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Преходът от централизирана към пазарна икономика доведе до
разнообразяване и обогатяване на предлагането на стоки и услуги.
Сега българският потребител може да направи своя избор сред голям брой продукти на различни конкуриращи се производители и
търговци.
Свободният пазар предлага безспорни предимства, но крие и
значителни рискове за потребителя. От него се иска за взема икономически обосновани решения. Първата и най-важна стъпка в тази
насока е набавянето на информация за пазара във всичките му измерения: за качествата на стоките и услугите, за специалните
възможности, които законодателството предвижда за защита на
потребителя, за съществуващите държавни органи и потребителски организации.
Настоящата информационна брошура запознава българския
потребител с различните видове битови отпадъци, акумулирани в
домакинството и способите за тяхното рециклиране и оползотворяване. Тя формулира важни полезни съвети за тяхното намаляване, които са съобразени с условията в нашата страна.
Общата цел на подетата но Българска национална асоциация
на потребителите (БНАП) информационна кампания е да създаде
предпоставки потребителите да се възползват в най-голяма степен
от предимствата на свободния пазар и да ги ориентира в различните начини за защита на техните права и интереси. Търсете още
безплатните информационни брошури на БНАП:
– Увод в потребителската защита,
– Разрешаване на потребителски спорове,
– Потребителски договори.
Григор Григоров
председател на БНАП
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Тревогата расте
Повечето човешки дейности водят до генериране на отпадъци.
Въпреки че битовите отпадъци съставляват една малка част (около
20%) от общото количество акумулирани отпадъци, тяхното безконтролно изхвърляне в околната среда води до чувствително влошаване
на условията на живот и намаляване на атрактивността на природата. По-голямата част от битовите отпадъци се състои от материали,
които могат да бъдат подложени на рециклиране или да бъдат използвани повторно. Въпреки това купищата отпадъци нарастват до голяма степен благодарение на заливащите пазара продукти с кратък живот, предлагани в опаковки за еднократна употреба. Около 40% от
битовите отпадъци са резултат от такива стоки.
В днешна Европа всеки човек допринася за увеличаването на
битовите отпадъци с около 1 кг на ден. Приблизително около 2 милиарда тона отпадъци се генерират в страните на ЕС всяка година и
тенденцията е към продължаващо нарастване. В резултат на изследване в шест европейски страни са били открити 55 000 сметища. Начините, по които се третират отпадъците в тях често пъти са остарели, неефективни и водят до замърсяване на околната среда, което
пък от своя страна вреди на човешкото здраве. Това положение може
да се подобри само след драстични промени от една страна във философията на производството на стоки и от друга – в поведението на
потребителите.
Двата основни начина за обработка на битови отпадъци са депонирането и изгарянето. И двата метода крият рискове за природата и
човешкото здраве. Въпросът за третирането на битовите отпадъци е
сложен и трябва да включва разделно събиране на отпадъците, рециклиране и депониране на крайните продукти от обработката им.
Най-важни от всичко обаче са усилията на всеки член на съвременното общество да намали количествата отпадъци, отделяни в неговото ежедневие.
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Таблица 1. Начин на третиране на битовите отпадъци и влиянието им върху околната среда и човека.
Начин на
третиране на
битовите
отпадъци
Депониране

Изгаряне

Въздух

Води

– емисии от метан
и въглероден
двуокис (газове,
причиняващи
парников ефект)

– Проникване на
пестициди, орга–
нични вещества,
цианиди, нитрати,
и тежки метали в
подпочвените
води

– заемане на
свободни
пространства
земя

– неприятна
миризма

– Проникване на
опасни за
здравето вещества
в повърхностните
води

– натрупване
на опасни
вещества в
почвата

– отделяне на SO2,
NOx, HCl,
органични
вещества,
диоксини, тежки
метали

Почви

– депониране
на пепелта от
изгаряне на
отпадъците и
веществата,
получени след
пречистване на
отделените
газове

През последните 20 години страните от Европейския Съюз се
стремят да намалят степента на акумулация на отпадъците и да подобрят тяхното управление. В някои от тези страни има разработени
планове за управление на отпадъците отпреди 1975 г. Макар че са
постигнати окуражаващи резултати по отношение на рециклирането
на хартия и стъкло, акумулирането на отпадъци като цяло продължава да нараства.
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Във връзка с подготовката на България за членство в ЕС страната ни е приела специален Закон за ограничаването на вредното
въздействие на отпадъците върху околната среда (ЗОВВООС). През
1999 г. Министерството на околната среда и водите е приело и Национална програма за управление на отпадъците.
Усилията на държавните органи обаче биха били неефикасни,
ако всеки един от нас не подхожда с необходимата ангажираност към
намаляването на отпадъците. Всеки български гражданин като потребител на стоки и услуги може да допринесе за редуцирането и
максималното оползотворяване на застрашително нарастващите купища битови отпадъци като всеки ден, когато пазарува, грижи се за
градината или домакинството си той съобразява своите дейности с
необходимостта от опазване и почистване на средата, в която живее.
В тази брошура са представени практически съвети как да намалим
отпадъците, както и количеството на отрови в тях.

