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Настоящият доклад е резултат от работата на много хора, но дължим специални бла-

годарности на тези, които дариха така щедро време, научни изследвания и материали: 
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Pello Zubiria Kamino, и кооперативите Del Oeste, El Alamo, El Ceibo, MTE и Recuperadores 

Urbanos Del Oeste. Повече от всичко, ние дължим благодарности на многохилядните пио-

нери в Нулеви отпадъци, които създават реалността, която този доклад се стреми да 

опише.

Вижте сайта на GAIA, за да прочетете още казуси от тази поредица:

www.no-burn.org/ZWcasestudies
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ÂÚÂÅÄÅÍÈÅ

Истории от първите редици на 
движението за нулеви отпадъци

Нулевите отпадъци са едновременно и цел, и план 

за действие. Целта е да се постигне оползотво-

ряване на суровините и да се запазят оскъдните 

природни ресурси, като се прекрати изхвърляне-

то на отпадъци в инсинератори, сметища и депа. 

Планът включва намаляване на отпадъците, ком-

постиране, рециклиране и повторна употреба, 

промяна в потребителските навици и преосмисля-

не на промишления дизайн. Също толкова важно е, 

че нулевите отпадъци са революционно явление в 

отношенията между отпадъците и хората. Това 

е нов начин на мислене, който има за цел да опази 

човешкото здраве и да подобри живота на всеки, 

който произвежда, преработва, борави с отпадъ-

ци или е засегнат от отпадъците – иначе казано, 

всички нас.

Стратегиите за нулеви отпадъци помагат на об-

ществата да произвеждат и употребяват стоки 

в безопасни за околната среда граници, като зачи-

тат правата на общностите; те гарантират, че 

всички отпадъчни материали достигат обратно 

до природата или производителите по безопасен 

и устойчив начин. При подхода Нулеви отпадъци 

отговорността за управлението на отпадъците 

не е единствено в ръцете на политици и техни-

чески експерти, а по-скоро всяка засегната стра-

на има право на глас – от жителите на богати 

квартали до работниците в държавния и частния 

сектор или сивата икономика, които работят с 

отпадъци.

Произвеждането на нулеви отпадъци означава 

преминаване към един свят, в който се използва 

пълният потенциал на всички материали, а по-

требностите на хората – работници и общности 

– се интегрират в система, която опазва околна-

та среда и не позволява нищо да се изхвърля. Това 

много наподобява целите за нулеви дефекти в про-

изводството или целите за нулеви злополуки на 

работното място. Целта за постигане на нулеви 

отпадъци е амбициозна, но това не означава, че е 

непостижима или принадлежи на някакво далечно 

бъдеще. В малки и големи градове, в богати и бе-

дни общности, на север и на юг се осъществяват 

новаторски планове, които водят до действите-

лен напредък към целта за нулеви отпадъци.

	•	С	помощта	на	различни	стимули	и	всеобх-

ватни програми за осведомяване на общест-

веност та Сан Франциско успява да намали 

отпадъците за депониране със 77 % – най-ви-

соката степен на отклоняване, постигната 

в САЩ – и е на път да достигне 90 процента 

до 2020 г. 

•		Агресивни	стандарти	и	стимули	за	граж-

даните и бизнеса във фламандския регион на 

Белгия водят до 73% отклоняване на бито-

вите отпадъци - най-високият регионален 

процент в Европа.
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•	 В	 Тайван	 протестите	 на	 обществото	

срещу инсинераторите принуждават пра-

вителството да приеме цели и програми за 

предотвратяване на отпадъци и рециклира-

не, които се оказват толкова успешни, че 

водят до значително намаляване на количе-

ството отпадъци, въпреки нарастващото 

население и развиващата се икономика.

•		Движение	срещу	изгарянето	на	отпадъци	

в испанската провинция Гипускоа води до по-

явата на услуги за събиране на отпадъци от 

врата на врата в малките градове, което 

впоследствие намалява количеството от-

падъци за депониране с 80 процента.

•	В	Ла	Пинтана,	Чили	фокусът	върху	биоот-

падъците създава реална стойност от най-

голямата и проблематична част от общин-

ските отпадъци.

•	В	 Буенос	 Айрес	 обикновени	 хора,	 извърш-

ващи рециклиране, наричани cartoneros, се 

организират в кооперативи и предприемат 

съвместни политически действия, за да убе-

дят града да въведе разделяне на отпадъци-

те при техния източник, важна стъпка към 

целта за 75% отклоняване на отпадъците 

до 2017 г.

Историите на тези общности са представени 

подробно в настоящия доклад. Въпреки че малко 

места съчетават всички елементи на един все-

обхватен план за нулеви отпадъци, общото между 

тях е философията, движена от четири основни 

стратегии:

Задаване на нова посока за
преустановяване на депонирането
на отпадъци 

Откритите сметища, депата и инсинераторите 

(включително т. нар. проекти за производство 

на енергия от отпадъци) принадлежат към един 

ограничен и старомоден начин на мислене, съглас-

но който депонирането на отпадъци е евтино ре-

шение, но в действителност не се отчитат ре-

алните разходи. Разходите, свързани със замърся-

ването, изчерпването на ресурсите, промените в 

климата, здравословните проблеми и човешкото 

страдание, се стоварват върху природата и хора-

та, както и върху бъдещите поколения.

Кампаниите за нулеви отпадъци отдалечават об-

ществата от практиката на депониране на отпа-

дъци, като поставят цели и крайни срокове за нама-

ляване на отпадъците за депониране, забраняват 

изгарянето на отпадъци, въвеждат или увеличават 

таксите за депониране, насочват субсидиите от 

депониране на отпадъци към оползотворяване на 

отпадъчните материали и забрана на продукти за 

еднократна употреба, наред с други мерки. Тези 

политики постигат най-добър ефект, когато на-

сърчават общественото участие и включват ин-

тересите на  хората, които работят с отпадъци.

Насърчаване на всеобхватни програми 
за повторно ползване, рециклиране и 
преработване на биологични материали 

Нулевите отпадъци изискват система за безопас-

но и ефективно оползотворяване на материалите, 

така че отпадъците, които неминуемо се образу-

ват, да се завръщат обратно към природата или 

производството. Такава система функционира по-

средством разделяне на отпадъците при техния 

източник с цел повторното използване, поправяне 

или рециклиране на неорганичните материали, как-

то и компостиране или разграждане на органични-

те вещества.
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Разделното събиране и обработката на биоот-

падъците често е съществено допълнение към 

съществуващите усилия за рециклиране. Раздел-

ното събиране на органични вещества гарантира 

поток от чист, висококачествен материал, кой-

то на свой ред спомага за създаване на полезни 

продукти (компост и биогаз) от най-обемната 

част от общинските отпадъци. Освен това подо-

брява процента на рециклиране, тъй като мате-

риалите не се замърсяват.  

Въвличане на общностите

Нулевите отпадъци разчитат на демократич-

ност и енергични действия от страна на общ-

ността за определяне на посоката на програмите 

за управление на отпадъците. Гражданите тряб-

ва да са част от разработването на самия план 

и затова дългият първоначален процес на консул-

тиране се отплаща с по-добър план и по-високо 

ниво на участие. Гражданите активно участват 

в програмите чрез устойчиво потребление, свеж-

дане на отпадъците до минимум, разделяне на 

отпадъчните материали и компостиране вкъщи. 

Освен това те трябва да бъдат активни и при 

контролиране на изпълнението на програмите в 

своите общности.

За да бъде успешна, програмата за нулеви отпа-

дъци трябва да бъде приобщаваща. Приобщава-

щите програми за нулеви отпадъци гарантират, 

че програмите за оползотворяване на ресурсите 

включват и зачитат общността и всички социал-

ни играчи, участващи в опазване на ресурсите и 

особено тези, които неофициално се занимават 

с рециклиране и чиято прехрана зависи от отпа-

дъчните материали. Хората, които работят с 

отпадъците, следва да бъдат напълно включени в 

процеса на проектиране, реализиране и наблюде-

ние, тъй като в крайна сметка системата функ-

ционира благодарение на прилагането на техните 

умения и усилия. Успешната система за нулеви 

отпадъци дава приоритет на безопасността и 

благополучието на работниците по събиране на 

отпадъци и гарантира, че интересите им са при-

ведени в съответствие с успеха на програмата. 

В някои общности, където работниците по съ-

биране на отпадъците принадлежат на истори-

чески отхвърлени общности, може да се наложи 

прекратяването на дългогодишна дискриминация.

Проектиране за бъдещите поколения

Когато общностите започнат да прилагат на 

практика нулевите отпадъци, тогава се появяват 

и нови възможности. Остатъчните отпадъци – 

тези, които са или твърде токсични, за да бъдат 

рециклирани по безопасен начин, или са направени 

от нерициклируеми материали – стават очевид-

ни, а това позволява да се изследват и поправят 

грешките и недостатъците на промишленото 

производство. Институтите за нулеви отпадъци 

могат да помогнат на бизнеса и производителите 

да въведат по-чисти и устойчиви производствени 

процеси и продукти, което се изисква и от страна 

на правителствените политики. Нулевите отпа-

дъци излизат извън границите на програмите за 

рециклиране и дават предимство на прекрояване-

то на продуктите. Ако едно нещо не може да се 

употреби отново, да се компостира или рецикли-

ра, тогава то изобщо не трябва да се произвежда.

Нулевите отпадъци придават особено значение 

на ефективното използване на ресурсите; на без-

опасните производствени и рециклиращи процеси 

с цел закрила на работниците; на трайността на 

продукта и дизайн, който позволява разглобяване, 

поправка и рециклиране. Важни стратегии включ-

ват разширена отговорност на производителя, 

чисто производство, намаляване или замяна на 

токсични материали, по-малко опаковки и щадящи 

околната среда покупки.
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Общностите, разгледани в това издание, както 

и много други по света, се радват на значителни 

екологични, климатични, социални, икономически 

и хигиенни ползи от прилагането на различни еле-

менти на подхода нулеви отпадъци. Тъй като вся-

ка общност е различна, няма две еднакви програми 

за нулеви отпадъци. Разнообразието от докумен-

тирани подходи показва как различни подходи во-

дят до една и съща цел. Въпреки че някои от тези 

системи понастоящем съдържат несъвместими 

с нулевите отпадъци елементи като изгаряне на 

отпадъците, положителните елементи поста-

вят основата, върху която могат да се изградят 

цялостни системи за нулеви отпадъци. Засега 

тези общности представляват поучителни при-

мери за това как различните елементи функцио-

нират в реалния свят сред широко разнообразие 

от икономически, културни и политически конте-

ксти. Всички ние можем да се поучим от техните 

усилия.
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Сан Франциско се утвърждава като световен лидер в 

управлението на отпадъците. Градът постига 77% от-

клоняване на отпадъците, най-високият в Съединените 

щати, с подход в три направления: въвеждане в действие 

на строго законодателство за намаляване на отпадъци-

те, партньорство с единомислещи компании за управле-

ние на отпадъците с цел проектиране на нови програми 

и извършване на дейности за създаване на култура на ре-

циклиране и компостиране чрез стимули и осведомяване 

на обществеността.

Реклама за компостирането върху автобус в Сан Франциско (снимка: Лари Стронг, с разрешение на Реколъджи)

САН ФРАНЦИСКО
Щат Калифорния

Площ: 121 km2

Население: 805 235

Плътност: 6 633 души / km2

Средно годишно количество валежи: 518,16 мм

Надморска височина: 16 метра над

морското равнище

Средна годишна температура: 8ºC до 21ºC
Степен на отклоняване на отпадъците: 77%

Генериране на отпадъци: 1,7 кг на глава от 

населението дневно

ÑÀÍ ÔÐÀÍÖÈÑÊÎ, ÑÀÙ

Създаване на култура на
нулеви отпадъци
Вирали Гокалдас
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Градът и окръгът на Сан Франциско са сравнител-

но малки за такъв голям метрополитен район: на 

едва 127 km2 се събират 805 235 жители и около 

1,3 милиона дневни работници. Населението е из-

ключително разнородно, като един на всеки двама 

жители не говори английски език вкъщи. Около по-

ловината от населението живее в малки многофа-

милни жилища, а една трета притежава собстве-

но жилище.

Отпадъците на града се регулират предимно 

от Службата за благоустройство и обществе-

но здраве на Сан Франциско. Службата за околна 

среда (SFE) отговаря за постигане на целите на 

града за нулеви отпадъци. SFE работи в тясно 

сътрудничество с Реколъджи, частен партньор 

по управление на отпадъците с профсъюз, който 

събира, рециклира и обезврежда всички търговски 

и домакински отпадъци в града. Екипът за нулеви 

отпадъци на SFE се съсредоточава върху осведо-

мяване на обществеността, осъществяване на 

разработени от града програми за рециклиране в 

различни браншове и засилване на политиката за 

намаляване на отпадъците на градско и щатско 

равнище.

Надграждане върху законодателните

успехи

Пътят на Сан Франциско към нулевите отпадъци 

започва с влизането в сила през 1989 г. на щатски 

закон – Закон за интегрирано управление на отпа-

дъците. Той задължава градовете и окръзите да 

отклонят 25% от твърдите битови отпадъци до 

1995 г. и 50% до 2000 г. През последните две десе-

тилетия Сан Франциско надгражда това изискване, 

като приема няколко последващи наредби, насочени 

към допълнителни части от потока на отпадъци.

Фигура 1. Нормативни актове за отпадъците и ниво на отклоняване на отпадъците в Сан Франциско

Източник: Адаптирано от Асоциацията за градско планиране и изследване на Сан Франциско, 2010 г.

2009 
Сан Франциско 
приема 
задължително 
рециклиране и 
компостиране

2010
Приета е 
наредба за 
намаляване на 
найлоновите 
торбички

2007
Food Service Waste 
Reduction Ordinance 
Passed

2007
Приета е наредба 
за намаляване на 
хранителните 
отпадъци

2006
Приета е наредба 
за oползотворяване 
на строителни 
отпадъци

2002
Съвет от 
наблюдатели 
поставя 
за цел 75 % 
разделно 
събиране на 
отпадъци до 
2012 г.

2001
Сан Франциско 
започва 
програма за
компостиране 
в целия град
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Вехтошари в Сан Франциско в началото на 1900 г.
(снимка: с разрешение Реколъджи)

През 2002 г. градът си поставя амбициозната 

цел да постигне нулеви отпадъци за обезвреж-

дане до 2020 г. Оттогава законодателството 

изисква от града, жителите и бизнеса да увели-

чат равнищата на рециклиране. Тези закони за 

намаляване на отпадъците включват Наредба за 

строителство и оползотворяване на останки от 

събаряне на сгради от 2006 г. и Наредба за нама-

ляване на отпадъците от ресторантьорството 

от 2007 г., които задължават ресторантите да 

опаковат храната за вкъщи в кутии, които или 

са рециклируеми, или подлежат на биологично 

разграждане. През 2009 г., след като жителите 

и бизнесът вече са привикнали на доброволно 

компостиране, Сан Франциско приема решава-

щия закон, който налага задължението за ком-

постиране и рециклиране на всички жители и 

бизнеси. Наскоро градът прие наредба, която на-

режда на всички магазини да осигуряват рецикли-

рани, рециклируеми или подлежащи на биологично 

разграждане торбички, в сила от октомври 2012 

г. Всички тези закони са синхронизирани по такъв 

начин, че да бъде налице нужната инфраструк-

тура и участниците да получат необходимата 

подкрепа, инструменти и обучение. Освен това 

законодателството дава право на SFE да пред-

ставя програми на всеки дом и бизнес и да налага 

правила при нужда.

Една от причините за непрекъснатата ангажира-

ност по отношение на нулевите отпадъци е нали-

чието на граждански контингент, който очаква 

от политиците да допринасят за устойчивост-

та на околната среда. Сан Франциско активизира 

и упълномощава граждански лидери, включително 

поддръжници от сферата на опазване на околна-

та среда. Комисията по опазване на околната 

среда, например, състояща се от седем души, 

които предоставят съвети на Надзорния съвет, 

включва адвокат, работещ в сферата на околна-

та среда и учител по екология. Тази група изтъква 

най-новите изследвания върху проблемите, свър-

зани с околната среда и намира решения и наред-

би, които се предлагат за гласуване от кмета и 

Надзорния съвет. Надзорният съвет на свой ред 

отразява екологичната етика на жителите си и 

редовно одобрява законодателство в областта 

на околната среда.

Друг стимул за приемане на закони за намаляване 

на отпадъците са разходите, свързани с депони-

рането им в депото Алтамонт в Ливермор, което 

е разположено на 82 км от Сан Франциско и къде-

то градът ежедневно превозва отпадъците си. 

Градът, който не разполага със собствено депо, 

сключва договор с „Управление на отпадъците“ 

за предоставяне на капацитет в Алтамонт през 

1987 г. Договорът предвижда 65 години ползване 

на капацитет или общо 15 милиона тона, в зависи-

мост от това кое ще се изчерпи първо. При стой-

ност от 1 800 тона дневно, градът очаква да 

достигне разрешения капацитет до 2015 г. или, 

въз основата на новите данни за отклоняване на 

отпадъците, до 2016 г. Предвид това Сан Франци-
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ско сключва следващия си договор за депониране 

на отпадъци с Реколъджи в ново депо в окръг Юба 

при подобни условия: 10 години или 5 милиона тона 

капацитет, в зависимост от това кое се случи 

първо. Следователно по-високият процент на 

отклоняване и постигането на целите за нулеви 

отпадъци ще продължат да генерират действи-

телни спестявания от разходите за депониране.

Партньорството с местната компания 

поражда находчиви програми

Наред със законите, които задължават жители-

те и бизнеса да намаляват отпадъците си и да 

събират боклука разделно, Сан Франциско раз-

вива стабилна система за сметосъбиране и це-

нообразуване с партньора си по превозване на 

отпадъците, Реколъджи, в допълнение към тези 

усилия. Отношенията с Реколъджи датират от 

ранната 1900 г., когато събирането на отпадъ-

ци е неформална браншова дейност. След земе-

тресението през 1906 г. събирачите на боклук 

създават свободни федерации, за да се конкури-

рат по-добре. През 1920 г. се появяват две ком-

пании: „Scavengers Protective Association” и „Sunset 

Scavenger Company”. Междувременно градът за-

почва да регулира индустрията и дава на тези 

две компании ексклузивни лицензи за събиране 

на отпадъци през 1932 г. Всяка от компаниите 

натрупва уникален и взаимно допълващ се опит 

– едната в гъстонаселената търговска част на 

града, а другата – в отдалечените жилищни квар-

тали. Накрая тези компании се сливат и създават 

Реколъджи, понастоящем единствената фирма 

за събиране на отпадъци в Сан Франциско.

С времето отношенията между града и Реко-

лъджи прерастват в симбиоза. Сан Франциско 

осъществява контрол, развитие на политиките, 

осведомяване на общността и изследвания върху 

технологии и най-добри практики, докато Реко-

лъджи създава, тества и поддържа инфраструк- Плакат за компостирането в жилищен блок

тура с цел събиране и преработване на боклук, 

рециклируеми материали и отпадъци, поддаващи 

се на биологично разграждане. Въпреки че компа-

нията притежава ексклузивно право да събира 

отпадъци по силата на Наредбата от 1932 г. и 

няма договор за това, Сан Франциско упражнява 

влияние върху дейността на Реколъджи предимно 

чрез определяне на такси, което се прави на все-

ки пет години. Общината също така се среща с 

Реколъджи всяка седмица за обсъждане на належа-

щи въпроси и бъдещи стъпки по програмите.

