимери с 
висока стойност (HDPE, PET…) 

 Възстановяване на картон / 
хартия 

 Стабилизиране на органичните 
преди депонирането им 



Уплътняване и пресоване













МБТО – Възможен дял на отделяне

Материал Дял на отделяне (%)

Велпапе, смесена хартия 75%

PET, цветен HDPE и непрозрачен HDPE  90%

Черни и цветни метали 95%

Стъкло С лекота 25%;
Възможен е по-висок дял



Хранителни продукти в 
остатъчните отпадъци 
след събиране от тротоара



Предимства на „студената“ 
обработка (МБТО) без РДФ

 Гъвкав мащаб
 Осъществимо и при няколко десетки хиляди 

тона на година
 Конкурентна цена
 Капиталови разходи на единица: 200-300 евро 

на тон на година инсталирана мощност (при 
изгарянето: 800-1200)

 Следователно много по-ниски оперативни 
разходи заради обезценяване на единица 

 Бързо приложима 
 2 години за напълно развита и работеща 

стратегия
 Приспособима!



Enzo Favoino

Scuola Agraria del Parco di Monza
+39.335.355446

favoinoenzo@gmail.com
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