Какви групи битови отпадъци съществуват –
схема
– Биоразградими отпадъци
– Хартия
– Пластмаси
– Бяло и цветно стъкло
– Проблемни отпадъци от домакинството – вещества, опасни за
здравето на човека, електрически и електронни отпадъци, батерии и
акумулатори, стари автомобили;
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Основни характеристики и
източници на биоразградими
отпадъци
Биоразградимите отпадъци представляват остатъци от плодове и
зеленчуци, стар хляб, пакетчета от чай, утайка от кафе, остатъци от
храна и други отпадъци от домакинството с органичен произход, органичната биомаса, натрупвана при обработка на градини и дворове (почистване и пресаждане на цветя, подкастряне на дървета и храсти,
събиране на шума и др.), както и хартия и картон. Сериозен източник
на биоразградими отпадъци са и заведенията за обществено хранене,
които ежедневно натрупват остатъци от храна в големи количества.
Биоразградимите отпадъци са практически чист ресурс за получаването на компост. Компостът е продукт, получен от естественото
разграждане на растителни и други биоразградими отпадъци под
въздействието на бактерии, гъбички и други микроорганизми при
наличието на достатъчно количество кислород, влага и при постоянна температура. Процесът, който води до образуването му се нарича
компостиране. За да протичат успешно процесите, компостът трябва
редовно да се проветрява. При добре контролирани условия температурата на компостирания отпадък се покачва до степен, достатъчна за унищожаването на вредители, семена на плевели и патогенни
бактерии.
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Защо да компостирате?
Чрез компостирането:
1. Допринасяте за запазването на естествените торфища в
България, които се експлоатират за получаване на торф за нуждите
на цветарството и градинарството. С помощта на компоста се постига същия ефект – почвата се подхранва с естествени „торове“ като в
същото време се подобрява нейната структура.
2. Спестявате пари и време. Произвеждането на собствен компост води до максималното оползотворяване на биоразградимите отпадъци на всяко домакинството като в същото време осигурява чист
и качествен подобрител на почвата. Използването на компост в собственото стопанство е от особено значение за всеки, занимаващ се
със селскостопанска дейност. Компостирането е много практичен начин за създаване на „безотпадна“ технология в работата на фермерите, които съчетават отглеждането на различни видове животни и
производството на биологично чисти плодове и зеленчуци.
3. Произвеждате здравословна среда за вашите растения.
Органичните вещества в компоста правят почвата по-рехава и осигуряват добро развитие на кореновата система на растенията. Компостът засилва микробната активност в почвата, което намалява риска от заболявания по растенията. Прибавен към почвата, компостът
подобрява нейната структура и позволява по-продължителното задържане на вода в нея. Така вие пестите вода за поливане. Балансираният състав на хранителни вещества в компоста спомага за регулирането на киселинността на почвата. Ако използвате редовно компост, вие можете драстично да намалите ползването на изкуствени
торове, пестициди и хербициди. Така също пестите пари, като едновременно с това предотвратявате замърсяването на подпочвените
води с химикали.

9

Компостирането е лесно! Ето как да си направите собствен
компост:
Изберете сухо място, което не е изложено на пряка слънчева
светлина.
Нека първият слой във вашия компост да бъде от твърди съставки – клони на дървета, слама и листа.
В следващия слой прибавете окосена трева, листа, черупки от
яйца, утайка от кафе, пликчета за чай, остатъци от плодове и зеленчуци заедно с вода и почва или стар компост.
Винаги заравяйте във вътрешността на компоста остатъците от
храна, за да не съблазнявате гризачите и мухите.
В новия слой добавете нова порция листа, трева и хранителни
отпадъци. Периодично разбърквайте компоста, за да може да се проветрява. Поддържайте компоста влажен, но не подгизнал от вода.
Не забравяйте, че колкото по-дребни са материалите в купчината компост, толкова по-бързо ще протичат процесите на разграждане.
За да постигнете добри резултати, постарайте се размерът на
купчината компост да бъде с основа не по-малко от 1 метър и около
1 метър височина. Ако размерът е по-малък, компост пак ще се получи, но ще е необходимо повече време. Не забравяйте, че в процеса
на „зреене“ температурата във вашият компост ще се повиши и купчината ще слегне.
Какво трябва да избягвате да слагате във вашия компост:
– Месо, риба, кости, млечни продукти, масла, мас и мазни храни. Тези съставки могат да нарушат биологичното разграждане, който е един от процесите на „зреене“ на компоста. Още по-лошо, те
могат да предизвикат отделянето на неприятна миризма или да привлекат гризачи.
– Изпражнения на домашни животни или използван котешки
пясък. Въпреки, че също биха могли да се разградят до компост те
съдържат бактерии, паразити, вируси.
– Използвайте внимателно пепелта от камините и печките. Ако
сте използвали за горене чиста дървесина, то тя е подходяща за компоста и ще повиши неговата алкалинност. Ако обаче сте ползвали
хартия или пресовани дърва за горене не прибавяйте пепелта към
компоста.

10

– Стърготини или трески от боядисана или третирана с други
химикали дървесина също не бива да се добавят към компоста. Химикалите, използвани при третирането на дървесината ще се запазят
в компоста и ще заразят вашата градина.
– Не добавяйте плевелни растения, които са със зрели семена
или се разпространяват чрез пълзящи стъбла и столони.
– Не добавяйте болни или нападнати от вредители растения.