Резултат от това сътрудничество е и насто-

ящата система за рециклиране на Сан Франциско, 

„Удивителните 3“. Програмата, която старти-

ра през 1999 г., използва черни, сини и зелени 

колички съответно за боклук, рециклиране и 

компостиране. След като системата се въвеж-

да изцяло през 2003 г. бизнесът и жителите раз-

делят отпадъците при източника, а двукамерни 
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Друга полза от дългогодишните отношения 

с Реколъджи е това, че градът и компанията 

ценят наемането на местна работна сила 

и добре платени работни места, защитени 

от профсъюзи. Договорът между Реколъджи 

и пристанището на Сан Франциско за даване 

под наем на земя на кей 96 включва мярка за 

предоставяне на работни места при първия из-

точник. Това задължава Реколъджи да запълва 

началните работни места чрез системата на 

Сан Франциско за развитие на работната сила, 

така че тези работни места се заемат от жи-

тели на града в икономически неравностойно 

положение. Позициите са добре платени с на-

чална заплата от US $20/на час в сравнение с 

минималното заплащане в града в размер на US 

$10.24/на час. Освен това градът изисква от 

Реколъджи да предоставя здравни осигуровки 

на работниците си. Реколъджи от своя страна 

се гордее с благополучието и собствеността 

на служителите си; служителите изкупуват 

компанията през 1986 г. и започват план за 

опции върху акции на служители. От общо 2 500 

служители около 80% притежават собствени 

акции в компанията. Шофьорите и служите-

лите, сортиращи рециклируеми материали, се 

представляват от профсъюза Тиймстерс.

камиони със задно товарене събират кофите за 

боклук и рециклируемите отпадъци. По-малки ка-

миони със странично товарене събират биоотпа-

дъците за компостиране. „Удивителните 3“ е една 

от първите мащабни програми в САЩ за събиране 

и компостиране на биоразградими отпадъци.

Тарифите за събиране на отпадъците и ре-

циклиране са структурирани по такъв начин, че 

да стимулират рециклирането и компостира-

нето както за Реколъджи, така и за клиентите на 

фирмата. Всички клиенти заплащат на Реколъджи 

минимална такса за обслужване и допълнителни 

такси, които се определят в зависимост от ге-

нерираното от тях количество боклук. Реколъджи 

предоставя на жителите услуги по рециклиране 

и компостиране, без да изисква допълнително за-

плащане. За бизнеса тези услуги се предлагат с 

отстъпка до 75% от услугите за боклука, за да се 

стимулират компаниите да намалят по-скъпата 

такса за боклук. Благодарение на тази стратегия, 

Реколъджи постига печалба по два начина: първо, 

удържа приходите от услугите по рециклиране и 

компостиране, както и от крайната продажба на 

рециклируеми материали и компост; второ, полу-

чава бонус в размер до 2 милиона щатски долара 

(щ.д.) при надвишаване на целите в рамките на 

компанията за отклоняване и намаляване на отпа-

дъците за обезвреждане в града. За да постигне 

целите си и да увеличи стойността на отклонени-

те материали, компанията инвестира значител-

но в инфраструктура за рециклиране, включител-

но инсталации за оползотворяване на смесени ре-

циклируеми материали (MRF) и няколко регионални 

площадки за компост. Важно е да се отбележи, че 

Площадката за размесване на компост в модерното 
съоръжение за компостиране на Джепсън Прери Органикс, 
използвано от Сан Франциско. (снимка: Лари Стронг, с 
разрешение на Реколъджи)
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компанията също така развива пазар за компост, 

който достига до местните ферми и градинари, 

като по този начин подобрява печалбата си и за-

тваря кръга.

Интересно е да се отбележи, че Сан Франциско 

разполага и с процъфтяващ неформален сектор 

за рециклиране, поради действащ закон за бутил-

ките в целия щат, който определя депозит от 5 

или 10 цента за стъклени и пластмасови бутил-

ки, и благодарение на 20 центъра за рециклира-

не в града, където жители или събирачи могат 

да възстановят съответната сума. Една малка 

част от населението в града изкарва прехрана-

та си със събиране на картони, метали, както 

и отпадъци от електрическо и електронно обо-

рудване, които имат по-печеливши пазари поради 

правилата за държавните агенции за закупуване 

на предпочитани от екологична гледна точка 

материали, както и поради  щатски закони, изис-

кващи съдържание на рециклирани след употреба 

материали и достъп до силни вътрешни и между-

народни пазари.

Преминаване към култура на нулеви

отпадъци

Градът Сан Франциско постига изключителен 

успех по отношение на промяна на съзнанието, 

навиците и културата на гражданите си, така 

че да приемат целта за постигане на нулеви 

отпадъци. Това е труден подвиг в САЩ, особено 

като се има предвид отрицателното възприема-

не на остатъците от храна или мокрия боклук по 

принцип. През март 2012 г. градът регистрира 

един милион тона биологичен боклук превърнат в 

компост. Подобни събития и метрика се оказват 

от съществено значение за написване на истори-

ята на нулевите отпадъци.

Отделът по нулеви отпадъци на града се състои 

от 11 служители, всеки от които отговаря за раз-

личен сегмент отпадъци. Програмата разполага 

с един управител, четирима експерти по търгов-

ските отпадъци, трима по жилищните отпадъци 

и трима се фокусират върху градското правител-

ство (виж диаграмата по-долу). Освен това някол-

ко души се занимават с намаляване на токсични-

те отпадъци в рамките на една друга програма, 

както и в друг отдел за осведомяване на общест-

веността. Тези 11 позиции са отговорни за всич-

ки стратегии, програми, политики и стимули за 

постигане на нулеви отпадъци.

 

В търговския сектор едната позиция е съсредо-

точена върху отпадъците от строителство и 

разрушаване на сгради като работи със строи-

тели и предприемачи за рециклиране на строи-

телни материали в MRF на Реколъджи, Сан Фран-

циско. Две от позициите оказват съдействие на 

компаниите при пълното прилагане на програма-

та „Удивителните 3“ и следят за постигане на 

съответствие със закона на Сан Франциско за 

задължително рециклиране и компостиране. От 

18 000 до 20 000 регистрирани компании около 

80% разделят биологичните отпадъци към 2012 

г.; SFE сега съсредоточава вниманието си върху 

останалите 20 процента. Последната търговска 

позиция отговаря за инициативи в областта на 

политиката като „Разширена отговорност на 

производителя”, щатско законодателство или 

мерки за гласуване.

В жилищния сектор всички сгради с по-малко от 

6 апартамента разделят биологичните си отпа-

дъци за събиране, както и повечето от големите 

многофамилни жилища (7 200 до 9 000). Понастоя-

щем градът се фокусира върху останалите 1 800 

сгради с 6 или повече апартаменти, които веро-

ятно не компостират, като изчисленият им дял 

възлиза на 20 процента от сградите в Сан Фран-

циско. Това включва социално жилищно настаня-

ване, едностайни жилища и субсидирани сгради, 

отдавани под наем.
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Една от целите на градското правителство, кое-

то генерира 15% от потока отпадъци на града, 

е да служи за пример. За тази цел трима души се 

занимават основно с намаляване и управляване на 

отпадъците на правителството. За да се улесни 

намаляването на отпадъците е създаден виртуа-

лен склад, който спомага за размяната на излиш-

ни запаси между държавните агенции. Освен това 

позволява на града да извършва „зелени” покупки. 

Освен малкия екип по нулеви отпадъци, същест-

вуват няколко независими програми за осведомя-

ване на обществеността в рамките на SFE, за 

които работят 20 защитници на околната среда. 

Повечето от тези позиции идват от „Околната 

среда сега”, годишна програма за обучение на „зе-

лени” специалисти, предлагана от SFE. Участни-

ците в програмата „Околната среда сега” идват 

от всички краища на Сан Франциско, но най-вече 

от недостатъчно обслужвани цветнокожи общ-

ности. Тези градски служители извършват дей-

ности по осведомяване на обществеността от 

името на всички програми на SFE, включително 

„Енергийна ефективност”, „Възобновяеми енер-

гии”,	 „Намаляване	на	токсични	елементи”,	 „Чист	

въздух” и „Лесовъдство и градинарство в градска 

среда”. Тъй като самите те произлизат от тези 

райони, поддръжниците успяват да достигнат и 

до по-трудни слушатели и да подобрят ангажира-

ността на общността с екологични инициативи. 

При програмата „Нулеви отпадъци” осведомява-

нето се извършва след въвеждане на програма-

та, за да спомогне за изграждане на навици за 

рециклиране и компостиране, след като вече е 

налице необходимата инфраструктура.

Част	от	успеха	на	SFE	се	дължи	на	постоянно	фи-

нансиране – не от града, а директно от тарифи-

те за събиране на боклук. Годишният бюджет за 

програмата „Нулеви отпадъци” възлиза на около 

7 милиона щ.д. Средствата идват от сметка на 

Реколъджи, която редовно се захранва от прихо-

дите от събиране на отпадъци.

Фигура 2. Отделът по нулеви отпадъци към Службата за околна среда на Сан Франциско.

Източник: SFE
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Бъдещи цели и нулеви отпадъци

Сан Франциско депонира 15 процента по-малко 

отпадъци през 2010 г. в сравнение с 2009 г. Още 

по-удивително е, че отпадъците за обезвреждане 

през 2010 г. са почти наполовина на количеството 

от 2000 г. През 2010 г. всеки жител на Сан Фран-

циско генерира 1,7 кг отпадъци, от които 77% се 

рециклират. Според изчисления на града 75% от 

оставащите 23% са рециклируеми, което означа-

ва, че нивото на рециклиране може да достигне 

90%. Градът вече се доближава до пълното прила-

гане на програмата „Удивителните 3”; промяна-

та в поведението и културата на града е отнела 

две десетилетия. Докато SFE възнамерява да се 

концентрира върху последните 20% от по-големи 

многофамилни жилища и бизнеси, същевременно 

се планира нов завод за сортиране на отпадъци. 

Завод за механично и биологично третиране на 

отпадъци, който поддържа ниска температура, 

ще позволи на работниците да разкъсват торби-

те боклук и да оползотворяват по-малките части 

Камион на Реколъджи с реклама. (снимка: с разрешение на Реколъджи)

от потока отпадъци. В най-добрия случай този 

проект ще се осъществи преди крайния срок за 

нулеви отпадъци през 2020 г.

Сан Франциско създава достойна за подражание 

програма за нулеви отпадъци, благодарение на 

уникален синтез от закони, дългосрочно парт-

ньорство и ангажираност за осведомяване на об-

ществеността.
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През 2002 г. при вида на две почти препълнени сме-

тища, регионалният консорциум за управление на 

отпадъците в испанската провинция Гипузкоа пред-

лага да се построят два нови инсинератора. Това 

предизвиква остра съпротива от страна на граждани-

те, които успяват да предотвратят построяването 

на единия от тях. Въпреки че вторият в момента се 

строи, Ернани и други две градчета в района създават 

амбициозна програма за събиране от врата на врата 

на разделени при източника отпадъци, включително 

биоотпадъци, която е посрещната с възторг от жи-

телите. Количеството отпадъци за депата намалява 

с 80%. Тъй като новите политически лидери се проти-

вопоставят на изгарянето, събирането от врата на 

врата е на път да се разпространи в целия район.

ÅÐÍÀÍÈ, ÈÑÏÀÍÈß

Събиране от врата на врата 
като стратегия за намаляване на 
отпадъци за депониране
Сесилия Алън

ЕРНАНИ

Провинция Гипузкоа
Население: 19 300
Площ: 40 km2
Население: 84 000
Плътност: 485 души/km2
Средно годишно к-во валежи: 1 400 мм
Надм. височина: 44 метра над морското равнище
Средна годишна температура: 9ºC до 20ºC
Генериране на отпадъци: 0,86 кг на глава от 
населението дневно
Процент на отклоняване на отпадъците: 79%*
Процент на намаляване на отпадъците за 
депониране
след въвеждане на програмата: 80%**
Обществени разходи на глава от населението за 
управление
на твърди отпадъци: 115 щ.д. годишно програмата: 
80%**
Обществени разходи на глава от населението за 
управление на твърди отпадъци: 115 щ.д. годишно

*Изчисляват се като ресурси оползотворени от общото 
количество.
**Сравнява депонираните отпадъци през април 2010 г. – 
последния месец на предишната система – и количество-
то депонирано през април 2011 г.

Протест с настояване за мораториум върху изграждането на инсинератор и в подкрепа на план за нулеви отпадъци. 
(снимка: Zero Zabor Гипузкоа)
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Практики срещу технологии

Ернани е град с около 19 000 жители в Баската 

автономна област. Наред с още девет общини 

градът е част от манкомунидад (свободна асо-

циация на общините) Сан Маркос, създадена с цел 

съвместно управление на твърдите отпадъци. 

На провинциално равнище всички манкомунидади 

заедно с провинциалното правителство предста-

вляват консорциум, който насърчава и управлява 

интегриран план за управление на отпадъците в 

Гипузкоа. Предишната общинска система за уп-

равление на отпадъците на Ернани в голяма сте-

пен разчита на депонирането им, придружено от 

ограничена система за рециклиране. Докато граж-

даните могат доброволно да изхвърлят рецикли-

руеми материали в четири големи контейнера на 

улицата, по-голямата част от боклука на града се 

озовава на сметищата.

През 2012 г., когато депото Сан Марко почти се 

напълва, провинциалното правителство излиза с 

един противоречив план: осигуряване на допълни-

телен контейнер за доброволно рециклиране на 

органични вещества и построяване на два нови 

инсинератора. Гражданите незабавно протести-

рат срещу инсинераторите. Оттогава в района 

се води неразрешим спор между тези, които ис-

кат построяването им и тези, които подкрепят 

политики за предотвратяване на отпадъците и 

по-добри стратегии за разделното им събиране. 

След години борба и мобилизация, хората успяват 

да осуетят построяването на единия инсинера-

тор, но правителството се заема да строи дру-

гия. 

 

Като се присъединяват към протестите на граж-

даните, някои общини решават не просто да от-

хвърлят плана за построяване на нови инсинера-

тори, но също така да въведат алтернативи на 

заравянето или изгарянето на отпадъци. Първата 

община, която го прави е Усурбил. Този град с 6 000 

жители създава система за събиране от врата 

на врата на разделени при източника отпадъци, 

включително биоотпадъци. Само за шест седмици 

количеството събрани отпадъци за депониране 

спада с 80%. През първата година е постигнато 

82% оползотворяване на ресурсите. През 2008 

г., преди да започне събиране от врата на врата, 

Усурбил депонира 175 тона месечно. След една го-

дина това количество намалява до 25 тона.

Фигура 1. Твърди битови отпадъци депонирани от Ернани

Бележка: Събирането от врата на врата започва през м. май 2010 г.

Източник: Въз основа на данни, публикувани от управата на Ернани: http://www.hernani.net/es/servicios/puerta-a-puerta.
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Реализиране на промени

След двумесечен диалог с гражданите с цел обя-

сняване и увещаване за преминаване към нова-

та система, през май 2010 г. Ернани решава да 

последва примера на Усурбил. Общината дава на 

всяко домакинство по два малки контейнера, по-

ставя куки пред къщите и сградите, където да 

се окачват кошовете и чантите, премахва голе-

мите контейнери от улиците, прави разделянето 

на отпадъците задължително и въвежда събиране 

от врата на врата. Гражданите започват да ос-

тавят разделени биологични отпадъци, метални 

опаковки, хартия и картон, както и остатъчни 

отпадъци пред къщите си.

Всеки поток отпадъци се събира в определен ден: 

биоотпадъци в сряда, петък и неделя; метални 

опаковки в понеделник и четвъртък; хартия и кар-

тон във вторник; остатъчни отпадъци в събота. 

Леките опаковки се поставят в торби, като за 

тази цел общината продава торби за многократ-

на употреба.  Хартията и картонът се събират 

на вързопи и се поставят в кашони или чанти. Би-

оотпадъците се изхвърлят в предоставените от 

общината кошове, а остатъчните отпадъци се 

слагат в чанти. Събирането се извършва от пуб-

лично дружество, наречено Гарбитания, основано 

от общините Ернани, Усурбил и Оярцун. Събиране-

то се извършва през нощта, но има допълнителна 

сутрешна смяна. Всеки кош и всяка кука имат код, 

идентифициращ домакинството, което ги използ-

ва. По този начин правителството може да кон-

тролира разделното събиране на отпадъци във 

всяко домакинство. Ако събирачът забележи по-

ток отпадъци, който не съответства на опреде-

ления ден за събиране, той/тя поставя стикер с 

червен кръст върху коша и не взима боклука. След 

това се уведомява съответното администра-

тивно бюро и домакинството получава известие 

с причината, поради която не е събран боклука.

За събирането на стъкло се запазва системата с 

големи контейнери на улиците, а услугата от вра-

та на врата се извършва само в старата част 

на града. Този поток отпадъци се обработва от 

некомерсиална асоциация, основана от произво-

дители, опаковчици, бутилиращи и рециклиращи 

компании. Асоциацията се финансира от такси, 

които компаниите заплащат за опаковане на все-

ки продукт, който пускат на пазара.

В случай че някой пропусне събирането от врата 

на врата, може да остави боклука си в четири 

центъра за спешни случаи. Освен това има място 

за безплатно изхвърляне на обемен боклук, елек-

трически и електронни уреди, както и други от-

падъци, които не влизат в услугата по събиране 

от врата на врата. Графикът на събиране за биз-

неса е същият както при домакинствата, но има 

и един допълнителен ден за остатъчни отпадъци. 

В селските райони компостирането вкъщи е за-

дължително, докато другите потоци се събират 

от врата на врата или се изхвърлят в специални 

центрове.

По новата система Ернани насърчава компости-

рането вкъщи в рамките на цялата община. Хо-

рата могат да се запишат за курс по компос-

Кошовете за биоотпадъци, използвани в Ернани и Усурбил 
(снимка: Zero Zabor Гипузкоа)
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тиране, да си поръчат ръководство за домашно 

компостиране и да получат безплатен контей-

нер за компостиране. Има телефонна линия за 

съвети относно компостирането, както и спе-

циалисти, които правят посещения по домовете 

при нужда от съвет. Хората, които се записват 

за компостиране вкъщи, получават 40% отстъпка 

от общинската такса за управление на отпадъци-

те. Таксата за бизнеса зависи от честотата на 

събиране и количеството генерирани отпадъци, 

като се използва критерия „Плащай колкото из-

хвърляш”.

Манкомунидад Сан Марко управлява съоръжение 

за оползотворяване на отпадъците, където леки-

те опаковки се сортират за продажба. Хартията 

и картонът се продават на съседна компания за 

рециклиране. Биологичните отпадъци се извоз-

ват 50 км до завод за компостиране, управляван 

от провинциален консорциум. Разделянето на от-

падъците при техния източник се отразява в 

материалите, които Ернани извозва до завода 

за биологични отпадъци, а те се състоят от – 

средно – само 1.5% примеси (неорганични веще-

ства и други замърсители). 1

През първия пълен месец на събирането от врата 

на врата, остатъчните отпадъци намаляват с 

80%, а цялото количество управлявани отпадъци 

спада с 27%2.  През 2010 г. общината депонира 53,8% 

по-малко боклук в сравнение с 2009 г. (5 219 тона 

през 2009 г. и 2 412 тона през 2010 г.), а събирането 

от врата на врата започва едва през месец май.

„Нашата най-напреднала технология

са съседите.”