Внимание!
Не смесвайте биоразградимите отпадъци, предназначени за
компостиране с други групи отпадъци, особено с тези, които
съдържат отровни вещества. Веднъж попаднала в компоста, отровата след това преминава в растенията, а от там и в животните и човека.
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Какво се прави по света за оползотворяване на биоразградимите отпадъци?
В много от развитите европейски страни съществува стройна
система от стъпки за оползотворяване на биоразградимите отпадъци.
В Австрия например към всяка община съществува служба, която
събира биоразградимите отпадъци и ги предава за преработка до получаването на компост. Полученият компост се подлага на строг
контрол, за да се избегне наличието на вредни вещества в него. След
това повечето общини предоставят този компост на хората безплатно
или срещу символични суми. В общините съществува служба, която
дава информация къде се получава компостът, как да се използва
правилно (като естествена тор или като почвена смес за цветя), дали
и колко струва.
В САЩ големите заведения за обществено хранене, супермаркети и други структури, генериращи големи количества биоразградими
отпадъци целенасочено ги събират и подготвят за компостиране,
като по този начин спестяват десетки хиляди долари от таксите за
смет. Големите супермаркети даряват хранителни стоки с изтичащ
срок на годност на социални домове и приюти за бедни. Съществува
също така сътрудничество между големите ресторанти и супермаркети и ферми, където органичните отпадъци се оползотворяват като
храна за животните или се превръщат в компост.
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Какво се прави у нас?
В Наредба №11 от 6 ноември 1998 г. на министъра на околната
среда и водите за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на съоръжения и инсталации за обезвреждане на битови отпадъци са регламентирани изискванията към съоръжения и инсталации за компостиране на отпадъци (Раздел ІІ, чл. 15–18). В Националната програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 1999–2002 г. е предвидено изграждането на една инсталация за
компоситране на отпадъците. Интересът от страна на общините към
компостирането на органичните отпадъци постоянно нараства. В
страната пилотно беше приложено компостиране на животински отпадъци (инсталация в община Средец) и полево компостиране на растителни отпадъци (в община Белослав).
В община Велинград е започнал проект за фамилно компостиране на растителни и животински отпадъци в пластмасови био-кофи,
финансиран от Националния фонд за опазване на околната среда към
Министерството на околната среда и водите. В досега използваните
технологии за домашно компостиране отпадъците се трупат безразборно на земята или в ями, поради което водоразтворимите съставки
се отмиват и се губят ценни вещества. Отпадъците са изложени на
атмосферно влияние, при което органичните въглеводороди под формата на СО 2 и органичният азот под формата на азотни окиси се излъчват в атмосферата. С новия метод на домашно компостиране
всички тези недостатъци се преодолени. Освен това се провежда периодично изследване на няколко основни параметъра – влага, рН,
температура, както и лабораторно изследване на вече получения
компост. Реализират се и допълнителни приходи от продажбата на
компоста като поговорката „сливи за смет“ се трансформира в „пари
за отпадъци“.
Съществуват български фирми, които работят за екологично чиста околна среда. В някои от тях се произвеждат био-торове от органични отпадъци.
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Интересни факти
В Източна Азия компостирането се прилага интензивно през
последните 4 000 години. Всички органични отпадъци от градината,
полето и домакинството, както и фекалиите се събират в специални
компост-гробове или компост-къщи, където се преработват до хумус
по специални рецепти.
В Австралия живее така наречената „термометърна кокошка“,
която мъти яйцата си в направена от самата нея купчина компост. За
целта мъжката птица прави до два метра висока купчина от шума и
пръст. Когато вследствие на гнилостни процеси се достигне необходимата температура, женската снася яйцата си в компоста. Мъжката
мери температурата с клюна си с точност до един градус, като с промени в дебелината на пластовете и редовно добавяне на нов материал, поддържа температурата константна в продължение на няколко
месеца, докато се излюпят малките.
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Основни характеристики и
източници на хартиените
отпадъци
Производството на хартия се основава на свързването на целулозни влакна във водна среда и последващо изсушаване и пресоване.
При производството на рециклирана хартия технологията е същата,
но суровината е различна. Все още дървесината е основната суровина за производството на хартия, но започват да се използват и влакна
от лен, юта, коноп, бамбук, агаве, както и селскостопански отпадъци, като слама и сухи остатъци от захарна тръстика.
За получаване на целулоза са предпочитани дървета с мека
дървесина (бор, смърч), но се използват и такива с твърда дървесина
като евкалипт, топола и др. В световен мащаб през 1994 г. за производството на около 57% (близо 300 млн. тона) от общото количество
хартия е използвана дървесина, около 4% е получена от недървесни
влакна и приблизително 38% се падат на рециклираната хартия.
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Защо рециклираме?
Всеки потребител чрез своя избор може да оказва съществено
влияние върху производството на хартия и картон от рециклирани
материали.
За получаването на 1 т хартия обикновено са необходими 10–17
дървета. Много често за производство на хартия се използват и
дървесни отпадъци, които са непригодни за други цели. За страните
без собствени източници на дървесен пулп, увеличаването на процента на рециклирана хартия води до значително намаляване на необходимостта от внасяне на такъв. Във Великобритания например
през 1970 г. едва 35% от произведената хартия е била резултат от рециклиране, докато през 1996 г. този процент нараства до 70%. В
страни като Дания, Испания и Холандия до 80% от суровината, необходима за хартиената промишленост се получава след рециклиране на хартиени отпадъци.
Освен намаляването на вноса на дървесен пулп, рециклирането
на хартия води до значително намаляване на потреблението на вода
– до 60% и на енергия – около 40%. Замърсяването на въздуха и водата също намалява значително – съответно с около 70% и 35%.
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Какво се прави по света?
За стимулиране производството на рециклирана хартия в САЩ
например се изисква определено съотношение на рециклираните целулозни влакна при отпечатването на вестниците.