Комуникацията и общественото участие се оказ-

ват ключови за успеха на програмата. Убеждение-

то, че използването на инсинератори е възможно 

най-лошият вариант и че събирането от врата на 

врата е осъществимо и е най-доброто решение за 

Ернани, задвижва промяната. През двата месеца 

преди въвеждането на новата система за съби-

ране на отпадъците правителството организи-

ра срещи, за да обясни и прегледа новата систе-

ма. Тогава кметът заявява: „ Нашата най-напредна-

ла технология са съседите. Ако съседите разделят 

добре отпадъците си, няма да се нуждаем от нов 

инсинератор.”3 

Фигура 2. Развитие на потоците от отпадъци в Ернани (кг / жител / година)

Източник: Манкомунидад Сан Марко

1 http://www.hernani.eus/es/html/9/4183.shtml
2 Изчисленията се базират на данни за генериране и събиране на отпадъци, предоставени от Манкомунидад Сан Марко.
3  Marian Beitialarrangoitia: “Tenemos una base sólida para poner en martxa el puerta a puerta.” 5 Декември 2009 г. Публикувано  
 в: http://www.hernaniatezate.net/page/8/ 
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Правителствата, които въвеждат програми за 

събиране от врата на врата, насърчават създава-

нето на граждански комисии, които да извършват 

контрол върху тяхното изпълнение. Освен това 

в тези градове се появяват групи „Zero Zabor“ 

(нулеви отпадъци) , които надграждат върху пре-

дишните движения против инсинераторите. Раз-

личните местни групи работят заедно като Zero 

Zabor Гипузкоа. За няколко години тези доброволци 

и активисти насочват дискусиите от борба сре-

щу инсинераторите към поддържане на истинска 

стратегия за нулеви отпадъци, която се фокуси-

ра върху предотвратяване на отпадъците – по-

средством промени в дизайна, производството, 

потреблението – и оползотворяване на всички 

материали, изхвърляни по безопасен и устойчив 

начин. 

Ернани се присъединява към други общини и групи, 

които се противопоставят на инсинераторите 

и насърчават разпространяване на събирането 

от врата на врата в цялата провинция Гипузкоа. 

Въпреки успеха на приложените дотук системи за 

събиране от врата на врата, построяването на 

инсинератор в Зубиета вече е в ход.  

Много от общините в района нямат желание да 

приемат стратегии за нулеви отпадъци, а това 

води до опасност от осуетяване на постигна-

тия напредък в градовете, които използват тези 

стратегии. След общинските избори през юли 

2011 г. политическият сценарий се променя. Гру-

пите, които подкрепят петгодишен мораториум 

върху строежа на инсинератора започват да оказ-

ват помощ на общините, както и на провинциално-

то правителство. В рамките на този контекст 

е твърде вероятно системите за събиране от 

врата на врата да продължат да се разпростра-

няват.

Генериране на отпадъци в Ернани

През 2010 г. Ернани образува средно 500 тона 

твърди твърди битови отпадъци месечно, дока-

то генерирането на глава от населението е 0,86 

кг дневно в сравнение с 1,1 кг преди година. Ико-

номическата криза в Испания води до всеобщо на-

маляване на количеството генерирани отпадъци 

в страната. Прилагането на новата система за 

събиране на отпадъци от врата на врата и инфор-

мативната кампания вероятно са повишили ин-

Фигура 3. Количество отпадъци по вид (кг / жител / година)

Източник: Манкомунидад Сан Марко
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Таблица 2. Сравнение на очакваните разходи от системата От врата до врата в предишната

система в Ернани 

Система „от врата 
до врата“ (евро)

Традиционна система 
(4 контейнера) (евро)

Разходи

Сметосъбиране 1,356,000 486,000

Сан Марко

Принос към общината 210,000 210,000

Депо за битови отпадъци 152,000 696,000

Завод за преработка на органични 
вещества в Лапач

156,000 0

Поддържане на подземни
контейнери

0 40,000

Общо разходи          1,875,000          1,432,778

Приходи
Опаковки 198,000 0

Хартия и картон 90,000 0

Общи приходи           288,000           0

Нетно разходи 1,587,000  1,432,778

формираността на хората по отношение на отпа-

дъците, което води до промяна в потребителско-

то поведение. Освен това предишната система 

с големи контейнери най-вероятно е улеснявала 

хората да изхвърлят отпадъци, различни от дома-

кинските в кошовете (например строителни от-

падъци и остатъци след рушене на сгради), дока-

то настоящата система с индивидуални кошове 

прави тези практики по-трудни.

Таблиците по-долу показват как се развива съста-

вът на битовите отпадъци в Ернани преди и след 

одобряване на системата за събиране от врата 

на врата. В таблица 1 са дадени конкретните ко-

личества за всеки поток отпадъци.

Таблица 1. Количество отпадъци по вид (кг / жи-

тел / година)

 2007 2008 2009 2010

Домашно компостиране 4.5 5.4 5.7 17.1

Органични вещества 0 0 0 47.6

Хартия и картон 41.3 45.5 44.1 44.1

Опаковки 12.2 14.4 15.8 22.8

Стъкло 26.8 25.9 27.2 30.4

Други 43.6 40.5 40.6 27.6

Остатъчни 276 277 269.9 106.7

Общо 404.4 408.7 403.3 296.3

Промяна от предходната 
година

1% -1.4% -26.5%

Източник: Манкомунидад Сан Марко.

Бележки: 

1. Годишно изчисление, оценка от 2011 г.

2. Сравнението се прави с предходната система, включваща 4 големи контейнера. Ернани не прави сравнение със системата, предлагана от 

управата на провинцията (т.е. 5 контейнера), но данните от Усурбил показват, че системата е по-скъпа, отколкото събирането от врата на 

врата, като дава значително по-слабо ниво на оползотворяване.

3. Приходите за леките опаковки и хартия / картон са изчислени на базата на усреднените количества събрани отпадъци за 2010 г.

4. Общините са длъжни да транспортират органичните вещества до завода за компостиране в Лапач, което води до повишаване на разхо-

дите. Средният разход на Ернани за тон органични материали, извозени до компостиращата инсталация, възлиза на 130-135 евро, като това 

включва транспортните разходи до завода.

Източник: Oficina del Puerta a Puerta, Ayuntamiento de Hernani.
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Правителството на Ернани прави сравнение на 

разходите, свързани със системата за събиране 

от врата на врата с предишната, която използва 

четири големи контейнера, както се вижда по-

горе.

Усурбил събира достатъчно данни, за да сравни 

реалните разходи, свързани с двете системи за 

събиране за една пълна година. Резултатите по-

казват, че системата за събиране от врата на 

врата в действителност не е толкова скъпа 

като системата с контейнерите, предимно по-

ради приходите от продажбата на рециклиру-

еми материали.

Скептиците по отношение на разделното събира-

не на отпадъци твърдят, че разходите значител-

но се увеличават с преминаването от събиране 

на един поток отпадъци към диференцирана сис-

тема за събиране. Въпреки че в повечето случаи 

разходите по събирането в действителност на-

растват, това не е цялата истина: разделното 

събиране подобрява оползотворяването на ресур-

сите, като по този начин компенсира разходите 

за депониране и създава източник на доходи по-

средством продажбата на рециклируеми матери-

али (а в други градове и на органични вещества). 

Както видяхме по-горе, новата система в Усурбил 

е по-евтина в сравнение с предишната. В случая 

с Ернани малко по-високите разходи за събиране 

от врата на врата се дължат поне отчасти на 

необходимостта да се превозват биоотпадъци-

те до по-отдалечен завод. Освен това е важно да 

се отбележи, че събирането от врата на врата 

и системата за рециклиране носят допълни-

телна полза, свързана със създаване на повече 

работни места в сравнение със стратегии за 

управление на отпадъци, основаващи се върху 

масово заравяне или изгаряне; допълнителните 

средства, необходими за финансиране на систе-

мата подпомагат значително местната икономи-

ка. Общо 16 работни места са създадени в Ернани 

от събирането от врата на врата.

Таблица 3. Сравнение на разходите за събиране от врата на врата и в контейнери в Усурбил

Контейнери 2008 Контейнери и от врата на 
врата (от март) 2009

От врата на врата 
2010

Разходи (€) 493,444 565,961 670,015

Приходи (€) 135,447 202,669 452,269

Нетни разходи (€) 357,997 363,292 217,746

Процент самофинансиране 27.4% 35.8% 67.5%

Източник: Informe de Gastos e ingresos de la recogida de residuos 2006 - 2010, Ayuntamiento de Usurbil.

Фигура 3 показва, че Усурбил, Ернани и Оярцун са 

намалили количеството генерирани отпадъци на 

глава от населението в много кратък период от 

време, докато в други общини данните остават 

постоянни.	Четвъртата	община,	 която	въвежда	

събиране от врата на врата, Анцуола, докладва, 

че 90% от събираните отпадъци се отделят за 

оползотворяване, докато остатъчните отпадъ-

ци представляват само 10% от общото събрано 

количество. 4

4 http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2011/06/08/sociedad/euskadi/antzuolaanuncia-que-con-el-puerta-a-puerta-reciclan-el-90-de-la-basura and
 http://goiena.net/albisteak/hiru-hilabetean-hondakinen-90-berreskuratudute-antzuolan-atez-atekoarekin/.
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Досега Усурбил, Оярцун, Ернани и Анцуола са започ-

нали да практикуват събиране от врата на врата 

на отпадъци, разделени при източника, като всич-

ки постигат много добри резултати. Както прави-

телствата, така и общностните групи показват 

положителните промени, възникнали вследствие 

на тези стратегии по отношение на устойчиво 

управление на материалите, предотвратяване 

на замърсяването и местната икономика. Освен 

това те показват, че система за управление на 

отпадъци в рамките на дадена общност може да 

постигне впечатляващи резултати за кратък пе-

риод от време, ако общините се осмелят да вър-

вят начело и да разчитат на гражданите.

Източници:

Government of Hernani www.Hernani.net.

Door-to-door information office www.hernaniatezate.net.

Mancomunidad de San Marko www.sanmarko.net.

Hernani Zero Zabor www.zerozabor.ning.com.

Basque Institute of Statistics

www.eustat.euskadi.net/t3520689x/eu/t64aVisorWar/

t64aCreaFicha.jsp?R01HNoPortal=true&lan=0&code=20

040.

Gipuzkoa sin incineradora

www.blogak.com/gipuzkoasinincineradora.

Usurbil recicla más: Gipuzkoa respira mejor, 

Mancomunidad de San Marko, 2009.

Informe de Gastos e ingresos de la recogida de 

residuos 2006-2010. Ayuntamiento de Usurbil.

Data provided by Olatz Urrutibeaskoa, Environmental 

specialist, government of Hernani.

Специални благодарности на Pello Zubiria 

и Gipuzkoa Zero Zabor за предоставената 

информация и снимки
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Чилийската община Ла Пинтана установява, че рецикли-

рането на голяма част от отпадъците – плодове, зелен-

чуци и градински отпадъци – може да спести пари, да про-

изведе ценен компост и да намали парниковите емисии. 

Стартирането на програмата е свързано с много малко 

разходи, като тя се развива стабилно в продължение на 

седем години посредством текуща образователна кампа-

ния за разделяне на отпадъците за жителите, които по-

лучават възвращаемост под формата на нови дървета и 

обществени паркове. Въпреки че процентът на участие 

все още е скромен, програмата за оползотворяване на рас-

тителните отпадъци1 на Ла Пинтана вече дава значите-

лен принос за финансовата и екологичната устойчивост 

на общността.

ËÀ ÏÈÍÒÀÍÀ, ×ÈËÈ

Приоритет за оползотворяването 
на растителни отпадъци
Сесилия Алън 

ЛА ПИНТАНА
Столичен район на Сантяго
Данни за населението към 2011 г.: 210 000
Площ: 30,31 km2

Плътност: 6 928 души/km2

Средно годишно к-во валежи: 367 мм
Надм. височина: 635 метра над морското 
равнище
Средна годишна температура: 6ºC до 21ºC
Генериране на отпадъци: 0,77 кг на глава 
от населението дневно
Публични разходи за управление на расти-
телните отпадъци: 3 щ.д. на глава от насе-
лението годишно*

*Това число е приблизително, въз основа на по-
етите програмни разходи на човек. 
Валутен курс: US $1 = CL $497

1 Местното правителство прави разлика между растителни отпадъци (включително хранителни и градински отпадъци) и органични отпадъци (всички ма-
териали, съдържащи въглерод, включително хартия и дори пластмаса). В знак на уважение към подхода на местното правителство тук се използва терминът 
„растителни отпадъци” вместо органични вещества.

Образователно мероприятие за демонстрация на резултатите от оползотворяването на растителни отпадъци. 
(снимка: DIGA)
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Общините по цял свят са принудени да се справят 

с нарастващи количества отпадъци с помощта 

на	оскъдни	ресурси.	Често	голяма	част	от	общин-

ския бюджет за управление на твърдите отпадъ-

ци се използва за тяхното събиране и депониране, 

като по този начин остават малко средства за 

специализирани програми. Ситуацията в Ла Пин-

тана – една от общностите,които образуват 

гъстонаселения	столичен	район	на	Чили	–	не	е	из-

ключение.  Въпреки че принадлежи към района на 

националната столица, това е една от най-бедни-

те общности в страната, като 80% от бюджета 

на агенцията по околна среда се отделя за събира-

не и депониране на твърди отпадъци. Въпреки че 

според някои правителства това може да е преч-

ка към прилагане на стратегии за предотвратя-

ване на отпадъци и оползотворяване на ресурси, 

Ла Пинтана търси начини да използва наличните 

ресурси по-най добрия начин и започва обещаваща 

програма, която вече дава значителни резултати.

Директорът на изпълнителната агенция по окол-

на среда (Dirección de Gestión Ambiental, DIGA) на 

растителни 56%

пластмаси 12%

едрогабаритни
отпадъци 10%

хартия и
картон 9%

други 5%

инертни 3%

опасни 2%
метали 2%

стъкло 1%
гума 0,5%

електронни
отпадъци 0,2%

Ла Пинтана обяснява решението на общината 

да приеме нов подход към управлението на от-

падъците със следната поговорка: „Лудост е да 

правиш едно и също нещо отново и отново и да 

очакваш да постигнеш различен резултат”. Като 

осъзнава, че е важно да се продължи това, което 

функционира добре, общността Ла Пинтана първо 

идентифицира всички играчи, участващи в проце-

са на управление на отпадъците (например бизне-

са, формални и неформални лица, извършващи ре-

циклиране, граждани, държавни органи) и тяхното 

различно равнище на отговорност при генерира-

не на отпадъците. Общината разбира, че изхвър-

лените материали представляват ресурси и сле-

дователно гледа на боклука като на възможност, 

а не проблем, от който трябва да се отърве. Об-

щината освен това осъзнава, че са необходими 

местни решения. Колкото повече се отдалечават 

отпадъците от мястото на генериране, толкова 

по-голям става проблемът и вероятността реше-

нието му да не бъде устойчиво. Следователно за 

приоритет се приема управлението на ресурси 

възможно най-близо до мястото на тяхното ге-

нериране.

Водена от тази визия, Ла Пинтана извършва ана-

лиз на местната ситуация. Първо се прави одит 

на отпадъците, който показва, че количеството 

генерирани отпадъци в Ла Пинтана е 0,77 кг на гла-

ва от населението дневно. След това се охарак-

теризират отпадъците по източници (виж фигура 

1). Накрая се развива програма, която се основава 

на потоци отпадъци (вместо източник) и се ръ-

Легла за червеи в Ла Пинтана. (снимка: DIGA)

Фигура 1: Характеристика на твърдите битови 

отпадъци в Ла Пинтана (в проценти)

Забележка: Фигурата включва всички генерирани твърди битови от-

падъци, в това число и материалите, оползотворени от неформални-

те рециклатори.
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ководи от принципа, че няма значение дали даден 

поток отпадъци се генерира от домакинствата 

или бизнеса; третирането зависи единствено от 

неговите характеристики.

Разделяне и събиране

Разполагайки с тази информация и с разработена 

система, общината въвежда новата програма 

през декември 2005 г. За разлика от много други 

стратегии за оползотворяване на материалите в 

Латинска Америка, тази не се фокусира върху ре-

циклиране на сухи материали, а върху оползотво-

ряване на растителни отпадъци. Това решение 

се оказва съществено, тъй като растителните 

отпадъци представляват най-големият поток 

отпадъци, който затруднява оползотворяване-

то на рециклируеми материали и води до еми-

сии на парникови газове и инфилтрат в депата. 

Програмата е проектирана с оглед на съществу-

ващата инфраструктура и местните финансови 

ресурси. Тя се развива стабилно след стартира-

не и въпреки че все още има скромен процент на 

участие, непрекъснато се полагат усилия да се 

увеличи участието, когато бюджетът позволява 

провеждане на повече обществени образовател-

ни кампании.

Правителството предоставя на жителите 35-ли-

трови кошове за растителни отпадъци. От хора-

та се изисква да разделят само плодове и зеленчу-

ци за събиране и компостиране, но да изключват 

месото и млечните продукти, въпреки че поня-

кога продуктите се смесват. Консумацията на 

месо в тази бедна общност обаче е много ниска 

и следователно животинските отпадъци са мал-

ко. Животинските и млечни отпадъци се депо-

нират в сметището. Правителството изследва 

възможността да третира тези материали с му-

хата hermetia illucens за в бъдеще. Общината про-

вежда комуникационна кампания с жителите при 

посещения от врата на врата. Служителите по 

информираността – предимно студенти, завър-

шили екологична специалност, се наемат специ-

ално за тези кампании. По време на посещенията 

и постоянните работни семинари, организирани 

от правителството, се набляга на разделянето 

на отпадъците при източника .

Общината предоставя преки и непреки стимули на 

жителите за разделяне на отпадъците. Граждани-

те получават безплатен компост, а кварталите 

им се подобряват чрез изграждане на обществе-

ни паркове, засаждане на дървета, поддръжка на 

спортни клубове и др., които повишават качест-

вото на живот и връзката им с околната среда.

Системата за събиране на разделени отпадъци 

се организира чрез промяна в съществуващите 

маршрути. В резултат на това не се увеличават 

нито разходите, нито броят на използваните ка-

миони. Боклукът все още се събира шест пъти 

седмично: три дни за растителни отпадъци и три 

за останалите. Една трета от града се обслуж-

ва от общината, а останалата част от частна 

Брошура за популяризиране на разделното събиране при 
източника. (плакат от DIGA)
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компания; и двете събират два потока отпадъ-

ци: растителни и други. Тази система за разделно 

събиране се осъществява единствено в тези до-

макинства и бизнеси, до които достига комуника-

ционната програма.

Досега са направени посещения на около 80% от 

домакинствата, въпреки че според изчисления-

та едва 28% от тях разделят растителните си 

отпадъци. Според общината ниският процент на 

участие се дължи на горчив опит с услугата по съ-

биране (например камионите не спазват графика) 

и липсата на място за два коша в многоетажните 

сгради. Продължават обаче да се полагат усилия 

за разширяване на програмата по събиране и тре-

тиране на повече растителни отпадъци. При на-

личие на необходимите средства общината про-

вежда нови комуникационни кампании, за да увели-

чи процента на участие. Количеството твърди 

битови отпадъци, които ежедневно се събират 

и извозват до завода за третиране на органични 

вещества и до депото средно възлиза на 214 тона. 

Това число включва както растителни, така и дру-

ги отпадъци, идващи от домакинствата, бизнеса, 

уличните пазари и поддръжката на обществени 

площи, но не съдържа рециклируеми материали, 

които се канализират посредством други механи-

зми (виж по-долу).

Заплащането на системата за събиране се раз-

личава в зависимост от източника. При домакин-

ствата услугата се покрива от данъците. Бизне-

сът заплаща такса в зависимост от количество-

то генерирани отпадъци. Уличните пазари трябва 

да си осигурят услуги по събиране и също така да 

разделят отпадъците.

 

Неформалният сектор

Правителството се съсредоточава върху оползо-

творяване на растителни отпадъци и не провеж-

да програми за рециклиране на сухи материали. Въ-

преки това част от тези материали (няма точни 

данни) се оползотворяват посредством два кана-

ла. Единият са така наречените „зелени пункто-

ве”, построени от общината, където организации 

с идеална цел поставят контейнери, в които хо-

рата да изхвърлят стъкло, пластмаса и опаковки 

Тетра Пак. Некомерсиалните организации управля-

ват зелените пунктове и задържат приходите от 

продажбата на рециклируеми материали. Другият 

канал е посредством неформални лица, които осъ-

ществяват рециклиране. Брошурите, които пра-

вителството раздава на гражданите, за да насър-

чава разделно събиране на отпадъците също така 

ги съветват да събират отделно хартия и метал 

и да ги дават на неформални лица, извършващи ре-

циклиране. Последните събират тези материали 

директно от домакинствата и след това ги  пре-

дават за рециклиране срещу заплащане.

Въпреки че общината удостоява неформалните 

лица, извършващи рециклиране с известна доза 

признание, тя все пак осуетява усилията им да се 

Завод за компостиране в Ла Пинтана. (photo: DIGA)
Мебели, направени от отпадъчна дървесина в Ла Пинтана.  
(снимка: DIGA)
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организират и така те все още работят в опас-

ни условия. Според правителството общината е 

склонна да насърчава хората да дават рецикли-

руеми материали на тези неформални събирачи, 

но в крайна сметка това е един частен бизнес и 

неформалните лица, занимаващи се с рециклиране 

трябва сами да го развиват и поддържат. Нацио-

налното движение на неформалните лица, занима-

ващи	се	е	рециклиране	в	Чили	(MNRCH)	прави	опит	

да организира тази дейност, но без успех. Според 

MNRCH правителството не подкрепя усилията им, 

тъй като се опасява, че хора от други общности 

ще се присъединят към новите организации. През 

ранната 2011 г. се появява известен интерес в 

общността да се работи към организиране на ак-

тивните в рециклирането неформални лица след 

участието им в експозиция, организирана от те-

хни колеги в Бразилия, но интересът явно замира, 

след като отговорното лице напуска работа. Пъл-

ното включване на неформалния сектор в офици-

алната система за управление на отпадъците все 

още представлява предизвикателство.

 

Оползотворяване и третиране

След събирането им разделените при източника 

растителни отпадъци се превозват до завод за 

третиране с площ 7 500 кв.м., разположен в рам-

ките на общината. Обектът включва площадка за 

компостиране с площ от 5 000 кв.м., която обра-

ботва около 18 тона растителни отпадъци дневно. 

Освен това разполага с площ от 2 000 кв.м. за вер-

микултура със 136 15-метрови лехи за червеи, кои-

то преработват между 18 и 20 тона растителни 

отпадъци дневно. Общото входящо количество в 

този завод, включително растителни отпадъци от 

домакинствата и уличните пазари, както и градин-

ски отпадъци, възлиза на 36 до 38 тона дневно. От-

падъците са изключително добре разделени, кога-

то стигат до завода, като процентът на примеси 

е само 0,04% (предимно найлонови торбички, които 

някои хора все още използват в кошовете си). На 

обекта работят четирима души с месечна запла-

та от около 600 щ.д., която е над минималната и 

се доближава до други подобни позиции. Годишният 

бюджет за поддръжка и експлоатация през 2011 г. 

е 31 000 щ.д..

Първоначалните инвестиции в програмата са 

малки; първият завод за третиране се състои 

от малка купчина за компост и известно коли-

чество червеи. Тъй като с времето програмата 

нараства, се добавят повече купчини на обекта, а 

червеите се размножават по естествен път, така 

че по-голяма част от разходите са оперативни.

Общината също така разполага със завод за мулчи-

ране, разсадник и програма за възпроизводство на 

гори, която включва дърводелски магазин. В магази-

на се правят мебели, знаци, саксии и занаятчийски 

изделия от дървени трески и гражданите могат да 

придобият умения по дървообработване. Все още 

не е изчислено точното количество материали, 

оползотворени посредством програмата за въз-

производство на гори, но е известно, че с подкас-

тряне и мулчиране се оползотворяват осем тона 

градински отпадъци.

Пълното оползотворяване на растителни от-

падъци, разделени при техния източник, е поне 

44 тона дневно, включително домакински отпа-

дъци, отрязани клони при поддръжка на зелени 

площи и растителни отпадъци от улични паза-

ри. Това са 20,5% от общото количество отпа-

дъци, събирани в Ла Пинтана. Правителството 

изчислява, че само от домакинските отпадъци се 

оползотворяват 23% от генерираните растител-

ни отпадъци. Останалите 77% от растителни от-

падъци, които не се събират разделно от жители-

те, се депонират заедно с други потоци отпадъци. 

През 2010 г. общината изпраща около 61 257 тона 

твърди отпадъци за депониране, което се равнява 

на около 170 тона на ден (157 тона домакински и 

търговски отпадъци, 11 тона отпадъци от улични 
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пазари и 2 тона отпадъци от поддръжка на зелени 

площи).

Освен това всеки ден се оползотворяват около 

1000 литра употребявано кухненско олио, които 

се превръщат в биодизел за общинските камиони 

за боклук и машини за производство на дървени 

парчета, използвани за мулч2.  Строителните от-

падъци и тези от разрушаване на сгради се упра-

вляват частно от тези, които са ги произвели. 

Следователно общинската управа се придържа 

към оползотворяването на растителни отпадъци 

и депониране на остатъчния боклук.

Намаляване на разходи с помощта

на местни решения

Цялата община разполага с приблизителен годи-

шен бюджет от 25 милиона щ.д. По-долу е показан 

бюджета на агенцията по околна среда по разбив-

ки. 

Таблица 1. Бюджет за програмите за околна среда 

и управление на отпадъците

Програми US $ 

Разходи за компостиране и вермикултура 31,036

Екологично образование 69,000

Други* 611,513

Общо екологични програми 711,549

Събиране на твърди отпадъци ** 1,632,683

Съхранение на твърди отпадъци 1,284,139

Общо Събиране и съхранение 2,916,822

Общо Агенция Околна среда 3,628,371

* Включва различни програми за околната среда като например раз-

садници и градско залесяване, програма за обществено почистване, 

предпазни средства, грижа за животните и други.

** Включва услуги на метене и почистване на уличните пазари.

Забележка: Сумите за програми за околна среда са от бюджета за 

2011 г. Разходите за сметосъбиране и депониране са изчислени на 

базата на разходите през първото тримесечие на 2011 г.

Източник: Dirección de Gestión Ambiental, La Pintana.

Новата система в действителност е по-евтина 

от предишната, при която всички отпадъци се де-

понират, предимно поради намаляване на разходи-

те за транспорт и депониране. При всеки курс до 

завода за компостиране се спестява 22 км пътува-

не. Освен това използването на биодизел вместо 

изкопаеми горива спестява на общината 100 щ.д. 

на ден. Що се отнася до разходите за третиране, 

оползотворяването на материали в общинския за-

вод за вермикултура и компост е далеч по-евтино 

от извозването на отпадъците до частно депо. В 

резултат на работата на завода за вермикултура 

и компост, дневните спестени разходи от депо-

ниране възлизат на 754 щ.д.

Таблица  2. Сравнение на разходите за третиране 

на отпадъците

US $ за тон
Вермикултура – компостиране 

с червеи 1

Компостиране 3

Депо за отпадъци 19

Източник: Dirección de Gestión Ambiental, La Pintana, 2011.

Както споменахме по-горе, капиталовите разхо-

ди за новата програма са ниски и се покриват от 

местни финансови ресурси. По-голяма част от на-

правените разходи от започването на програма-

та са оперативни. Тя непрекъснато се разраства 

и актуалните планове целят да засилят програма-

та за компост и вермикултура и да добавят нови 

техники като култивиране на ларви на мухата 

hermetia illucens. Обмисля се използването на това 

насекомо като метод за обработка на биоотпа-

дъци (доказано е, че то предизвиква изключител-

но бързо гниене на биологични отпадъци, особено 

при третиране на месо и гуано), както и като из-

точник на гориво, тъй като ларвите съдържат 

много мазнини.

2 Мулчът представлява покривка от биологична материя като клони, окосена трева или слама, която се поставя върху почвата.Наред с други неща обогатява 
почвата, контролира разпространението на плевели, поддържа влагата и намалява ерозията.
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Въпреки че общността на Ла Пинтана е много 

бедна, тя показва, че един добър анализ на местната 

ситуация в комбинация с ясни цели и ефективно 

използване на ресурсите позволява на общините 

да направят много повече от това просто да 

изхвърлят отпадъците си в депата. Като се 

фокусира върху най-големия и проблематичен поток 

отпадъци – органичните вещества – общността 

постига голям ефект с малък бюджет. Въпреки 

че на програмата й предстои още много да се 

развива, тя ясно очертава начини за намаляване 

на екологичните и икономическите вреди, при 

което се оползотворяват полезните материали, 

които след това се използват за подобряване на 

местната околна среда и насърчаване участието 

на жителите.

Източници:

La Pintana: un modelo de desarrollo sustentable. 

Gestión y ordenamiento ambiental local (GOAL). Presen-

tación de Manuel Valencia Guzmán, Director de Gestión 

Ambiental, 2010.

Gestión Integral de Residuos: Mitos y realidades. Gestión 

y Ordenamiento Ambiental Local (GOAL). Presentación 

de Manuel Valencia Guzmán, Director de Gestión Ambi-

ental Buenos Aires 08 de junio 2011.

Interview with Manuel Valencia Guzmán, June 2011.

Díaz Mariela, García, Natalia: Innovación en la gestión lo-

cal de los residuos sólidos domiciliarios en experiencias 

de la Argentina y Chile.

Dirección de Gestión Ambiental, La Pintana http://www.

digap.cl/.

Movimiento Nacional de Recicladores de Chile (National 

Recyclers Movement of Chile).
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Фламандският регион на Белгия - Фландрия, е първенец 

по отношение на управлението на отпадъци в Европа. Ре-

гионът се гордее с най-високия процент на отклоняване 

на отпадъците в Европа – почти три четвърти от гене-

рираните домакински отпадъци се използват повторно, 

рециклират или компостират, а количеството образувани 

отпадъци е стабилизирано. Благодарение на всеобхватни 

регионални политики, които са изключително добре коор-

динирани с местни програми, управлението на отпадъци-

те е децентрализирано, ефикасно и високоефективно. 

ÔËÀÍÄÐÈß, ÁÅËÃÈß

Най-добрата програма за
рециклиране и предотвратяване 
в Европа
Сесилия Алън 

Пазарувайте умно, купувайте по-малко отпадъци. (снимка: OVAM)

ФЛАНДРИЯ
Население: 6,2 милиона
Площ: 13 522 km2

Плътност: : 456 души/km2

Средно годишно к-во валежи: 850 мм
Средна годишна температура: 3ºC до 18ºC
Надм. височина: 5 до 288 метра над морско-
то равнище
Процент на отклоняване на отпадъците: 
73% 
Генериране на отпадъци: 1,5 кг на глава от 
населението дневно
Разходи на глава от населението за упра-
вление на отпадъци: 116,33 щ.д. годишно 
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В Белгия проблемите, свързани с околната среда 

са отговорност на регионите, които определят 

политиките си независимо един от друг. Общест-

вената агенция за отпадъци на Фландрия (OVAM) 

разработва и контролира законодателство и по-

литики за управление на отпадъците и възстано-

вяване на почвите в региона. На свой ред, всички 

308 фламандски общини третират твърдите би-

тови отпадъци; повечето от тях са се групирали 

в асоциации, за да предлагат съвместно тези ус-

луги. Понастоящем съществуват 27 междуобщин-

ски асоциации за управление на отпадъците във 

Фландрия.

Регионални стратегии за отклоняване

и предотвратяване на отпадъците

Регионалните политики за управление на отпадъ-

ците във Фландрия датират от 1981 г., когато се 

приема първият Закон за отпадъците, регулиращ 

развитието на регионални планове за отпадъци. 

Оттогава на всеки четири или пет години се раз-

работват нови планове, които очертават поли-

тиките в тази област и целите, които общините 

следва да постигнат с подкрепата на OVAM. Пла-

новете за управление на отпадъците определят 

цели за региона, но също така включват цели (за 

цялостното генериране на домакински отпадъци, 

разделно събиране и остатъчни отпадъци след 

разделяне при източника и домашно компостира-

не), които трябва да постигнат както общините, 

така и целият регион. С времето целите се по-

стигат и преизпълняват, което позволява поста-

вяне на по-амбициозни цели, които да бъдат зало-

жени в следващите планове. С всеки постигнат 

успех акцентът на политиките за управление 

на отпадъци постепенно се измества от депо-

нирането към разделянето при източника и ре-

циклирането и накрая до предотвратяването 

на отпадъците.

Първоначалните мерки на OVAM включват насър-

чаване на разделяне при източника, предоставяне 

на субсидии за строителство на съоръжения за 

рециклиране и компостиране и спиране на образу-

ването на отпадъци. С узряването на програмата 

регионът развива добре координирана система 

от общински, регионални и национални политики, 

които подкрепят децентрализирано управление на 

отпадъците с акцент върху предотвратяването им.

Събиране и третиране

Събиране. Повечето градове участват в между-

общински партньорства и управляват тези услуги 

съвместно, някои си служат с комбинация от меж-

План за управление на отпадъците  План за управление на отпадъците  План за управление на отпадъците

1997 - 2001    2003 - 2007     2008 - 2015

Краен срок
Кг остатъчни 
отпадъци на жител

Краен срок
Кг остатъчни 
отпадъци на жител

Краен срок
Кг остатъчни 
отпадъци на жител

1998 225 2003 180 2015 150

2001 220 2005 165

2006 200 2007 150

2010 150

Фигура 1. Цели за намаляване на битовите отпадъци за глава от населението във Фландрия

Забележки

•	Данните	се	отнасят	до	средни	нива	във	Фландрия.	Отделните	общини	поставят	различни	цели.

•	Целите	включват	домакински	отпадъци,	обемни	отпадъци	и	отпадъци	от	правителствени	дейности;	Търговските	отпадъци	не	са	включени.

Източник: ARCADIS and Eunomia, 2008 and EiONET, 2009.
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дуобщински асоциации и частни или обществени 

дружества, а една малка част действа независи-

мо без наличие на асоциация. Начинът на събиране 

се различава при отделните асоциации, но обик-

новено представлява комбинация от събиране от 

врата на врата, центрове за оставяне на отпадъ-

ци, улични контейнери и схеми за връщане на про-

дукти в търговията на дребно. Всички с изключе-

ние на три общини успяват да въведат събиране 

на материали, разделени при техния източник към 

2009 г.

Събирането от врата на врата обикновено включ-

ва хартия и картон, органични вещества (включи-

телно градински и хранителни отпадъци, но без 

сготвена храна), пластмасови бутилки и чаши, ме-

тални опаковки и Тетра Пак, остатъчни и обемни 

отпадъци. Също така съществуват 337 „паркове 

за рециклиране” или центрове за предаване на от-

падъците в региона, които третират около 50% 

от домакинските отпадъци. Хората са длъжни да 

донесат разделени материали за изхвърляне и да 

ги поставят в правилните контейнери. Някои про-

дукти могат да бъдат върнати обратно на тър-

говците на дребно.

През 2008 г. общините изразходват 91,60 евро 

(116,33 щ.д.)1  на глава от населението за управле-

ние на домакински отпадъци. Системите за съби-

ране и третиране се финансират посредством 

фиксиран годишен данък и такса „Плащай колкото 

изхвърляш” (PAYT).

Третиране на органични вещества. Първият 

план за растителни, плодови и градински отпа-

дъци (РПГ) се разработва в периода от 1991 г. до 

1995 г. и води до създаване на Фламандската ор-

ганизация по компостиране VLACO. Организация с 

идеална цел, учредена със съдействието на OVAM, 

междуобщинските асоциации по управление на от-

падъците, частните производители на компост и 

някои независими общини, VLACO насърчава пре-

дотвратяването на биоотпадъци, подкрепя ком-

постирането на всички равнища, сертифицира 

компост и функционира като звено за справка и 

съдействие по отношение на биоотпадъците.

Органичните вещества се третират посред-

ством компостиране и анаеробно разлагане. В 

началото на 1990-те има един централизиран за-

вод за компост, който се захранва със смесени 

домакински отпадъци, но качеството на компо-

ста е толкова лошо, че се налага да се постави 

изискване за разделяне на отпадъците при техния 

източник в регионалните планове за органични 

вещества. Във втория план за биоотпадъци, при-

ет през 1995 г. междуобщинските асоциации изис-

кват разделно събиране на зелени отпадъци (гене-

рирани в обществени паркове и зони в резултат 

на окастряне) или отпадъци РПГ и пропагандират 

домашното компостиране. По-нататъшните пла-

нове за органични вещества се съсредоточават 

върху насърчаване на по-засилено компостиране 

вкъщи и циклично градинарство, както насърчава-

не на бизнесите да компостират.

Към 2010 г. във Фландрия има 35 съоръжения за 

компостиране (8 за РПГ отпадъци и 27 за зелени 

отпадъци) и 29 съоръжения за анаеробно разлага-

не, които обработват остатъчните биоотпадъ-

ци заедно с торове и селскостопански отпадъци. 

Общо 1 804 000 тона от тези биоотпадъци се 

третират през 2010 г. Около 1 милион тона са 

подложени на анаеробно разлагане, а 804 000 тона 

са компостирани (за компостиране: 269 000 тона 

РПГ, 525 000 тона зелени отпадъци и останалите 

отпадъци от хранително-преработвателната 

промишленост).2  Всеки ден във Фландрия при-

близително 4 900 тона биоотпадъци се компос-

тират или третират с анаеробно разлагане.

 

1 Въз основа на следния обменен курс: 1 евро = 1,27 щ.д. от 17 май 2012 г.
2 Лична комуникация с персонал на OVAM, август 2011 г.
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Според VLACO през 2010 г. са продадени 327 044 

тона компост (106 952 т от храна и градински от-

падъци и 220 092 т от зелени отпадъци) за различ-

ни цели, включително за декоративно градинар-

ство и озеленяване (35%), градинарство  и селско 

стопанство (7%) и др. 

VLACO изчислява количеството спестена енергия 

и намалени емисии на въглероден диоксид (CO2) в 

резултат на производството на компост като 

ги сравнява със сценарий, при който биологични-

те отпадъци се изгарят, а енергията се оползо-

творява.3  Изчисленията показват, че през 2007 

г. емисиите на CO2 са намалели с 480 000 тона, 

благодарение на разделното събиране и компо-

стиране на 833 000 тона органични вещества.4

Освен това през същата година компостирането 

на органични вещества спестява между 80 000 и 

110 000 m³ вода.

Ефект от рециклирането и

компостирането

През последните няколко десетилетия се наблю-

дава нарастване на практиките по рециклиране 

и компостиране и намаляване на количеството 

отпадъци за депониране, докато капацитета на 

инсинераторите остава постоянен от началото 

на 1990-те.

Оптимизирането на разделното събиране наред 

с политики, насочени към намаляване депониране-

то на отпадъците, помагат на Фландрия да уве-

личи значително оползотворяването на рецикли-

руеми материали и отпадъци за компостиране, 

като същевременно прекъсва връзката между 

образуването на отпадъци и икономическия рас-

Фигура 2. Развитие на третирането на битови отпадъци (в проценти)

*МБТ - Механично и биологично третиране 

Компостирането включва и анаеробно разграждане

Източник: Christof Delatter, VVSG цитиран в Green Alliance, 2009.