Какво се прави у нас?
У нас фирмите, които събират отпадъци, обслужват всички сектори – търговска мрежа, население и индустрия. В около 20 от тях се
извършва сортиране на отпадъците. В пунктовете за вторични суровини сортираната хартия се заплаща по-скъпо от несортираната. От
рециклирана хартия се произвеждат велпапе, многослойни картони,
лят амбалаж, хартии и торби за обвиване, санитарно хигиенни хартии. Българският потребител може да стимулира активно рециклирането на хартия, като купува с предпочитание стоки носещи знака на
такъв тип хартия.

Внимание!
Не е възможно да бъде рециклирана хартия, която е замърсена с продукти опасни за човешкото здраве! Поради това, събираните за рециклиране хартия и картон трябва да се съхраняват чисти и отделно от други типове отпадъци.
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Основни характеристики и
източници на бяло и цветно
стъкло в отпадъците
Стъклото се произвежда от леснодостъпни и сравнително евтини суровини – пясък, варовик и натриев карбонат. Съществуват два
основни типа стъкло – плоско (за остъкляване) и стъкло , от което се
произвеждат съдове.
Преди появата на пластмасите и някои други съвременни опаковъчни материали, стъклото е било един от най-широко използваните материали за опаковка на хранителни стоки и напитки. В домакинството съществуват три категории съдове, произведени от
стъкло: домакински съдове (чаши, купи и др.), които се използват
многократно до тяхното увреждане, стъклени буркани и други видове стъклени опаковки, които могат да се използват повторно след изчерпване на оригиналното им съдържание (например за домашно
приготвени компоти, сладка и консерви) и стъклени бутилки от различни видове напитки.
Съществуват данни, че в страните от Северна Европа стъклото
представлява около 8–10% от битовите отпадъци, в САЩ то е само
около 5%, а у нас количеството му варира от 2% до 14% в зависимост от големината и вида на населеното място.
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Начини за намаляване и оползотворяване на
стъклените отпадъци.
Повторно използване
Според така наречения коефициент на повторно използване,
една стъклена бутилка за мляко, бира или сок би могла да се използва 50 пъти, но на практика е много по-малко.
За да бъде икономически изгодна, схемата за повторно използване на стъкления амбалаж трябва да е пригодена към местните условия. Съществуват някои трудности при повторното използване на
стъкления амбалаж. Производители на хранителни стоки и напитки
с известна търговска марка (например Кока-Кола, Пепси-Кола, някои
видове бира у нас) често пъти използват стъклени опаковки с характерна форма. Това ограничава повторната употреба и налага необходимостта от вътрешна инфраструктура за събирането и повторното
пълнене единствено със същия продукт.
Друг проблем е фактът, че все по-малко търговци приемат
стъклен амбалаж без закупуване на еквивалентен брой пълни бутилки от съответната стока. У нас например дори и под тази форма се
приемат бутилки само от бира и безалкохолни напитки. Не съществуват (или са крайно недостатъчни на брой) пунктове за стъклен
амбалаж от вино, оцет, спиртни напитки, буркани. Негативна последица от този факт е, че изхвърлените в контейнерите за битови отпадъци стъклени бутилки от спиртни напитки се събират от клошари
и се предават на нелегални цехове за производство на фалшив алкохол, което от своя страна представлява потенциална опасност от масови натравяния на населението.
Освен липсата на добре разработена система за многократно използване на стъкления амбалаж, много от домакинствата също не
връщат бутилките при закупуване на нови количества от съответната
напитка, въпреки че средностатистическият потребител пазарува от
ограничен брой магазини в съседство с дома или работата му и на
теория лесно би могъл да връща събраните празни бутилки от предходното пазаруване.
В Европа, в големите супермаркети се предлага повторно
напълване на бутилките със съответната напитка при 10% отстъпка
от цената, но все още едва 4% от купувачите се възползват от тази
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еко-услуга. Макар и трудно в някои държави като Германия например връщането на празни бутилки от бира и минерална вода се е наложило като общоприета практика.
Друг начин за стимулиране на повторното използване на
стъкления амбалаж е въвеждането на депозит за различните видове
бутилки. Тази мярка обаче следва да бъде прилагана внимателно поради следните причини – от една страна депозитът трябва да е достатъчно висок, за да мотивира потребителя да върне използвания
стъклен амбалаж, но сумата трябва да е такава, че да не предизвика
обратния ефект – отблъскване на клиента от съответната стока и
пренасочването му към алтернативна, за която не се изисква депозит.

Рециклиране на стъклените отпадъци
Въпреки че суровините, от които се произвежда стъкло са евтини и в изобилие, съществуват редица причини, които определят необходимостта от рециклиране на стъклените отпадъци:
– ограничава се въздействието върху околната среда при добива на суровини и се икономисват суровини;
– икономисва се пространство в депата за смет;
– спестява се енергия в предприятията за стъкло, тъй като рециклираното стъкло се топи при по-ниска температура, отколкото
изходните суровини. С всеки тон стъклени трошки се икономисват
136 л течно гориво;
– намалява се замърсяването на въздуха с около 20%;
– с около 80% се намаляват отпадъците от добива на суровини
за производството на стъкло;
– с около 50% се намалява количеството вода, използвана в
производството.
През последните десетилетия съществува трайна тенденция към
нарастване на рециклирането на стъкло. Разработени са и нови технологии за оползотворяване на нискокачествените цветни стъклени
трошки, като заместители на някои строителни материали, което
щади околната среда, като води до намаляване на експлоатацията на
суровини от природата.
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Проблеми при рециклирането
– Събраното за рециклиране стъкло трябва да бъде колкото е
възможно по-чисто;
– В много страни съществува дисбаланс между цвета на произведеното и събраното стъкло, който се дължи на голямото количество внос на различни видове напитки в цветни бутилки.