3 Оползотворяване единствено на електричество, не топлина.
4 Проучването изчислява спестявания на CO2, възлизащи на 624 кг CO2 на тон компостирани зелени отпадъци и 517 кг CO2 на компостирани растителни, пло 
 дови и градински отпадъци. Източник: VLACO.
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теж – едно съществено и необикновено постиже-

ние. Тези политики и практики обаче все още не са 

спомогнали за намаляване на общото количество 

генерирани отпадъци.

Стратегии за общинските

правителства

Цели и наредби. Фламандското правителство 

въвежда събиране на разделени при източника от-

падъци в целия регион. За да подобри разделното 

събиране, то поставя цели по отношение на про-

изводство на домакински отпадъци, домашно ком-

постиране и максимално допустимо количество 

остатъчни отпадъци на глава от населението, 

които трябва да бъдат постигнати от всички 

общини.

Ограничаване на отпадъците за депа и инсине-

ратори. Правителството въвежда ограничения 

върху депата и инсинераторите през 1998 г. и 

2000 г., за да възпрепятства заравянето и изгаря-

нето на отпадъци. В резултат на това се забра-

нява депонирането на несортирани отпадъци, 

разделени отпадъци, годни за оползотворяване, 

възпламеними отпадъци и всякакви лекарствени 

продукти. Също така се забранява изгарянето на 

разделени рециклируеми материали и несортира-

ни отпадъци.

Такси за депа и инсинератори. Освен ограничени-

ята върху депата и инсинераторите OVAM използ-

ва финансови механизми, за да намали заравянето 

и изгарянето на отпадъци. Наложена е екологична 

такса за третиране на остатъчни отпадъци, коя-

то варира от 7 евро (9 щ.д.) на тон за изгаряне до 

75 евро (95 щ.д.) на тон за депониране. През 2009 г. 

приходите от тези налози възлизат на 28 милиона 

евро (36 милиона щ.д.). Около 40% от тази сума се из-

ползват за финансиране на субсидиите, предвидени 

в екологичните споразумения с общините (виж по-

долу). Като се добавят тези такси към тарифите 

за третиране, които се заплащат при всяко едно 

третиране, разходите за депониране възлизат на 

135 евро (171 щ.д.) на тон, а тези за изгаряне между 

77 евро (98 щ.д.) и  137 евро (174 щ.д.) на тон. 

Фигура 3. Развитие на третирането на битови отпадъци (в хил. тона)

*МБТ - Механично и биологично третиране 

Компостирането включва и анаеробно разграждане

Източник: MIRA, 2010, page 114.



36  |  ПО ПЪТЯ КЪМ НУЛЕВИ ОТПАДЪЦИ: УСПЕХИ И ПОУКИ ОТ ЦЯЛ СВЯТ

Споразумения. OVAM подписва договори с общи-

ните за извършване на дейности по предотвра-

тяване на отпадъците. Тези споразумения задъл-

жават общините да провеждат кампании за пре-

дотвратяване на отпадъците, да оказват техни-

ческа и финансова подкрепа на гражданите, за да 

намалят отпадъците си, да спонсорират специ-

ални кампании за целеви групи като училищата и 

др. Споразуменията често включват субсидии за 

финансиране на обществени образователни кам-

пании както и други дейности като програми за 

домашен компост, популяризиране на пелените за 

многократна употреба и училищни чешми за пи-

тейна вода.

Субсидии. OVAM освен това предоставя на об-

щините и междуобщинските асоциации субсидии 

за инвестиране в предотвратяване, разделяне и 

третиране на отпадъци. През 2009 г. са отпус-

нати субсидии на стойност 5,5 милиона евро (7 

милиона щ.д.) за построяване на центрове за пре-

даване на отпадъци и съоръжения за компостира-

не, за въвеждане на системите „Плащай колкото 

изхвърляш” и други дейности.

Обществени поръчки, предпочитани от еколо-

гична гледна точка. С помощта на уеб приложе-

ние, което съдържа полезни съвети и въпросник, 

OVAM помага на общините да избират по-устой-

чиви възможности за канцеларски материали, пре-

парати за почистване, електрическо и електрон-

но оборудване, лак и бои. Приложението може да 

се използва и от гражданите.

Възпрепятстване на отпадъци

Инструменти за предотвратяване на отпадъ-

ци. Една от основните стратегии на OVAM за 

предотвратяване на отпадъците е да търси ко-

рените на проблема, свързан с отпадъците: сами-

ят дизайн на продуктите. За да се справи с този 

проблем, агенцията разработва набор от инстру-

менти за поощряване на чисто производство и 

устойчив дизайн.

Те включват:

•	„ECOLIZER” – инструмент, който позволява 

на дизайнерите да измерят въздействието 

на продуктите върху околната среда.

Включва набор от индикатори за 

въздействие върху околната среда, свързани 

с материали, обработване, транспорт, 

енергия и третиране на отпадъци и дава 

възможност на дизайнерите да търсят 

възможности за намаляване на тези влияния 

чрез промяна на дизайна. Например, може да 

се изчисли екологичното натоварване от 

една кафе машина като се отбележат точки 

по различнитеиндикатори – материалите, 

производствения процес, съответното 

транспортиране и третиране, след като 

продуктът се изхвърли – след което се 

оценяват евентуални промени в дизайна 

на кафе машината, за да се намали 

въздействието й върху околната среда.

•	 Оценка на екологичната ефективност – 

програма за оценяване на ефективността 

на малки и средни предприятия. Идентифи-

цира възможности за интервенция за нама-

ляване на отпадъци, подобряване на енер-

Инструментът Ecolizer (снимка: OVAM)
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гийната и водна ефективност, повишаване 

на рециклирането и т.н. Тестът е безпла-

тен. Специалисти от OVAM предприемат 

последващи действия за прилагане на про-

мените. От 2009 г. насам са оценени около 

1 000 компании.

•	 MAMBO – програма, която позволява на 

компаниите да изчисляват преки и непреки 

разходи, свързани с управление на отпадъ-

ците, както и тези, които възникват вслед-

ствие на третиране на отпадъците и лип-

сата на ефективност.

•	 Вдъхновяваща онлайн база данни – колек-

ция от казуси на бизнеси, които са приложи-

ли методи на чисто производство и еколо-

гичен дизайн.

Субсидии и стимули. Регионалното правител-

ство предоставя субсидии на магазини за употре-

бявани стоки. OVAM осигурява субсидии на стой-

ност 936 000 евро (1,19 милиона щ.д.) на центрове 

за повторна употреба и рециклиране. През 2009 г. 

Фландрия разполага с 110 магазини втора употре-

ба, които наемат общо 3 861 работници и обслуж-

ват над 3,6 милиона плащащи клиенти. Освен това 

правителството организира „награди за екологи-

чен дизайн” за студенти и професионалисти, за да 

насърчава иновациите в предотвратяването на 

отпадъците. Наградите варират от 400 до 4 000 

евро (между 508 и 5 080 щ.д.). 

Разширена отговорност на производителя. 

Фламандското законодателство за отпадъците 

задължава производители, вносители и търговци 

на определени продукти да приемат обратно из-

хвърлените продукти и да постигат определени 

цели за събиране и рециклиране.5  Тези задължения 

важат за батерии и акумулатори, превозни сред-

ства, печатни материали, гуми, електрическо и 

електронно оборудване, смазващи и индустри-

ални масла, осветителна техника, животински и 

растителни мазнини и масла и лекарства. Хората 

могат безплатно да върнат счупени или остаре-

ли продукти на търговците. Производителите 

носят отговорността за управлението и трети-

рането на тези продукти съгласно специфични 

изисквания, които включват цели за оползотворя-

ване. В повечето случаи върнатите продукти се 

третират от организации с идеална цел. Напри-

мер индустрията създава BEBAT, организация с 

повече от 800 члена специално за третиране на 

батерии и акумулатори. Системата се финансира 

чрез допълнителна такса, удържана при продажба 

на всяка батерия (0,12 евро / 0,15 щ.д.) и електри-

ческо фенерче (0,20 евро / 0,25щ.д.). Използвани-

те батерии могат да се изхвърлят безплатно в 

специални контейнери, които се поставят в ма-

газини, училища и обществени сгради. След това 

металите от вътрешността на събраните ба-

терии се рециклират.

Демонтиране, а не разрушаване. По закон нови-

те строителни проекти, които генерират над 1 

000 m3 строителни отпадъци трябва да предста-

вят план за „демонтиране” и списък с отпадъците, 

като поемат отговорността за рециклиране на 

тези отпадъци. Според OVAM около 90% от стро-

ителните отпадъци и останките от разрушаване 

– 11 милиона тона – са рециклирани през 2010 г. 

Въпреки че този поток не е част от домакински-

те отпадъци, при него също се прилага логиката 

на разширената отговорност на производителя.6 

5 VLAREA http://navigator.emis.vito.be/milnavconsult/consultatie?language=en
6 Bouw-en sloopafval: de helft van ons afval,OVAM.
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Стратегии за предотвратяване на

отпадъците, насочени към

домакинствата и отделния човек

Плащай колкото изхвърляш (PAYT). Отличител-

ният белег на тази важна стратегия за предо-

твратяване на отпадъците е прилагането на 

степенувани такси за различните видове отпа-

дъци. Най-скъпо е събирането на остатъчни от-

падъци, следвано от събирането на органични ве-

щества, като най-ниските такси се прилагат за 

пластмасови бутилки, метални опаковки и карто-

нени кутии от напитки. Събирането на хартия и 

картон, стъклени бутилки и текстил е безплатно. 

Таксата за обемните отпадъци се различава в за-

висимост от количеството.

Елементите на PAYT варират в различните меж-

дуобщински асоциации. Някои използват торбички 

(които струват между 0,75 евро / 0,95щ.д. и 2,50 

евро /3,18 щ.д. за 60 литрова торба), други използ-

ват кошове с електронни чипове, които таксуват 

в зависимост от обема или теглото на отпадъци-

те. За по-големи контейнери се таксува на обем 

(между 2,50 евро / 3,18 щ.д. и 3,76 евро / 4,78 щ.д.), 

на тегло (между 0,15 евро /  0,19 щ.д. и 0,20 евро / 

0,25 щ.д. на кг) и на извозване (между 0,25 евро / 

0,32 щ.д. и 1 евро / 1,27 щ.д.). 

Домашно компостиране. Насърчаване на компос-

тирането е друга ключова стратегия за намалява-

не на количеството отпадъци от домакинствата. 

Някои успешни подходи във Фландрия включват 

годишни такси за събиране на органични веще-

ства (40 евро /  51 щ.д. за 120 литров контейнер), 

осведомяване на гражданите за домашното ком-

постиране с помощта на комуникационни кампа-

нии, насърчаване на „циклично градинарство” за 

повторно използване на градинските отпадъци, 

поощряване на компостиране в училищата и де-

монстрации по компостиране в общински съоръ-

жения за компостиране. Освен това е създадена 

програма за „Майстори по компостиране“, която 

обучава гражданите как да компостират, а след 

това ги насърчава да работят като доброволци 

и да предоставят обучение на други граждани и 

да им оказват подкрепа за правилно компостира-

не. До 2008 г. са обучени 4 000 граждани, а актив-

ните майстори по компостиране са 2 500. Тези 

усилия дават значителни резултати: изчислено 

е, че около 100 000 тона органични вещества 

са отклонени от системата по събиране и уп-

равление през 2008 г., благодарение на домаш-

ното компостиране. В гъстонаселените места 

правителството съдейства за създаване на об-

ществени съоръжения за компостиране, където 

гражданите могат да занесат своите органични 

вещества. Тези съоръжения обикновено използват 

контейнери за компостиране, които не заемат 

много място. Успехът на тази програма продъл-

жава да нараства. През 2010 г. почти 34% от 

фламандското население – близо два милиона 

души – компостират у дома.

Оценяване и ръководене на зелени събития. За 

организаторите на събития са създадени онлайн 

инструменти, с които да  изчисляват екологичния 

отпечатък от тези събития и да предотвратя-

ват генериране на отпадъци. Освен това агенция-

та поддържа онлайн списък с места, които дават 

под наем годни за повторна употреба сервизи и 

прибори за хранене за събития и партита. Допъл-

нителни кампании за предотвратяване на отпа-

дъци за гражданите включват насърчаване на из-

ползването на чешмяна вместо бутилирана вода, 

купуване на едро и намаляване на използването 

на опаковки и торбички за еднократна употреба. 

Други предвиждат стикери „Моля без рекламни 

материали”, които се раздават на гражданите, 

за да ограничат нежеланите рекламни материали 

в пощенската кутия, както и онлайн тестове за 

търсене на възможности за предотвратяване на 

отпадъците и публикации, които помагат на граж-

даните да тълкуват етикетите на продуктите.
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Предотвратяване на отпадъците на

федерално равнище: регулиране на

продукти, които навлизат на пазара

Въпреки че отговорността за управлението на 

отпадъците е местна и регионална, белгийското 

федерално правителство определя стандарти 

за продуктите, които навлизат на пазара и впо-

следствие се превръщат в отпадъци. То въвеж-

да в сила няколко закона, които се ръководят от 

принципа „замърсителят плаща” и от желанието 

да се насърчава устойчиво производство и потре-

бителско поведение. Тези политики включват: 

•	Закон	за	екологичен	данък,	одобрен	през	1993	

г., за предмети като контейнери от напитки, 

някои опаковки и фотоапарати и батерии за ед-

нократна употреба;

•	стратегия	за	устойчиво	управление	на	мате-

риалите;

•	 федерален	 закон	 за	 продуктови	 стандарти,	

приет през 1998 г., който не насърчава произ-

водителите да правят продукти, които вло-

шават проблемите, свързани с отпадъците, и 

представляват риск за здравето или замърся-

ването;

•	приемане	на	стандартни	етикети	за	проду-

кти съгласно определени екологични и социални 

критерии 

•	издаване	на	ръководство	за	зелени	доставки	

през 2003 г.

Освен това са подписани няколко споразумения 

за сътрудничество с регионални правителства, 

които съдържат ключови мерки за намаляване на 

отпадъците.

Специални правила за опаковане. В Белгия опа-

коването на продукти е отговорност на произ-

водителя. Опаковъчни предприятия, вносители, 

както и лицата, които продават опаковките и 

опакованите продукти, поемат отговорност за 

отпадъците от опаковки. Всички отговорни за 

опаковането лица са длъжни да приемат обратно 

съответните стоки и да изпълнят цели по опол-

зотворяване. Тази програма се прилага в цялата 

Фигура 4. Еволюция на остатъчните материали в домакинските отпадъци 

Източник: OVAM

Фигурата по-горе показва как остатъчните отпадъци системно започват да намаляват във Фландрия 

от средата на 90-те години, когато регионът си поставя цели за предотвратяване на отпадъците и 

развива верига за оползотворяване на материалите. Графиката по-долу показва как се развиват гене-

рирането на домакински отпадъци, оползотворяването и остатъчните отпадъци през изминалите две 

десетилетия:
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държава и се контролира от междурегионална ко-

мисия по опаковките. Почти всички компании, кои-

то произвеждат домакински опаковки, са групира-

ни в единна организация, известна като FOST Plus. 

Всяка участваща компания заплаща такса в зави-

симост от вида и количеството на опаковките, 

които пуска на пазара. Организацията финансира 

обществено събиране, сортиране и рециклиране 

на тези материали.

Според данни на FOST Plus процентът на рецикли-

ране на домакински опаковки в Белгия е нараснал 

от 28,1% през 1995 г. до 91,5% през 2010 г., когато 

са рециклирани общо 690 828 тона материали.

Фландрия допринася за 60% от всички рециклира-

ни домакински опаковки в страната (415 763 тона 

през 2010 г.). FOST Plus изчислява, че в сравнение 

с изгарянето, рециклирането предотвратява 860 

000 тона емисии на CO2.7  Едно изследване от 2006 

г. показва, че годишните съвкупни разходи на гла-

ва от населението за системата за управление 

на опаковките в Белгия, която генерира приходи 

от продажбата на рециклируеми материали, въз-

лизат на 5,78 евро (7,34 щ.д.). 

Предотвратяване плюс отклоняване 

води до по-малко остатъчни отпадъци

В резултат на приложените през последните 20 

години стратегии за предотвратяване и отклоня-

ване на отпадъците Фландрия демонстрира едно 

от най-ниските количества остатъчни отпадъци 

на глава от населението и едни от най-добрите 

резултати за предотвратяване на отпадъците в 

Европа. Генерирането на отпадъци на глава от 

населението остава стабилно от 2000 г. насам, 

като дава рядък пример за икономически рас-

теж, който не е съпътстван от увеличение на 

генерираните отпадъци.

Фигури 4 и 5 показват как домакинските отпа-

дъци във Фландрия се променят вследствие на 

стратегиите за намаляване и предотвратяване 

на отпадъците. През 2007 г. 42 общини показват 

годишно равнище на остатъчни отпадъци под 100 

кг на човек. Две общини генерират дори по-малко 

от 70 кг на глава от населението: Херентхаут (на-

селение 8 350) образува 59 кг на човек годишно, а 

Бален (население 20 000) образува 66 кг на човек го-

дишно.8  Регионалната цел за 150 кг остатъчни 

отпадъци на глава от населението се постига 

към 2009 г.

Забележка: Остатъчните отпадъци отиват за депониране или изгаряне.

Източници: OVAM, 2004 and OVAM 2010b.

Фигура 5. Еволюция на генерираните отпадъци от жилищния сектор.

7 Годишен доклад на Fost Plus за 2010 г. Наличен на: http://www.fostplus.be/
8 Източник: OVAM
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Преходът от подхода в крайната точка на сис-

темата, който се съсредоточава върху депони-

рането на отпадъци, към предварителен подход, 

който се съсредоточава върху моделите на про-

изводство и потребление, поставя фламандските 

политики на челна позиция по отношение на упра-

влението на отпадъците в Европа. Тази промяна в 

перспективата успешно се допълва от програми 

за оползотворяване на материали, които позво-

ляват повторното въвеждане на отпадъчните 

продукти на пазара или в природата. Ако изгаря-

нето на отпадъци се прекрати, преходът към 

устойчивост ще бъде пълен; тази практика обаче 

все още продължава, тъй като наличният капаци-

тет за изгаряне на местно и европейско равнище 

прави изгарянето по-ефективно от икономическа 

гледна точка в краткосрочен план в сравнение с 

необходимите интервенции за увеличаване на от-

клоняването.

Благодарение на уместно разпределяне на отго-

ворностите между общинските, регионалните и 

националните правителства, Фландрия успешно 

прилага всеобхватна  стратегия за предотвратя-

ване, рециклиране и компостиране на отпадъци. 

Резултатите говорят сами за себе си: стабили-

зирано генериране на отпадъци и най-високият 

процент на отклоняване на отпадъци от депа в 

Европа.
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През 1980 г. островът Тайван се изправя пред криза, свър-

зана с отпадъците, поради липса на място за разширява-

не на капацитета на депата. Когато правителството се 

обръща към мащабно изгаряне на отпадъците, за да реши 

проблема, енергичната съпротива на обществото не 

само възпрепятства строителството на десетки инси-

нератори, но подтиква правителството да одобри цели 

и програми за предотвратяване и рециклиране на отпа-

дъците. Тези програми и политики са толкова ефективни, 

че количеството отпадъци намалява значително, въпреки 

че междувременно населението и брутният вътрешен 

продукт (БВП) се увеличават. Правителството обаче про-

дължава да подкрепя политики както в полза на инсине-

раторите, така и за предотвратяване на отпадъците, а 

това неминуемо ограничава потенциала на стратегиите 

ÒÀÉÂÀÍ

Общностни действия насочват 
правителството към нулеви
отпадъци
Сесилия Алън

Тайвански събирач на отпадъци отделя кости от рециклируемите кухненски отпадъци. (снимка: Allianz SE)

ТАЙВАН
Население: 23 милиона
Площ: 36 192 km2

Плътност: 642 души/km2

Средно годишно к-во валежи: 2 500 мм
Средна годишна температура: 5ºC - 35ºC
Надм. Височина: 0 – 3 952 метра над мор-
ското равнище
Процент на отклоняване на отпадъците: 
48,82%
Генериране на отпадъци: 0,942 кг на глава 
от населението дневно
Разходи на глава от населението за упра-
вление на отпадъците: 25,40 щ.д. годишно
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за предотвратяване на отпадъци, тъй като 

значителните инвестиции в инсталации за 

изгаряне изчерпват ресурси, които иначе 

биха могли да се използват за подобрението 

и разширяването им.

През 1980 г. комбинацията от голяма гъстота на 

населението, стремглав индустриален растеж, 

достигащи пълния си капацитет депа и липса 

на пространство за нови сметища подтикват 

„Агенцията по защита на околната среда на Тай-

ван” (TEPA) да приеме, че изгарянето като начин 

за третиране на отпадъци е приоритетно пред 

депонирането. Тази промяна се потвърждава през 

1990 г. с план за строеж на 21 мащабни инсинера-

тори за производство на енергия от отпадъци и 

отново през 1996 г., когато се убеждават инвес-

титори да построят още 15 общински инсинера-

тори за твърди отпадъци за постигане на нацио-

налната цел, която предвижда поне един инсине-

ратор на административна единица.

Провеждат се десетки срещи против инсинера-

торите и широката общественост се организира 

против тези планове. Това движение се консолиди-

ра през 2002 г. със създаването на „Съюз на Тайван 

против инсинераторите” (TAIA). В резултат на 

това към 2002 г. са построени едва 19 от общо 36 

планирани инсинератори. Пълният капацитет на 

тези 19 инсинератори е 21 000 тона на ден, дока-

то генерирането на твърди битови отпадъци на 

национално равнище е по-малко от 20 000 тона на 

ден.1  Въпреки яростната съпротива от страна 

на общността TEPA все още се придържа към пла-

новете си да увеличи значително капацитета на 

инсинераторите. Всъщност, една трета от бю-

джета на TEPA за 2003 г.- 3,7 милиарда тайвански 

долари (127 милиона щ.д.)2  е предвидена за изга-

ряне на отпадъци, докато едва 100 милиона тай-

вански долара (3,4 милиона щ.д.) са предназначени 

за компостиране. Общо 122 обществени организа-

ции изпращат писмо до правителството, в което 

отправят предупреждения относно свръх-капаци-

тета на съществуващите инсинератори, както 

и екологичните и здравословни проблеми в резул-

тат на емисиите от изгарянето и настояват 

вместо това правителството да вложи ресурси 

в по-безопасни и устойчиви алтернативи като 

предотвратяване, рециклиране и компостиране 

на отпадъци.

Цели за предотвратяване на отпадъци 

В резултат на натиска от страна на общест-

веността през 2003 г. TEPA приема политика за 

нулеви отпадъци. Първоначално дефиницията за 

нулеви отпадъци включва и изгаряне, но след пос-

ледвалите критики от обществени организации 

приетата през декември 2003 г. формулировка 

определя нулевите отпадъци като „ефективно 

рециклиране и използване на ресурсите посред-

ством зелено производство, зелено потребле-

ние, намаляване при източника, оползотворяване, 

повторна употреба и рециклиране.”3  Освен това 

политиката определя цели за отклоняване на от-

падъците от 25% до 2007 г., 40% до 2011 г. и 75% 

метал 4%

стъкло 7%

текстил
и други 9%

пластмаси 22%

хартия 26%

хранителни и
градински
отпадъци 32%

Фигура 1. Характеристика на твърдите битови 

отпадъци в Тайван

Източник: Li-Teh Lu, et al, 2006

1 Институт за наблюдение на Тайван (Taiwan Watch Institute).
2 Обменен курс: US$ 1 = 29,21 тайвански долара.
3 TEPA: Преглед и прогноза на програмата за третиране на отпадъци,
          декември 2003 г.
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до 2020 г.4  За разлика от повечето данни за откло-

няване, тези се позовават на статична начална 

стойност от 8,33 милиона тона отпадъци, гене-

рирани през 2001 г. Изгарянето все още е част от 

цялостния национален план за третиране на от-

падъци, но е с по-нисък приоритет от мерките, 

включени в определението за нулеви отпадъци.

Свеждане до минимум на опаковки

и стоки за еднократна употреба

Подходът на TEPA към предотвратяване на от-

падъците поставя силен акцент върху Разши-

рената отговорност на производителя (РОП) 

– производителите стават отговорни за про-

мени в дизайна и производството за намалява-

не на отпадъците, генерирани от техните про-

дукти и опаковки. Освен това производителите 

управляват собствените си стоки след изхвър-

лянето им, като приемат обратно материали за 

повторна употреба или депониране. Този подход 

съчетава задължителни цели за намаляване, спо-

разумения на доброволни начала и стимули за биз-

неса и индустрията.

Ограничаване теглото на кутиите. През 2006 

г. правителството въвежда ограничения за опа-

ковките на компакт дискове с компютърен соф-

туер и подаръчни кутии за сладкиши, козметика, 

алкохолни напитки и храна. През 2009 г. TEPA под-

писва споразумение за намаляване на опаковките 

с петте най-големи производители на преносими 

компютри, а това елиминира около 3 700 тона от-

падъци от опаковки на компютри годишно.

Забрана на еднократните съдове и прибори в 

училища и правителствени агенции. През 2006 

г. TEPA поиска от правителствените агенции и 

училищата да престанат да използват съдове и 

прибори за еднократна употреба, а през 2007 г. из-

искването включва и хартиените чашки.

Намаляване на полиетиленовите торбички и 

опаковки. През 2007 г. TEPA призовава супермар-

кетите да изготвят планове за намаляване на 

пластмасовите опаковки. Бизнесът трябва да 

постигне цели за намаляване на отпадъците с 15 

процента и 25 процента през първата и втората 

година и 35 процента през 2011 г. Магазините за-

почват да използват по-оскъдни опаковки и да про-

дават неопаковани стоки (около 30 процента от 

продуктите се продават неопаковани през вто-

рата година на прилагането). Според TEPA сред-

ната степен на отклоняване през първата година 

е 21%, а до 2009 г. достига 33%. Според TEPA коли-

чеството пластмаса от невъзобновяеми източ-

ници, което се използва за пакетиране, намалява 

с около 1 400 тона между юли 2007 г. и декември 

2009 г. Операторите, които не успяват да покри-

ят определените цели или да изпратят планове за 

намаляване или резултати от намаляване на ТEPA, 

се глобяват между 30 000 и 150,000 тайвански до-

лара (между 1 000 и 5 000 щ.д.). 5

Доброволци разглобяват аудио касетки и продават раз-
делените материали (пластмаси, метали) на рецикла-
тори, като приходите отиват за дарения (снимка: Taiwan 
Watch Institute)

4 Минимизиране при източника и рециклиране на ресурси, TEPA. www.epa.gov.tw
5 TEPA, Месечен бюлетин за екологична политика, септември 2010 г.
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Системи „Плащай колкото изхвърляш”

в Тайпей и Ксинбей

В два тайвански града системите „Плащай 

колкото изхвърляш”(PAYT) се оказват изклю-

чително ефективни за рязко увеличаване на 

разделното събиране на отпадъци. 

През 2000 г. градът Тайпей променя систе-

мата си за плащане на събирането на отпа-

дъци от такава, която се базира върху ко-

личеството използвана от домакинството 

вода, до PAYT: от жителите се изисква да 

закупуват сертифицирани торби – налични 

в магазини в целия град – за битовите си 

отпадъци. Това служи като стимул на хо-

рата да намаляват отпадъците си и да ги 

разделят при техния източник. Изчислено е, 

че до 2003 г. въвеждането на тази систе-

ма намалява производството на отпадъци с 

28,3% в сравнение с 1999 г. и повишава сте-

пента на рециклиране от 2,3% до 23%.

Ксинбей, най-големият град в Тайван, посте-

пенно започва да въвежда системата PAYT 

през 2008 г. До януари 2011 г. тя обхваща 

целия град с население от 3,9 милиона души. 

Постигнатите резултати са дори по-впе-

чатляващи от тези в Тайпей: до 2011 г. ос-

татъчните отпадъци намаляват с 47,3% в 

сравнение с 2008 г. (2 497 тона на ден през 

2008 г. И 1 316 тона на ден през 2011 г.)

Източници: Li-Teh Lu et al., 2006 г., и Taiwan Watch 

Institute

Насърчаване на намаляването на еднократни 

пръчици за хранене. През 2008 г. правителството 

призовава магазини и кафетерии да предоставят 

пръчици за хранене, годни за многократна употре-

ба и да не дават автоматично еднократни пръчи-

ци при взимане на храна за вкъщи. Тази политика 

намалява употребата на пръчици с 44 милиона чи-

фта и спестява 350 тона отпадъци годишно.6

Намаляване на чашките за еднократна употре-

ба. През 2011 г. веригите за бързо хранене, напит-

ки и кварталните магазини са задължени от TEPA 

да предоставят отстъпки или допълнителни пор-

ции за клиенти, които си носят собствени чаши.

Магазините, които не прилагат тази мярка са за-

дължени да дават на клиентите си 1 тайвански 

долар (0,03 щ.д.) за всяка втора върната чаша, кое-

то е стимул за магазините да рециклират собст-

вените си чаши.7

 

Увеличаване на рециклирането до

най-голямата възможна степен

Фонд за управление рециклирането на ресур-

си. Тайванското законодателство изисква от 

производители и вносители на задължителни за 

рециклиране стоки като опаковки и контейнери, 

гуми, някои електрически и електронни стоки, 

автомобили, батерии и флуоресцентни лампи да 

ги докладват, етикетират и да заплатят такса 

на Фонда за управление рециклирането на ресур-

си, в зависимост от материала, количеството, 

теглото и степента на рециклиране. Фондът се 

използва за покриване на разходите по събиране и 

рециклиране и предоставяне на субсидии на ком-

пании и правителства за развиване на системи за 

многократна употреба и рециклиране. Инсталаци-

ите за рециклиране се одитират, за да се потвър-

ди точното количество рециклирани материали и 

да се гарантира, че операциите съответстват 

на регламентите. Тази система за рециклиране 

се нарича „четири в едно” и подчертава съ-

трудничеството на гражданите, местното 

правителство, рециклиращите бизнеси и Съве-

6 TEPA, Месечен бюлетин за екологична политика, януари 2010 г.
7 Специални оферти за клиенти, които носят собствени чаши, TEPA, 2011 г.
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та на фонда за управление на рециклирането.8

Задължително връщане на амбалаж от напит-

ки. Повечето бизнеси, които продават напитки 

са задължени да инсталират контейнери за връ-

щане на празни бутилки; това включва хипермар-

кети, супермаркети, квартални супермаркети, 

козметични магазини, бензиностанции, заведения 

за бързо хранене и магазини с автомати за напит-

ки.9  Съществуват общо 14 000 такива места за 

оставяне на амбалажа. Нарушителите се наказ-

ват с глоба от 60 000 тайвански долара (около 2 

000 щ.д.) до максимум 300 000 тайвански долара (10 

200 щ.д.). 10

Задължително връщане на електронни отпадъ-

ци.11  Като част от системата „четири в едно” 

Тайван въвежда задължително рециклиране на 

електронни отпадъци през 1997 г. и координира 

жителите, рециклиращите бизнеси, местните 

правителства и Съвета на фонда за управление 

на рециклирането, за да извършва контрол върху 

процеса на рециклиране.12 През 2010 г. правител-

ството приема закон, който задължава тър-

говците на дребно, продаващи електроника и 

електрически продукти, да взимат обратно 

и рециклират тези продукти.13 Според полити-

ката търговците нямат право да таксуват кли-

ентите си за тази услуга или да откажат да ре-

циклират. От клиентите се изисква да попълват 

формуляри, за да гарантират, че продавачите под-

държат прозрачност в процеса на рециклиране и 

третиране. Продавачите, които не спазват ре-

гламента, се наказват с глоби между 60 000 и 300 

000 тайвански долара (между 2 000 и 10 000 щ.д.). 

Разделяне на отпадъци при техния

източник

 

През 2005 г. Тайван приема двуетапна програма 

по смисъла на Закона за депониране на отпадъ-

ците, която изисква от хората да разделят от-

падъците на рециклируеми, хранителни и оста-

тъчни отпадъци.14 През първия етап програмата 

се прилага в седем града и десет окръга. Вторият 

етап, който разширява разделянето при източни-

ка за цялата страна, започва през 2006 г. Към онзи 

момент Тайпей също работи по системата „Пла-

щай колкото изхвърляш”, която по-късно се въвеж-

да в Ксинбей (виж карето).

Законът на Тайван за изхвърляне на отпадъците 

задължава гражданите да носят рециклируеми-

8 Lu et al 2006, Kokima, 2010 г.
9 До 2002 г. клиентите получават обратно депозити при връщане на бутилки на търговците. Тази система се прекъсва от TEPA, след като се установява   
 нарушен баланс в депозита за рециклиране. Погрешно докладване от страна на индустрията относно броя пуснати на пазара бутилки, не съвпада с броя на   
 върнатите бутилки и води до докладване на нива на рециклиране, надхвърлящи 100%. Тъй като TEPA заплаща депозитите и рециклирането за действително   
 рециклирани бутилки, а индустрията плаща за количеството бутилки, които декларират като пуснати на пазара, балансът на депозита се нарушава.
10  TEPA, Месечен бюлетин за екологична политика, февруари  2011 г.
11  TEPA, Месечен бюлетин за екологична политика, март 2011.
12  http://recycle.epa.gov.tw/Recycle/index2.aspx (in Mandarin).
13  Обхват, съоръжения, спецификации и други критерии за продавачи на електрически и електронни продукти, които са задължени да инсталират съоръжения за   
 рециклиране.
14 В Тайван се наричат ресурси, кухненски отпадъци и боклук. 

Сметосъбиращи камиони с варели за събиране на храни-
телни отпадъци (ляво) и големи чували за рециклируеми 
материали (дясно). (снимка: Taiwan Watch Institute)



48  |  ПО ПЪТЯ КЪМ НУЛЕВИ ОТПАДЪЦИ: УСПЕХИ И ПОУКИ ОТ ЦЯЛ СВЯТ

те си отпадъци директно до камионите за съби-

ране. Камионите, които събират рециклируеми 

материали, хранителни остатъци и остатъчни 

отпадъци, се управляват от бригади по събиране, 

наети от правителството. Те се движат заедно, 

така че хората да могат да извадят всички видо-

ве материали едновременно.

Бригадите по събиране на отпадъци трябва да 

сортират ресурсите след събирането им.15  Всяка 

община разполага с обект, където материалите 

се сортират и продават за рециклиране; понякога 

се продават в смесено състояние на извършващи-

те рециклирането, които сами ги разделят.

Оползотворяване на хранителни

отпадъци

Оползотворяването на разделени при източника 

хранителни отпадъци се определя от Плана за 

оползотворяване и повторна употреба на хра-

нителни отпадъци. Към 2009 г. 319 общини имат 

системи за рециклиране на хранителни отпадъци. 

Общото количество събрани хранителни отпадъ-

ци на ден нараства от 80 тона през 2001 г. до 1977 

тона през 2009 г. Приблизително 75% от оползот-

ворените хранителни отпадъци се продават на 

свинеферми за около 400 тайвански долара (13,70 

щ.д.) на тон. По-голяма част от оставащите хра-

нителни отпадъци се компостира. За да се насър-

чи оползотворяването на хранителни остатъци, 

националното правителство предоставя субси-

дии на местните правителства за образование, 

популяризация и инсталации за компостиране.

Прекъсване на връзката между БВП и

генерирането на отпадъци

Често	 икономическият	 растеж	 и	 намаляването	

на отпадъците изглеждат противоречиви цели: 

по-голямо богатство почти неминуемо създава 

повече отпадъци. Тайван показва, че тази връз-

ка може да се прекъсне с помощта на агресивни 

програми за предотвратяване на отпадъците. Ге-

нерирането на отпадъците в Тайван спада от 

8,7 до 7,95 милиона тона между 2000 г. и 2010 

г., въпреки че БВП се увеличава с 47% в същия 

период16, 17 Междувременно, населението също 

нараства, така че през 2010 г. генерирането на 

отпадъци на глава от населението е с 12,7% по-

ниско отколкото през 2000 г. Това постижение се 

дължи на комбинация от няколко фактора. Криза-

та с депата през 1980-те и 1990-те години води до 

по-голяма информираност и мотивация от стра-

на на индивиди и обществени групи да работят 

в посока на предотвратяване и рециклиране на 

отпадъците. Освен това все по-уголемяващата 

се пропаст между богати и бедни съсредоточава 

значителна част от богатството в една малка 

част от населението. Тези, които имат стабил-

ни или дори намаляващи приходи, не се очаква да 

генерират повече отпадъци. Това обаче само по 

себе си не обяснява намаляването на количество-

то генерирани отпадъци в този период. Въпреки 

че са необходими повече изследвания, за да се ана-

лизират едни или други фактори, подобен забеле-

жителен спад в генерирането на отпадъците със 

15 Li-Teh Lu, et al, 2006 г.
16 http://sowf.moi.gov.tw/stat/month/m1-09.xls
17 http://eng.stat.gov.tw/public/data/dgbas03/bs4/ninews_e/10002/enewtotal10002.pdf 

Дейности по компостиране, извършвани от екипа за 
събиране на отпадъци на един район (Шиганг) в централен 
Тайван.  (снимка: Taiwan Watch Institute)
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сигурност се дължи в голяма степен на успешни 

политики за предотвратяване на отпадъците.

Както е видно от таблица 2, степента на откло-

няване на отпадъците през 2010 г. е 48,7 процента. 

Тази стойност се отнася за материали, които са 

рециклирани или оползотворени посредством ком-

пост, храна за животни и др., вместо да бъдат 

депонирани или изгаряни. Остатъчните отпадъци 

(т.е. отпадъци за депа и инсинератори) намаляват 

от 1,14 кг на глава от населението дневно през 

1997 г. до 0,48 кг на глава от населението дневно 

през 2010 г. 18

Изгаряне на отпадъци срещу

предотвратяване на отпадъци

Докато правителството рекламира своите 

политики за предотвратяване и рециклиране 

на отпадъците, изгарянето продължава да 

играе важна роля в системата за управление на 

отпадъци в Тайван, както се вижда в таблица 2 по-

горе. Благодарение на енергичната съпротива на 

обществото срещу изгарянето на отпадъците, 

Тайван не изпълнява напълно първоначалния 

си план да построи много нови инсинератори 

и така количеството изгаряни отпадъци в 

Таблица 2. Генериране и третиране на твърди би-

тови отпадъци в Тайван

2010 Тона / година %

Рециклирани градински и
обемни отпадъци

80,217 1%

Рециклирани за храна 769,164 9.6%

Рециклирани отпадъци 3,035,617 38.1%

Общо рециклирано 3,884,998 48.7%

Депонирани/изгорени 181,771 2.28%

Изгорени 3,888,641 48.8%

Друго 2,191 0.02%

Общо депонирани 4,072,603 51.1%

Общо генерирани отпадъци 7,957,601 100%

Източници: Based on data published by TEPA, http://www.epa.gov.tw/en/

statistics/c4010.pdf.

Таблица 1. Тенденции при генериране на отпадъци, 

население и БВП в Тайван

Население БВП (US $ 
мил.)