Бъдещи възможности за увеличаване на процента
на рециклирано стъкло
– разработване на нови технологии за производство на цветно
стъкло, при които цветът е във вид на повърхностен слой, който лесно се отстранява при преработката на стъклените отпадъци. Така би
отпаднала необходимостта от сортиране на бутилките при тяхното
събиране и ще се избегне рискът от случайно смесване на различните видове стъкло.
– стандартизиране на възможно най-много стъклени опаковки
и пригаждането им за многократна употреба;
– промени в начина на мислене на потребителите – да закупуват стоки в стъклени опаковки за многократна употреба, да ги
връщат на указаните за това места или да ги събират разделно в специални контейнери;
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Основни характеристики и
източници на пластмаси в
битовите отпадъци
Пластмасите се нареждат сред най-значимите открития на ХХ
век. Те са икономични, светлоустойчиви, трайни, пластични, устойчиви на влага, химични реагенти и разлагане. Тези техни свойства,
особено тяхната устойчивост на атмосферни влияния и биологично
разграждане предизвикват сериозни проблеми, тъй като попаднали в
природата те практически остават там за изключително дълго. В
същото време обаче, благодарение на тази тяхна устойчивост, отделянето на вредни газове и проникването на вредни вещества в подпочвените води от депата за битови отпадъци намалява.
Пластмасите са изградени от дълги органични молекули, наречени полимери. Произвеждат се основно от природен газ и нефт.
Съществуват два основни типа пластмаси – термопластични и термоустойчиви.
Термопластични – омекват при високи и се втвърдяват при
ниски температури. Това е преобладаващият тип пластмаси. Те могат да се групират по следния начин:
– полиетилен терефталат (PET) – за бутилки, настилки, хранителни опаковки;
– полиетилен висока плътност (HDPE) – бутилки за хранителни продукти, почистващи препарати, тръби, резервоари за гориво,
детски играчки;
– полиетилен ниска плътност (LDPE) – прилепващи филми,
облицовки за корабни трюмове, пластични контейнери;
– поливинилхлорид (PVC) – дограми, балатуми, бутилки, опаковъчни материали, тапети, кредитни и други карти, медицински
продукти, телефонни кабели;
– полипропилен (PP) – кофички за кисело мляко и маргарин,
акумулаторни касети за моторни превозни средства, въжета за
връзване и опаковка, каси за мляко и бира, авточасти, изкуствени
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влакна;
– полистирен (PS) – контейнери за млечни продукти, касетки
за касетофони, пластмасови прибори за хранене.
Термоустойчиви – те са втвърдени по химичен път и не подлежат на термична обработка.
– полиуретан (PU) – бои, мазилки, машинни части, бензинови
резервоари, кушетки, дюшеци и седалки за автомобили;
– епоксидни смоли – лепила, спортни съоръжения, лодки, електрически и автоматични компоненти;
– фенолати – пещи, тостери, дръжки за ножове, автоматични
части и циркулиращи механизми.

Внимание!
– Подхождайте внимателно, когато използвате пластмасови съдове за съхраняване на хранителни продукти. Някои пластмаси не са пригодени за тази цел, тъй като е възможно да протече химична реакция между тях и някои хранителни стоки (олио,
оцет и др.) и в последните да проникнат вредни химични вещества от пластмасите.
– Не използвайте за съхраняване на храни пластмасови опаковки, в които първоначално са се намирали отровни вещества –
перилни препарати, лепила, бои и др. Възможно е някои химични
елементи от първоначално съхранявания продукт да се е свързал
с пластмасата и след това да бъде отделен в храната.
– Не използвайте прекалено дълго едни и същи пластмасови
съдове за съхраняване на хранителни продукти. Пластмасата
„старее“ в резултат на което някои химични елементи от нея
могат да проникнат в храната.
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Събиране и сортиране на пластмасови отпадъци
Поради голямото разнообразие от пластмасови изделия за средностатистическия потребител е практически много трудно да сортира пластмасовите отпадъци, които акумулира в своето ежедневие.
Ниското тегло на пластмасите и големият обем на пластмасовите изделия също създават трудности при рециклирането им. За получаване на един тон рециклирана пластмаса са необходими например 20
000 бутилки.
Първата стъпка в оползотворяването на пластмасовите отпадъци
е тяхното събиране и сортиране. За да се избегнат затрудненията на
потребителите при сортирането на пластмасовите отпадъци, в САЩ
е разработена система за маркиране на различните типове пластмаси, която днес е широко възприета и постепенно се въвежда и у нас

Въпреки затрудненията при рециклирането на пластмасите то
нараства прогресивно. В Западна Европа рециклирането на пластмаси в нови продукти достига 80 000 т на година. Само в Германия например за 6 години е регистриран скок в събирането на пластмасови
отпадъци – от 10 000 т през 1989 г. до 500 000 т. през 1995 г.
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Рециклиране
Почти 10% от пластмасовите отпадъци в Западна Европа през
1995 г. са рециклирани и тези количества продължават да нарастват.
Твърдите пластмасови бутилки, контейнери и други обемисти пластмасови отпадъци са най-рентабилни за рециклиране. По-лесно се рециклират термопластичните пластмаси. Например полиетилен терефталатът се преработва във фибровлакна за килими, дюшеци и
дрехи. От рециклираните PVC пластмаси се произвеждат канализационни тръби, подметки на обувки и подови настилки. Полипропиленовите пластмаси се рециклират до щайги и саксии за цветя, а от
полистиреновите пластмаси след рециклиране се произвеждат офис
принадлежности.
Термоустойчивите пластмаси (около 20% от цялото количество
пластмаси) след рециклиране се използват като пълнители в различни изделия.
При някои начини на рециклиране пластмасите се превръщат в
основни химични суровини за нефтопреработвателните и химическите заводи.
В процеса на рециклиране на пластмаси се срещат някои
трудности.
Механично рециклираните смесени пластмаси се използват за
изработване на домакински мебели, покривни конструкции, кабелни
покрития, огради. Смесването на различни видове пластмаси води
до снижаване на качеството, поради което и повечето производители
предпочитат предварително сортирани пластмасови отпадъци за преработка. Това налага подходяща схема за събиране и сортиране на
пластмасовите отпадъци.
В екологичен и икономически аспект значението на рециклирането на пластмаси не е еднозначно положително. Може да се твърди,
че щетите върху околната среда и направените разходи за транспортирането на големи разстояния на огромния обем от пластмасови отпадъци и тяхната преработка нанасят на околната среда дори по-големи щети, отколкото едно ново производство на пластмаси.
В същото време са правени изследвания, които показват, че ако
се забранят пластмасовите опаковки, обемът на битовите отпадъци
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ще нарасне със 150%, теглото на опаковките с 300%, а консумираната енергия при производството на опаковки ще се удвои. В тази
връзка производството на пластмасови изделия от отпадъци води до
спестяване на 85–90% от необходимата енергия.

Пластмасовите
енергия

отпадъци

като

източник

на

Чистите пластмасови отпадъци могат да се използват като източник на енергия посредством изгаряне с отделяне на топлина, производство на гориво от отпадъци или на гориво от опаковки. През
1995 г. в Западна Европа около 17% от пластмасовите отпадъци се
оползотворяват като високо калоричен източник на енергия. Въпреки някои твърдения, че се отделят емисии от вредни газове при изгарянето на пластмаси, изследвания в Германия сочат, че високото
съдържание на пластмаси в отпадъците води до по-пълно изгаряне,
намаляване количеството на СО и SO 2 без да се стига до увеличаване на нивото на диоксини и фурани в отделените в атмосферата газове.
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Какво е необходимо да се направи в бъдеще?
Съществуват технологии за биологично разграждане на пластмаси, но това е скъпоструващ процес и не би могъл да бъде основа
на бъдещото управление на пластмасовите отпадъци. Необходимо е
да се съсредоточат усилията в екологосъобразно съхраняване на суровините, разделно събиране на отпадъците и нарастване на процента на рециклираните отпадъци. Необходимо е развиване на местни,
национални и международни стратегии за ефективно управление на
отпадъците, както и създаване на нова законова база, която да предвижда и икономически механизми за въздействие.

27

Опаковките като основен
източник на отпадъци
Хартията, стъклото и пластмасите са основни материали, от които се произвеждат опаковки за стоките, които хората употребяват.
Ние се нуждаем от опаковките:
– за по-добро съхранение на стоките и осигуряване на необходимата хигиена;
– за запазване на целостта и търговските качества на стоката;
– за запазване на качествата на стоките при различни температури за голям период от време;
– за предоставяне на необходимата за потребителя информация
относно съответната стока;
Според времето, за което опаковките се преобразуват в отпадък
те се разделят на три категории:
– опаковки, които се изхвърлят веднага след закупуването на
стоката – опаковки на електроуреди, някои храни и др.;
– опаковки, в които закупената стока се съхранява до нейното
оползотворяване – опаковки на храни, битова химия, тоалетни принадлежности;
– опаковки, които са част от стоката – опаковки на компактдискове, парфюми и други. Те са атрактивни и не се превръщат в отпадъци дълго време.
Посочените по-горе типове опаковки могат да се обединят с понятието първична опаковка и съставляват една малка част от обема
отпадъци, дължащ се на опаковките. Освен тях е необходима вторична опаковка, за да бъдат стоките удобни за пренасяне и складиране – големи кашони, пластмасово фолио, стиропор и др. За доставка до магазините стоките се опаковат в т.нар. транспортна опаковка – дървени или пластмасови палети, подходящи за механично превозване и разтоварване.
Обикновеният потребител продуцира най-много отпадъци от
хранителни стоки и стоки за бита. Намаляването на качеството на
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опаковката за сметка на качеството на продукта не е изгодно и дори
би могло да увеличи количеството на отпадъците като цяло, а и изхвърлянето на развалена храна поради лоша опаковка е много по-голямо разхищение.
Всеки потребител обаче би могъл да допринася за намаляване
на отпадъците от опаковки като купува обмислено и с ангажираност
за запазване качеството на средата, в която живее.
Производителите и търговците биха могли да подпомогнат усилията на потребителите за намаляване на отпадъците като
– предлагат по-голям асортимент стоки в опаковки за многократна употреба
– предлагат опаковки от един и същ материал (при много пластмасови бутилки шишето и капачката се правят от различни материали – шише от полиетилен и капачка от полипропилен) което затруднява рециклирането;
– при метални опаковки отделните части се правят от различни
сплави, което влошава качеството на скраба;
– да не се използват общи опаковки – стекове, блистери и др.
– когато се разработват опаковки да се има предвид и тяхното
евентуално рециклиране
Какво още би могло да се направи:
– да се забрани използването на опаковки, които не отговарят
на изискванията по отношение на употребата и рециклирането им;
– да се предоставя информация на потребителите на опаковани
стоки за системите на връщане и събиране на опаковките, рециклирането им и респективно възможностите за безопасната им повторна
употреба.
– всеки потребител би могъл да допринесе за намаляването на
отпадъците от опаковки в своя дом като:
· използва повторно употребявани пазарски пликове;
· използва многократно буркани, кутии и други трайни опаковки;
· купува „на едро“ стоки, които често използва (стекове с различни храни и напитки, по-големи разфасовки на плодове, зеленчуци и др.);
· събира и предава за рециклиране годни за това опаковки.