Генериране 
на отпадъ-
ци (тонове)

Генериране 
на отпадъ-
ци (кг на 
глава на 

население)

2000 22,100,000 293* 8,700,000 394

2010 23,100,000 430 7,950,000 344

Сравнение  + 4.52%  + 46.7% - 8.6% -12.7%

*Данни от 2001 г.

Източници: http://sowf.moi.gov.tw/stat/month/m1-09.xls, and

http://eng.stat.gov.tw/public/data/dgbas03/bs4/ninews_e/10002/

enewtotal10002.pdf.

Фигура 2. Генериране и третиране на твърди отпадъци в Тайван (2000 г. – 2010 г.)

Източник: Въз основа на данни, публикувани от TEPA, http://www.epa.gov.tw/en/statistics/c4010.pdf.

18 Y.Y. Lai, 2011.
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Таблица 3: Субсидии от TEPA за местните власти (2011)

Програма
Тайвански долари

(хиляди)
USD $

Нулеви отпадъци

Проекти Нулеви отпадъци 309,925 10,610,000

Събиране, разделяне, повторна 
употреба и рециклиране на отпа-
дъци от декорации и ремонт на 

сгради

24,015 822,000

Рециклиране на хранителни
отпадъци 

158,600 5,429,000

Рециклиране на обемни отпадъци 48,990 1,677,000

Общо от Нулеви отпадъци  541,530 18,538,000

Изгаряне на отпадъци

„Рециклиране“ на пепел
след изгаряне

353,000 12,084,000

Разходи за амортизация на
инсенератори

1,002,214 34,310,000

Общо от изгаряне  1,355,214 46,394,000

Източник: TEPA.

19 Институт за наблюдение на Тайван.
20 TEPA, Месечен бюлетин за екологична политика, май 2010 г.

страната остава сравнително постоянно от 

2002 г. насам. И все пак разходите, свързани с 

изгарянето са толкова високи и изискват такъв 

голям процент от бюджета, че потенциалът на 

усилията за предотвратяване на отпадъците и 

оползотворяване на материалите се съкращава 

драстично.

Понастоящем има 24 функциониращи инсинерато-

ри в Тайван, като те третират 60% от твърдите 

битови отпадъци в страната и 40% от индустри-

алните отпадъци. От 2004 г. насам обаче инсине-

раторите често страдат от липса на материали 

за изгаряне и освен това се сблъскват с проблеми, 

тъй като гражданите се оплакват от емисиите. 

Трите инсинератора в Тайпей трябва да съкра-

тят дейността си наполовина, най-малкото за-

щото няма достатъчно отпадъци за горене.19 

Освен това, правителството насърчава рецикли-

ране на пепелта в строителни дейности и пътни 

настилки, а това представлява сериозна еколо-

гична опасност в Тайван, тъй като в тази пепел 

се съдържат много токсични вещества. Много 

компании обаче не искат да използват пепелта в 

собствените си пътни настилки и, поради липса 

на достатъчно място за съхранение, тя често се 

разпръсква на различни места, например ферми, 

където създава огромна екологична заплаха.

Анализ на отпадъците, изгаряни в общинските 

инсинератори в Тайчунг, Тайпей и Тайван показва, 

че 48,6% от боклука е органичен (т.е. кухненски и 

градински биоотпадъци), докато неорганичните 

рециклируеми материали съставляват едва 9,3%. 

Следователно, 57,9% от изгаряните отпадъци 

са рециклируеми или годни за компостиране. 

Възможно е този процент да е доста по-висок. 

Например, 30% от това, което правителството 

счита за отпадъци – нерециклируеми хартиени 

продукти като тоалетна хартия или друга мръс-

на хартия – могат да се компостират. 20

Огромните инвестиции в строителството и екс-

плоатацията на инсинератори изчерпват сред-

ствата в продължение на години, които иначе 

биха могли да се използват за повишаване на опол-

зотворяването на ресурсите. Обикновено някой 

строителен предприемач плаща за построяване-

то на инсинератора, след което правителството 

се задължава да прави плащания към този предпри-

емач в продължение на 20 години, както се вижда в 

таблица 3 по-долу. 
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Таблица 4. Бюджет на ТEPA за управление на отпадъците (2011)

Източник Програма
Тайвански 

долари 
USD $

Субсидии, осигурени за местните власти,
да реализират проекти или политики за
управление на отпадъците

Образование и популяризиране 30,000 1,027,000

Превозни средства за събиране на отпадъци 328,500 11,246,000

Дизайн на съоръжения за третиране на торове 1,000 34,000

Събиране разделяне повторна употреба и
рециклиране на отпадъци от декорации и
ремонт на сгради

24,015 822,000

Проекти Нулеви отпадъци 309,925 10,610,000

Рециклиране на хранителни отпадъци 158,600 5,429,000

Рециклиране на обемни отпадъци 48,990 1,677,000

„Рециклиране“ на пепел след изгаряне 353,000 12,084,000

Амортизация на инсенератори 1,002,214 34,310,000

Пренасяне на отпадъци, произведени при
бедствия (тайфуни и др.)

96,000 3,286,000

Общо субсидии 235,2244 80,525,000

Развитие и реализиране на политики на
национално ниво

Създаване на общи политики за нулеви отпадъци, 
предотвратяване при източника и програми за 
рециклиране 

17,300 592,000

Реализиране на политики за разделяне и рецикли-
ране на отпадъци и ERP

6,742 230,800

Реализиране на политики за намаляване на от-
падъците от продукти за еднократна употреба 
рестрикции за живачни продукти(включително 
батерии) намаляване на опаковките екодизайн на 
опаковки

14,800 506,000

Създаване на политики за предаване на отпадъци 5,500 188,000

Мониторинг за „рециклиране“ на пепел след
изгаряне

3,000 102,700

 Общо национални политики 47,342 1,618,700

ЕPR/РОП (фонд за рециклиране на ресурсите 
управляван от TEPA)

Субсидии за компании за рециклиране, предаване 
и събиране; субсидии и стимулиране за системи 
за рециклиране и повторно използване; разходи 
за услуги за депониране, покривани от изпълни-
телната власт от името на други; одитиране и 
сертифициране; други разходи

1,392,726 47,679,000

Общо 3,792,312 129,822,700

Забележка: Данните в долари са закръглени за улеснение при четенето.

Източник: TEPA.

Политиките за предотвратяване и рециклиране 

на отпадъците в Тайван изглежда дават добри 

резултати, като потенциалът за по-нататъшен 

напредък е огромен. Със сигурност може да се 

подобри оползотворяването на биоотпадъците, 

тъй като инвестициите и програмите в тази 

област са много ограничени, а хранителните и 

градински отпадъци представляват най-голе-

мият поток от твърди битови отпадъци. Също 

така, системата „Плащай колкото изхвърляш” 

предлага голям потенциал за учене, тъй като тя 

успява да намали отпадъците и да повиши раз-

делното събиране при източника в Тайпей и Ксин-

бей. Хората в Тайван се противопоставят кате-

горично на практиката на изгаряне на отпадъци 

и изявяват готовността си да се ангажират с 

практики за предотвратяване и рециклиране на 

отпадъци. За съжаление, огромните инвестиции 

в изгаряне на отпадъци и „рециклиране” на пепел-

та от инсинераторите изяждат средствата, 
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необходими за засилване на предотвратяването 

и оползотворяването.
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В историята за управление на отпадъците в Буенос Айрес 

се разказва как жителите на града, които рециклират отпа-

дъците, или т. нар. „картонерос“ 1, успяват благодарение на 

своята настойчивост в рециклирането не само да спечелят 

признание за своята работа, но и юридическа и финансова 

поддръжка от страна на градската управа. До 2001 г. съби-

рането на отпадъци от гражданите не е разрешено в Буе-

нос Айрес. От този момент нататък, картонерос се орга-

низират в кооперативи, започват да обучават жителите на 

града относно ползата на рециклирането за околната среда 

и заедно със сходни неправителствени организации лобират 

пред градската управа за по-ясен подход при управлението на 

отпадъците. Резултатът: коренна промяна в подхода на об-

щината към отпадъците, включително разделянето им при 

източника и осигуряване на изключителни права за достъп до 

рециклируемите материали за събирачите на отпадъци. И въ-

преки че прилагането на законите за управление на отпадъ-

ците в Буенос Айрес е непоследователно, голяма част от съ-

ÁÓÅÍÎÑ ÀÉÐÅÑ, ÀÐÆÅÍÒÈÍÀ

Включване на гражданите,
рециклиращи отпадъците
Сесилия Алън

БУЕНОС АЙРЕС
Столица на Аржентина
Жители: 2 890 000
Площ: 202 km2

Плътност на населението: 14 307 жители/
km2

Средно количество валежи: 1146 мм
Надморска височина: 25 м над морското 
ниво
Средна годишна температура: 11ºC до 25ºC
Количество генерирани отпадъци: 1,2 кг/
жител/ден

1 Извършващи рециклиране и събирачи на боклук са термини, отнасящи се за хората, които спасяват рециклируеми материали от общия поток отпадъци. Някои   
 от  тях работят на депа и сметища; други оползотворяват материали директно от източника (къщи, бизнеси и др.). Те продават рециклируемите материали   
 на обработващата индустрия за рециклиране. В различните страни се използват разнообразни термини catador (Бразилия), pepenador (Мексико), reciclador   
 (Колумбия), ragpicker (Индия), и др. В Аржентина обикновено се наричат картонерос и това е използваният тук термин.

Работниците от кооператив „Ел Сейбо“ събират рециклируеми материали и популяризират разделянето
им при източника. (снимка: Кооператив Ел Сейбо)
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Сортиране на материали в Зеления център на 
кооператив El Alamo. (снимка: община Буенос Айрес)

бирачите на отпадъци днес се радват на по-

сигурна работна среда и подобрен достъп до 

годни за продажба материали, а самите тези 

напредничави закони са модел, който другите 

градове копират.

Контекст на икономическа, социална

и екологична криза

Буенос Айрес е главното пристанище на Арженти-

на и нейн финансов, бизнес и културен център. Раз-

положен в най-източната част на най-продуктив-

ния аржентински селскостопански регион и свър-

зан с Уругвай, Парагвай и Бразилия посредством 

голяма речна мрежа, градът е дистрибуционен 

възел и пазар за огромна област. По традиция гра-

дът разчита на сметищата за справяне с отпа-

дъците, а картонерос действат без обществено 

признание и юридически санкции. 

През 2001 г. тежката социално-икономическа кри-

за в Бразилия довежда до драматично увеличаване 

на безработицата и много хора в града се преори-

ентират към събиране и продажба на рециклиру-

еми материали, събирани на улицата, за да оцеле-

ят. Смята се, че през 2001 г. в метрополията на 

Буенос Айрес работят около 100 000 картонерос.2 

Прилагане на юридическа рамка

През 2002 г. закон 992 създава Програма за гражда-

ните, рециклиращи отпадъци и анулира закон, за-

браняващ събирането на отпадъци в града. Закон 

992 формализира ролята на картонерос: „Изпъл-

нителната власт включва в настоящата система 

за управление на отпадъците и неформалните ре-

циклиращи като обособено звено за събиране на 

отпадъци.“ В допълнение законът признава „поло-

жителните екологични, социални и икономически 

ефекти на повторната употреба и рециклиране-

то“ и „ползите от разделяне при източника или 

преди изхвърляне на боклука, подпомагайки рабо-

тата на рециклиращите и допринасяйки за чисто-

тата на града и защитата на околната среда.”3

Междувременно се задава криза на управлението 

на отпадъците, която би утежнила още повече 

социалната криза. През 2004 г. оповестяването 

на нови сметища в провинция Буенос Айрес пре-

дизвиква значителна обществена съпротива, 

толкова голяма, че правителството не може 

да намери община, която да се съгласи на нейна 

територия да бъде разположено новото сме-

тище. Освен това, поради тежко замърсяване и 

здравословни проблеми, гражданите се разбунту-

ват и настояват за затваряне на две от същест-

вуващите три сметища.

Протестите на хората срещу голямата площ на 

сметищата, активните кампании на няколко еко-

логични организации и прогресивното нарастване 

на броя на хората, събиращи отпадъци, довеждат 

до промяна в градския подход към управление на 

отпадъците. Тази промяна се проявява под форма-

та на ново законодателство, предвиждащо уве-

личаване на рециклирането и по-добро използване 

на ресурсите. Законът за нулеви отпадъци (закон 

1854), гласуван през 2005 г., надгражда Закон 992 

2 Изчисления на Francisco Suárez, in MESA, Pablo Edgardo, Los recuperadores urbanos en la gran Ciudad metropolitana de Buenos Aires, Buenos Aires, Prometeo libros, 2010 (p.45).
3 Пак там.
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и предприема по-нататъшни стъпки за включване 

на обикновените граждани, заети с рециклиране. 

Целите на закон 1854 включват:

•	Минимизиране	на	отпадъците	чрез	прила-

гане на разделяне при източника;

•	Образоване	на	хората	и	големите	произво-

дители на отпадъци за нуждата за разделя-

не на отпадъците и годните за рециклиране 

материали при източника;

•	Намаляване	на	твърдите	битови	отпадъ-

ци, изхвърляни на сметищата с 30% през 2010 

г., с 50% през 2012 г. и с 75% през 2017 г. (в 

сравнение с количеството, изхвърляно през 

2004 г.), като крайната цел е да се достигне 

нулево изхвърляне на отпадъци на сметища-

та в град Буенос Айрес през 2020 г..

•	Изграждане	на	системи	за	възстановява-

не и рециклиране;

•	Увеличаване	на	количеството	на	използва-

ните вече материали, които се връщат об-

ратно към индустрията.4

Наред с това законът забранява изгарянето на 

общински отпадъци – с или без производство на 

енергия, в града и извън него, докато не се дос-

тигне 75-процентно намаление на отпадъците, 

изхвърляни на сметищата.

Законът обръща специално внимание на рецикли-

рането и на тези, които изпълняват тази зада-

ча - кооперативите на картонерос. На практика 

обаче той е твърде слабо прилаган. Причините за 

това включват: липсата на политическа воля да 

се прилага система, изискваща значително учас-

тие на гражданите и продължителна образова-

телна програма; нежеланието на правителство-

то да приеме различни стратегии вместо чисто 

и просто да се ограничи до една – сметищата; 

преценката, че една бъдеща система, базирана на 

големи улични контейнери, събирани от частни 

компании, би струвала скъпо; натиск от фирмата, 

отговорна за сметището, да се възприеме тех-

нология за изгаряне на боклука като „магическо” и 

„просто“ решение; лобиране от страна на фирми-

те за събиране на смет и на профсъюзите, които 

искат да извлекат полза от възможните промени 

в системата; ограничената екологична и социал-

на визия на правителството и липса на критична 

маса граждани, изискващи нулеви отпадъци.

Всъщност, 2009 г. и 2010 г. са най-лошите години 

по отношение на изхвърлянето на твърди битови 

отпадъци. През 2010 г. Буенос Айрес изхвърля над 

2 110 000 тона отпадъци на сметищата, вместо 

предвидените от закона 1 048 359 т. Затова меж-

ду 2005 г. и 2011 г. законите 992 и 1854 са подсиле-

ни от резолюции, целящи да:

•Наложат	 на	 някои	 големи	 производители	

на отпадъци (хотели с четири и пет звезди, 

обществени сгради и частни сгради с над 19 

етажа) да разделят рециклируемите мате-

риали при източника; 5

•Задължат	тези	производители	на	отпадъ-

ци да разделят също и биоотпадъците; 6

•	Започнат	пилотен	проект	в	три	квартала	

за задължително разделяне на биоотпадъци-

те при източника от бизнеса, свързан с хра-

ни, като хотели, ресторанти, увеселителни 

заведения; 7

4               http://www.buenosaires.gov.ar/areas/med_ambiente/basura_cero/ (13 October 2011)
5               Резолюции 50 и 808 от 2007 г. на Министерството по околната среда и публичното пространство.
6  Резолюция 777 от 2011 г. на Министерството по околната среда и публичното пространство. 
7  Резолюция 234 от 2011 г. на Министерството по околната среда и публичното пространство.
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•	Обложат	с	„еко-данък“	тези,	които	произ-

веждат повече от 1 000 литра нерециклиру-

еми отпадъци на ден.8

Системата за управление на

отпадъци на Буенос Айрес

Системата за управление на отпадъците на Бу-

енос Айрес е смесена: тя е държавна, но се уп-

равлява от държавни и частни фирми. Съгласно 

договорите за събиране на отпадъци, подписани 

през 2004 г., градът е разделен на шест области, 

като пет от тях се ръководят от частните фир-

ми Клиба, Аеса, Урбазур, Нитида и Интегра (Cliba, 

Aesa,Urbasur, Nittida, Integra), а шестата - от дър-

жавната	Градска	служба	за	чистотата	(ГСЧ).	Всич-

ки фирми събират отпадъците и ги превозват до 

три пункта, разположени в града. Впоследствие 

държавната фирма Coordinación Ecológica Área 

Metropolitana Sociedad del Estado Estado (CEAMSE) 

извозва отпадъците от тези пунктове до смети-

щето Норте III.

Съгласно законодателството всяка фирма, съ-

бираща отпадъци, би трябвало да участва в сис-

темата за рециклиране на Буенос Айрес посред-

ством проектиране и изграждане на съоръжения 

за възстановяване на отпадъците в областите, 

които обслужва, наречени „Зелени центрове“, 

както и да предоставя машини, оборудване и 

всичко друго необходимо за нейната работа.9 

Тези центрове би трябвало да се изграждат на 

общинска земя, а дейностите по сортиране, ба-

лиране и складиране на отпадъчни материали за 

продажба да се управляват от кооперативите 

на събирачите на отпадъци, назначени към всеки 

Зелен център.10

През 2010 г, когато Буенос Айрес изхвърля на сме-

тището два милиона тона твърди битови отпа-

дъци, според преценките на правителството 50 

678 т. отпадъци са били рециклирани. В същото 

време картонерос изчисляват рециклираните от 

тях материали на над 190 000 т годишно - една 

значително по-голяма цифра.11 

Tаблица 1. Вид и количество събрани материали и 

количество рециклирани твърди битови отпадъци 

в град Буенос Айрес през 2010 г. (в тонове)

Твърди битови отпадъци
(от домакинствата)

903,083 т

Твърди битови отпадъци (метене на улици) 136,999 т

Твърди битови отпадъци (търговски, зелени 
и обемни отпадъци)

379,501 т 

Строителни отпадъци 648,115 т

Общо CEAMSE (депонирани) 2,067,699 т

Рециклирани в CEAMSE12 40,093 т

Рециклирани твърди битови отпадъци, спо-
ред преценка на властите13 50,678 т

Рециклирани твърди битови отпадъци, спо-
ред преценка на събирачи на отпадъци14 190,000 т

Източник: Ministerio de Ambiente y Espacio Publico de la Ciudad de Buenos 

Aires, Informe Anual de Gestión Integral de Residuos Solidos Urbanos, Ley 

N°1.854, 2010.

8  Закон 3393 от 2010 г.
9  http://www.buenosaires.gov.ar/areas/med_ambiente/basura_cero/ (13 October 2011).
10  Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03 URL: http://www.greenpeace.org/argentina/es/informes/sin-centros-verdes-nohay-ba/ 
11  По-голямото число дори не включва рециклираното от зелените центрове.
12  Няколко съоръжения за оползотворяване на ресурсите функционират на сметищната площадка, управлявани от групи събирачи на боклук, които взимат рецикли  
  руемите материали от смесените отпадъци за депониране
13  Включва това, което влиза в зелените центрове, управлявани от неофициални лица, извършващи рециклиране.
14  Изчисления на MTE.

Зелен център, управляван от кооперативите 
Recicladores Urbanos del Oeste, CERBAF и Las Madreselvas.
(снимка: Maeva Morin)
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Кооперативите

Неофициалният регистър на извършващите ре-

циклиране към Общинската служба за рециклира-

не наброява 7 479 души към август 2011 г. Според 

изчисления на правителството, обаче, броят на 

картонерос в Буенос Айрес е 5 500, от които 2 

500 са организирани, а останалите 3 000 работят 

независимо. Други правят подобни изчисления за 

около 6 000 събирачи на отпадъци, половината 

от които са организирани в кооперативи.15  Ня-

кои от 12-те кооперативи са по-големи от други, 

някой са по-стари, като всички предлагат различ-

ни услуги и ръководят различни програми.

Кооперативът Ел Сейбо е създаден през 1997 г. 

от група, състояща се от 10 жени, които рабо-

тят заедно по проблеми, свързани с жилищата и 

правата на жените от 1989 г. Президентът на 

кооператива обяснява, че са искали да намерят 

начин „да вършат по-приятна работа без да им 

се налага да минават през боклуците”.

„Започнахме да питаме всички, за да разберем 

кой притежава отпадъците”, казва тя. „В край-

на сметка научихме, че отпадъците са собстве-

ност на производителя. Тогава се роди програма-

та „Ел Сейбо оползотворява Палермо”. Програма-

та е простичка: обучава семейства как да раз-

делят отпадъците – хартия, стъкло, пластмаса 

– т.е. материалите, които имат стойност и 

могат да се включат отново в производствения 

цикъл.”

Ел Сейбо променя възприятието и процеса на 

оползотворяване на рециклируеми материали. 

В резултат на това неофициалните събирачи 

вече не се наричат „картонерос”, а „екологич-

ни помощници”, които работят при по-фор-

мални условия – редовен график, униформи – и 

звънят на звънците на жителите в квартала 

Палермо, за да оползотворяват материали.

Понастоящем кооперативът Ел Сейбо управлява 

зеления център Ретори и функционира като ус-

пешен бизнес, който има сключени договори за 

събиране с големи производители на отпадъци 

като местни компании, супермаркети и прави-

телството. Има 67 служители, които получават 

месечна заплата от 2 200 аржентински песо (511 

щ.д.) или повече.16  Кооперативът функционира 

със собствени ресурси, тъй като няма подкрепа 

от правителството. Ел Сейбо получава малко ко-

личество (4 тона на ден) от обществената сис-

тема за управление на отпадъците с управлявани 

от MTE камиони, които събират материали от 

големи производители и ги транспортират до 

зелените центрове, съгласно споразумение с пра-

вителството. Освен това получава 3 тона днев-

но от компанията за събиране Клиба и 0,6 тона 

от Аеса с различна честота. Не на последно мяс-

то, извършва собствено събиране, използвайки 

камион и бус, на пет тона рециклируеми матери-

али дневно, включително хартия, картон, пласт-

маса и стъкло, Тетра пак и пластмасово фолио. 17

Създадено през 2005 г., Движението на отхвър-

лените работници (MTE) е групата с най-много 

членове (2 500). Градското правителство предос-

тавя на кооператива автобуси и камиони, за да 

превозват работниците и рециклируемите ма-

териали, както и допълнителен месечен бонус 

от 900 аржентински песо (209 щ.д.) за всеки член 

към спечеленото от продажбата на продукти. 

15 http://periodismohumano.com/economia/reciclando-vidas-a-traves-de-la-basura.html 
16  Обменен курс: US $1 = 4,3 аржентински песо
17 Данни на Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires, Informe Anual de Gestión Integral de Residuos sólidos urbanos, Ley N° 1.854, 2010.

Благодарение на дейността само на нашия 

кооператив всеки ден се предотвратява 

депонирането на 200 тона отпадъци.

 - Движение на отхвърлените ра-

ботници (МТЕ)



58  |  ПО ПЪТЯ КЪМ НУЛЕВИ ОТПАДЪЦИ: УСПЕХИ И ПОУКИ ОТ ЦЯЛ СВЯТ

Работниците също така получават здравни оси-

гуровки, застраховки срещу рискове и униформи. 

Наред с това, като част от борбата му срещу 

принудителния детски труд, кооперативът има 

център за грижи за децата, който се финансира 

както от MTE, така и от градското и национал-

ното правителство. MTE оползотворява прибли-

зително 6 000 тона материали месечно.

Кооперативът „Recuperadores Urbanos del Oeste” 

официално се превръща в кооператив през 2008 

г., но основната му група от картонерос е актив-

на от 2002 г. Работи в зеления център в Баджо 

Флорес в продължение на две години (съвместно 

с кооперативите Las Madreselvas и CERBAF) и 

има 500 членове (490 по улиците и 10, които рабо-

тят в зеления център). Работещите по улиците 

членове получават държавен бонус от 900 аржен-

тински песо (209 щ.д.) и процент от продажбата 

на материали; работещите в завода изкарват 

между 2 000 и 2 500 аржентински песо (между 465 

и 581 щ.д.) месечно, в зависимост от количество-

то материали, които се обработват от завода. 

Материалите постъпват от извършващите ре-

циклирането по улиците и от MTE.

Кооперативът „Del Oeste” съществува от 2002 

г. и има 30 работници. Управлява зеления цен-

тър във Вила Солдати съвместно с кооператив 

Reciclando Suenos от януари 2007 г. Кооперати-

вът получава около три тона материали дневно, 

20% от които са остатъчни отпадъци. Те съби-

рат материали, разделяни от съседите, но по-го-

лямата част от отпадъците, които оползотво-

ряват,	се	предоставят	от	MTE.	Членовете	на	ко-

оператива получават бонус от 800 аржентински 

песо месечно (186 щ.д.), поне до декември 2011 г. 

Понастоящем, кооперативът се опитва да заку-

пи собствени камиони, така че да не се налага да 

разчита на правителството.

Действащ от 2003 г., кооперативът „Ел Аламо” 

има 6 камиона и 49 работници, които трети-

рат от четири до шест тона отпадъци на ден, 

90% от които се рециклират. Около 30% от съ-

браното идва от домакинства и 70% от големи 

производители. Управлява зеления център “Polo 

de Microemprendimientos”, съвместно с коопера-

тив Ecoguardianes 21 и зеления център в района 

на Villa Pueyrredon, където събират от врата на 

врата. През последните три години, кооперати-

вът е в сътрудничество с агенцията за социал-

но благоденствие към градското правителство, 

чрез която получава храна. Освен това обучава 

граждани как да рециклират в селскостопанския 

техникум към Университета на Буенос Айрес.

Все още опасни условия за кооперативи

Ситуацията на обикновените граждани, извърш-

ващи рециклиране се променя драстично през 

последното десетилетие. Почти половината от 

картонерос сега са организирани в кооперативи 

и получават не само признание от жителите, но 

и от правителството. Сред най-големите им 

победи са управлението на всички построени съ-

гласно законодателството за отпадъци зелени 

центрове, управлявани от кооперативите на из-

вършващите рециклиране; официалното призна-

ване и интегриране на картонерос в законода-

телството за управление на отпадъците; създа-

ването на агенция към правителството, посве-

тена на картонерос; укрепването на сътрудни-

чеството с местни и международни организации 

и компании и съществено увеличение в бюджета, 

предвиден за картонерос (съгласно местен из-

точник, през 2007 г. градската управа отделя 

300 000 щ.д. за обикновените хора, извършващи 

рециклиране; до 2008 г. бюджетът достига 30 

милиона щ.д.). 18

18 http://www.informeavina2008.org/espanol/develop_SP.shtml 
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Въпреки това, все още съществуват много 

структурни пречки пред ефективното интегри-

ране на обикновените хора, извършващи рецикли-

ране, в обществената система за управление на 

отпадъците.

Множеството от играчи в събирането на твър-

ди битови отпадъци (независими картонерос, 

кооперативи, частни компании) поражда напре-

жение и съревнование за територия. Политика-

та на правителството да третира непоследо-

вателно кооперативите подхранва недоверието 

между 12-те кооператива. В резултат на това, 

те не координират исканията си към правител-

ството и не развиват съвместни проекти.

Според Закон 1854 градът се задължава да по-

строи пет зелени центъра през първоначалната 

фаза и повече през втората фаза. Понастоящем 

са построени само пет. Годишният доклад от-

носно управлението на твърди отпадъци, Закон 

1854 от 2009 г. отбелязва, че е трудно да се наме-

рят свободни парцели за построяване на такъв 

тип структура. Липсата на място в мегаполис 

като Буенос Айрес е разбираемо. Освен това дру-

гият проблем е, че местните жители се стра-

хуват от замърсяване и не искат да се строят 

центрове за третиране на отпадъците близо до 

техните домове.

Някои зелени центрове не са добре оборудвани, 

докато други не използват пълния си капацитет. 

Представителка на кооператив Del Oeste твър-

ди, че от отварянето му през декември 2007 г. 

нейният център не е разполагал с газ или линия за 

сортиране. Del Oeste получава три тона дневно, 

но може да третира два пъти повече и следова-

телно да наема повече хора.

Друга пречка е, че правителството не създава 

достатъчно пазарни стимули в полза на рецикли-

ращи индустрии или продукти. Според член на 

кооператива Recuperadores Urbanos del Oeste 

„пазарът за картон и пластмаса е доста промен-

лив и това се оказва проблем, когато искаме да 

продаваме. Правителството трябва да фиксира 

цените или в най-добрия случай ние можем да про-

даваме директно на правителството”.19

По принцип събирачите на боклук са огорчени 

от липсата на постоянна подкрепа от страна 

на града. Кооперативите, които не получават 

придобивки или заплащане от града, считат за 

необходимо да се борят, за да ги получат; тези, 

които получават по-малко в сравнение с други 

кооперативи искат равнопоставено третиране. 

Член	на	Del	Oeste	казва	„Ние	не	разполагаме	със	

собствен камион, а подписахме няколко договора 

с правителството, че такъв ще ни бъде осигу-

рен”. Въпреки всичките приети закони, градът 

не успява да наложи спазването им.

 

Преминаване към ефективна система

за рециклиране

През 2010 г. правителството въвежда нов процес 

за интегриране на картонерос в системата за 

събиране на отпадъци: предлагат се два отделни 

договора, един за сухи материали и един за мок-

ри. Новото е, че за първи път договорът за сухи 

отпадъци се предлага ексклузивно на кооперати-

19 Интервю с Alejandro Gianni, 7 юни, 2011 г.

Членове на MTE превозват рециклируеми материали.  
(снимка: MTE)
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ви на извършващите рециклиране. Следователно 

за първи път те получават достъп до сухите 

отпадъци без да им се налага да се конкурират 

с частни компании. Остатъкът от материали-

те – биологични и нерециклируеми домакински 

отпадъци – се поставят в големи контейнери на 

улиците за събиране от частни компании.

Кооперативите трябва да представят план, кой-

то включва:

•	Събиране	на	материали	от	врата	до	врата	и	

транспортирането им до зелени центрове;

•	Сортиране	и	продажба	на	материали;

•	Обучения	за	членове	на	кооперативи;

•	Интегриране	на	независими	събирачи	на	отпа-

дъци;

•	Информиране	относно	рециклирането;

•	Премахване	на	детския	труд.

В замяна на това правителството се ангажира 

да предостави камиони, заведения за грижи за 

децата, карти за градския транспорт за извърш-

ващите рециклирането, месечни бонуси, здравна 

осигуровка и застраховка при злополуки, унифор-

ми и екипировка за безопасност.

Поглед към бъдещето

Предишните усилия на правителството да крие 

отпадъците в депата и да пренебрегва карто-

нерос отстъпват на открити дебати за необхо-

димостта от промяна в подхода към управление 

на отпадъците. Освен това законът и решения-

та на града за нулеви отпадъци са начело на ре-

гионалните подходи към управление на отпадъ-

ците и представляват модел за други градове в 

региона.

От друга страна, прилагането на тези закони 

е непълно и непоследователно. Например, за да 

се сведат ефективно до минимум отпадъците в 

Буенос Айрес, е необходимо органичните веще-

ства да се третират отделно. Един поглед към 

средствата, които се харчат за рециклиращи 

кооперативи в сравнение с частни компании, 

които третират нерециклируемите отпадъци 

на града показва, че масовото депониране все 

още е с приоритет. Предвиденият в договори-

те за сухи материали бюджет е 120 милиона ар-

жентински песо (почти 28 милиона щ.д.) годишно, 

докато договорите с частни компании за мокри 

материали включват 1 400 милиона аржентински 

песо (325 милиона щ.д.) годишно. Междувременно 

възможността за изгаряне на отпадъци продъл-

жава да представлява заплаха, тъй като различни 

градски и национални органи лобират за постро-

яване на инсталации за производство на енергия 

от отпадъци - нещо, което сериозно ще застра-

ши рециклирането в града, както и препитание-

то на обикновените хора, извършващи рецикли-

ране.

Като въведе в сила собствено законодателство 

и инвестира в сериозна кампания за насърчаване 

на разделното събиране на отпадъци, включител-

но биоотпадъци, Буенос Айрес може да се утвър-

ди като истински лидер по отношение на нулеви-

те отпадъци. Ако се извърши по правилния начин, 

един такъв напредък ще може да се възползва от 

познанията и опита на картонерос, ще разшири 

вече значителния им принос към града, ще ги пред-

стави като съюзници в управлението на отпадъ-

ците, така че оползотворяването на отпадъците 

никога вече да не се свързва с бедността в града. 

Богатството на този местен опит е един актив, 

който градът не може да си позволи да изгуби.

Източници:

Базирано на казуса “La incorporación de los 

recuperadores de residuos sólidos urbanos: un paso 

necesario hacia el reciclaje El caso de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires“ от Maeva Morin.
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Речник на използваните термини
Компостируем материал: органичен отпадъчен ма-

териал, който подлежи на биологично разгражда-

не при стайни температури. Обикновено включ-

ва хранителни отпадъци, трева, изрезки, листа 

и т.н.

Депониране / окончателно обезвреждане: последна-

та стъпка, която слага край на полезния потен-

циал на отпадъците чрез депониране, незаконно 

изхвърляне или изгаряне.

Ниво на отклоняване: дялът на отпадъците, които 

не се изпращат за унищожаване, т.е. използват 

се повторно, рециклират, компостират, или се 

използват по друг начин. Някои правителства 

включват оценки за предотвратяване на отпа-

дъците в статистиките за отклоняване на от-

падъците.

Разширена отговорност на производителя (РОП или 

EPR на английски): политика, чрез която произво-

дителите на стоки или опаковки са отговорни 

за възстановяването на своите продукти след 

употреба от крайния потребител, за да гаран-

тират тяхното рециклиране или безопасно уни-

щожаване. РОП стимулира производителите да 

проектират продукти, годни за рециклиране.

Парникови газове (ПГ): газове, които улавят топли-

ната в атмосферата, причиняващи парниковия 

ефект и влошавайки изменението на климата. 

Основните парникови газове са въглероден диок-

сид (CO2) и метан (СН4).

Човек, занимаващ се с рециклиране: Събирач на от-

падъци, който принадлежи към една организация 

- съюз, сдружение или кооперация, но не е официа-

лен служител.

Неформален рециклатор: събирач на отпадъци в не-

формалния сектор.

Неформален сектор: частта от икономиката, в коя-

то работниците нямат договори или официална 

заетост.

Депо за отпадъци: място за окончателно обезвреж-

дане на отпадъците чрез заравяне. Едно модерно 

депо ще има някои или всички от следните : уп-

лътняване на отпадъците, ежедневно запръстя-

ване, финално покритие, защитна мембрана и съ-

биране на инфилтрата. Въпреки това, терминът 

депо често се използва евфемистично относно 

неподобрени сметища.

Смесени отпадъци: битови отпадъци, които не са 

били сортирани изобщо, или са зле сортирани. 

Те съдържат органични вещества (например 

хранителни отпадъци), рециклируеми отпадъци 

(например хартия и метали), отпадъци, които не 

могат да бъдат рециклирани (например пампер-

си), и често опасни отпадъци от домакинството 

(например почистващи препарати, батерии).

Съоръжение за оползотворяване на материалите 
(MRF): предприятие, в което смесени битови от-

падъци или смесени рециклируеми отпадъци се 

сортират чрез механични или ръчни средства, 

като се получават различни материали, годни за 

рециклиране и остатъчни отпадъци.

Твърди битови отпадъци (ТБО): определенията 

са различни във всяка страна, но ТБО най-общо 

включва всички твърди отпадъци от домакин-

ства, офиси и търговски обекти. Като цяло, ТБО 

не включва строителни отпадъци, утайки от от-

падъчни води или промишлени отпадъци.

Органични вещества: В контекста на управление-

то на отпадъците, терминът „органични ве-

щества“ се отнася до гниещи материали. Най-

големият компонент обикновено е хранителни 

отпадъци; В някои страни, градински отпадъци 

(листа, окосена трева и т.н.) също са значителен 

компонент. Хартия, особено такава, замърсена 

от храни, често е включена, но дърво, особено 

обработен дървен материал, който има тенден-
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ция да се разлага трудно, обикновено се изключ-

ва. Пластмасите, въпреки че са на въглеродна ос-

нова, не се считат за „органичен материал“ от 

гледна точка на управлението на отпадъците, 

тъй като те не подлежат на биоразграждане.

Плащай колкото изхвърляш (PAYT): система, която 

таксува частните лица и предприятията според 

количеството отпадъци, които те генерират.

Принципът „Замърсителят плаща“: система, в коя-

то замърсители (физически лица или фирми), се 

таксуват в зависимост от размера на замърся-

ването или количеството отпадъци, които те 

генерират. Това създава стимул за свеждане до 

минимум на замърсяването.

Рециклируеми отпадъци: материал, който може да 

бъде рециклиран; обикновено предполага същест-

вуването на пазар за такива материали.

Остатъци / остатъчни отпадъци: отпадъците, кои-

то остават след отстраняването на компости-

руемите и рециклируемите отпадъци; отпадъци, 

предназначени за депониране.

Разделяне при източника: практиката на разделяне-

то на отпадъци на два или повече вида в момен-

та и на мястото на тяхното генериране. Така 

се избягва необходимостта да се сортират от-

падъците по-късно и намалява взаимното замър-

сяване между различните потоци от отпадъци.

Обратно приемане: програма, по която производите-

лите приемат обратно продукти или опаковки 

след тяхната употреба, например производите-

ли на безалкохолни напитки, които събират стък-

лени бутилки за повторна употреба.

Предотвратяване / намаляване до минимум на от-
падъци: практиката на избягване образуването 

на отпадъци на първо място. Примерите включ-

ват олекотяване на опаковки от пластмаса, за-

брана на полиетиленовите пазарски пликове и 

дарения на годни за консумация, но непродаваеми 

продукти.

Събирач на отпадъци: работник, най-често в сивия 

сектор на икономиката, който оползотворява 

рециклируеми материали от отпадъци и ги про-

дава за рециклиране. Събирачите събират мате-

риал от жилищни домове, офиси и предприятия, 

от улицата и улични контейнери за отпадъци, 

както и от сметища.

Отпадъчен поток: обособен поток на отпадъците 

от производството, през транспорта до тяхно-

то изхвърляне. Множество потоци от отпадъци 

могат да се смесват (например, в един и същи 

камион могат да бъдат събиране рециклируеми 

и смесени отпадъци), но докато са разделени, те 

са различни отпадъчни потоци.

Нулеви отпадъци: цел и план за непрекъснато нама-

ляване до нула на отпадъците, които се обез-

вреждат (включително изгаряне). Включва реди-

ца стратегии, включително предотвратяване 

на отпадъците, разделно събиране, намаляване 

на токсичността, компостиране, рециклира-

не и др. За по-пълно определение, вижте www.

zerowasteeurope.eu
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