29

Какво се прави у нас?
Във връзка с Директива 94/62/ЕС за опаковки и отпадъци от
опаковки у нас се предвижда приемането на наредба за ограничаване
на количеството на опаковките в отпадъчния поток. За целта се провежда проучване на потреблението на опаковки и количеството на
отпадъците от тях; изготвя се предложение за система за разделно
събиране на отпадъците от опаковките както и разработване на система за изчисляване на процентното съотношение на различните материали (хартия, пластмаса, стъкло), от които са направени опаковките. Предвижда се:
– изготвяне на ръководства за общините за прилагане на системата за разделно събиране на отпадъците от опаковки;
– разработване на БДС за маркировката на опаковки, съдържанието на опасни вещества идентични на международните (ISO) и европейските (CEN);
– обучение на специалисти в ДАСМ, митнически инспектори и
РИОСВ по изискванията за състава и маркировката на опаковките;
– въвеждане на санкции за производителите, вносителите и
търговците на продукти, чиито опаковки не отговарят на изискванията на нормативните актове.
– обучение на обществеността в рамките на кампанията „За чиста околна среда“ и публикуване на информационни материали;
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Основни характеристики и
източници на проблемни
отпадъци от домакинството
Кои са проблемните отпадъци от домакинството?
Проблемни отпадъци от домакинството са онези, чийто състав,
количество и свойства създават риск за човешкото здраве и околната
среда и за които следва да се прилагат строги и специфични изисквания при тяхното третиране. Те съставляват около 1% от генерираните битови отпадъци. Потенциално опасните битови отпадъци могат
да бъдат класифицирани по следния начин:
– батерии и акумулатори:
– хладилници и фризери
– други домакински предмети: луминесцентни лампи; електрически батерии за бита; елементи от алармени и противопожарни
системи за офисите и домовете; фреони;
– бои и бояджийски материали: емулсии и лакови бои; политури и лакове; разтворители и разредители за бои; химикали за обработка и импрегниране на дървен материал; терпентин и др.;
– градински препарати и препарати за домашни животни:
пестициди и инсектициди; хербициди и противогъбични препарати;
изкуствени торове;
– автомобилни консумативи и петролни продукти: моторни
масла; спирачни течности и трансмисионни масла; антифриз; автокозметика; авто-китове и материали за ремонт на автомобилни купета; акумулатори; спрей-бои; петролни продукти;
– домакински препарати: почистващи препарати, белина, дезинфектанти; освежители за въздух, дезодоранти и други аерозолни
препарати, препарати срещу домашни вредители и паразити;
– фармацевтични препарати: лекарства и медицински отпадъци; козметични и хигиенни материали;
– химикали за третиране на вода: омекотители и втвърдители на водата; химикали за третиране на водата в плувните басейни;
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В много от случаите опасните за здравето на хората вещества са
маркирани със специални знаци:

експлозивно

отровно

разяждащо

запалимо

дразнещо

Как да не бъдат допуснати опасни за здравето вещества в подготвените за рециклиране вторични
суровини?
При разделно събиране на отпадъци за рециклиране или компостиране, е необходимо да се подхожда особено внимателно, за да не
бъдат допуснати дори и в малки количества опасни за здравето примеси. Най-сигурният подход е опасните отпадъци от домакинството
да бъдат събирани отделно. Могат да бъдат използвани някои от
следните методи:
– организиране на периодично директно събиране от всяко
домакинство;
– събиране директно от всяко домакинство по заявка;
– събиране от централен пункт по предварително приет график;
– откриване на пунктове, където хората сами да донасят
опасните отпадъци за депониране.
Трябва да се има предвид обаче, че разходите по организираното събиране на опасните отпадъци са значително по-големи от тези
за събиране на рециклируемите отпадъци, тъй като отпадъците от
първата група са разпръснати в малки количества на много по-голяма площ. Необходим е също и обучен персонал, специално оборудвани коли, складове и специализирани методи за обезвреждане.
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Начини за обезвреждане на отпадъци от домакинството, опасни за здравето на човека – предимства
и недостатъци?
Изгарянето на битовите отпадъци или тяхното депониране в санитарни депа крият по-малки опасности за безконтролно проникване на опасни вещества в околната среда.
Изгарянето е процес на третиране на битови отпадъци, при
който е възможно улавянето и очистването на газовите емисии. Тежките метали, като олово и кадмий се концентрират в пепелта или в
остатъците след изгарянето, което налага специалното им третиране
впоследствие. Някои компоненти на опасните отпадъци, като живачните пари например, не могат да бъдат регистрирани с точност от
уредите за контрол на газовите емисии, което налага предварително
отделяне на онези опасни отпадъци, които съдържат живачни съединения.
Депонирането на битови отпадъци е методът, който е най-малко
чувствителен по отношение наличието на опасни отпадъци от домакинството. Това се дължи на факта, че купчината отпадъци в депото
действа като гъба и задържа относително малкото количество отровни вещества. Когато обаче в тези депа количеството на хартия и
органична материя са отклонени съответно за рециклиране или компостиране, останалите отпадъци имат намален капацитет за задържане на опасните за здравето вещества. В такива случаи е възможно
да протекат непредвидени химични реакции в депата или част от
вредните вещества да проникнат в подпочвените води и да предизвикат тяхното отравяне.
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Какво трябва да знае всеки потребител на потенциално опасни продукти в домакинството и какво
може да направи за намаляване на техните количества и вредното им въздействие?
– Не се презапасявайте с такива стоки. Купувайте по възможност само толкова, колкото Ви е необходимо и можете да използвате
в рамките на гаранционния срок!
– Оползотворявайте максимално закупените от Вас стоки. Неизползваните количества предоставете на Ваш познат, който може да
ги използва!
– Проявявайте заинтересованост и търсете на пазара еквиваленти на необходимата Ви стока с по-ниска токсичност. Технологичното развитие в сферата на производство на изброените по-горе потенциално опасни продукти за домакинството е в посока намаляване
на тяхната токсичност и общо вредно въздействие върху природата и
човека!
– Никога не изливайте в канализацията отровни вещества или
ако нямате друг изход го правете след предварително разреждане с
вода и при обилна струя течаща вода, за да намалите концентрацията им;
– Не изхвърляйте безконтролно отровни вещества в природата!
Те проникват в почвата и водите, попадат в кръговрата на веществата и водят до неочаквани отравяния на хора и животни. Напоследък
зачестиха случаите на отравяния с гъби, които сами по себе си не са
отровни, но са брани от места, чиято почва е наситена с отровни вещества, които са се натрупали в гъбите. Същата опасност е налице и
при събирането на различни растения от природата – билки, диви
плодове и други. Този проблем е особено актуален в наши дни, когато, принудени от бедността, все повече хора се обръщат към природата, като източник на препитание. Особено актуален в този аспект е
проблемът с изхвърлянето на опасни отпадъци в района на туристическите обекти, където потокът от хора е много голям, а и тяхното
внимание е намалено.
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Запомнете!
Ако пазарувате разумно, съхранявате и използвате правилно
и се освобождавате грижливо от опасните отпадъци рискът от
тяхното натрупване и проникване в околната среда е минимален.

Какво се прави по света?
В Австрия например съществува служба към всяка община на
гр. Виена, която дава информация за правилното третиране на проблемните отпадъци. В този град също така съществуват следните
възможности за събиране на опасни за здравето на хората отпадъци:
– Старите лекарства могат да се върнат безплатно в аптеките, а
необходимата информация се подсигурява от членовете на Камарата
на аптекарите.
– Изхабените батерии могат да се връщат безплатно в магазините, където тази стока се предлага;
– Повредените луминесцентни лампи и икономични светлинни
източници се приемат обратно в магазина като на клиента се връща
определена сума, която той е платил като залог, че ще върне лампата
след като тя бъде увредена;

Какво се прави у нас?
– Провежда се предварително проучване на потенциалните източници на опасни отпадъци, местата на тяхната най-висока концентрация и типовете опасни отпадъци.
– Предстои изграждане на Национален център за третиране на
опасни отпадъци;
– Предстои разработването на конкретни схеми за събиране,
транспортиране и обезвреждане на опасните отпадъци;

35

– Приети са наредби за събирането и третирането на батерии,
акумулатори и отработени масла в условията на съществуващата инфраструктура;
– Предстои приемането на наредба за третирането и транспортирането на излезли от употреба луминесцентни и други съдържащи
живак лампи;
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Батериите и акумулаторите в
потока от битови отпадъци
Батериите и акумулаторите са средства за превръщане на химичната енергия в електрическа. След тяхното изразходване те преминават в общия поток от битови отпадъци и тогава се превръщат в
заплаха за околната среда. Причината за това е, че макар и да съставляват по-малко от 1% от битовите отпадъци, количеството на тежки
метали в тях е значително – около 50% от кадмия и 80% от живака.
Използваните понастоящем методи за обработка на битовите отпадъци – депониране или изгаряне – не са подходящи за обезвреждането на изхабени батерии. При депонирането съществува опасност
по пътя на инфилтрацията тежките метали от батериите да попаднат
в почвата и подпочвените води, а при изгарянето някои тежки метали образуват токсични съединения или самите те се изпаряват и причиняват замърсяване на въздуха около инсталациите за изгаряне на
битови отпадъци. Кадмият и оловото пък се концентрират в пепелта
от изгарянето и може да представляват опасност за околната среда
при последващо депониране.

Разделно събиране на батерии
Предвижда се разработване на общински програми за разделно
събиране на батерии и акумулатори. Може да се очакват следните
видове батерии в битовите отпадъци: алкални, цинково-въглени, батерии тип „копче“ с живачен оксид, цинк-въздух и сребърен оксид и
др. Понастоящем в битовите отпадъци преобладават първите два
типа батерии, но в търговската мрежа навлизат и нови видове батерии – литиеви батерии или такива, които се ползват извън домакинството.
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Какво се прави у нас?
Понастоящем у нас се разработва програма за разделно събиране на батерии и акумулатори на общинско ниво. За да се подготви
обществеността за разделно събиране на батерии е необходимо проучване на общественото мнение чрез провеждане на анкети. Също
така производителите и дистрибуторите на батерии могат да дадат
информация за пътищата на натрупване на изхабените батерии. Информация може да се получи и от фирмите, събиращи отпадъци и
операторите на съоръженията за обезвреждане на отпадъци.
Съществуват три възможни начина за събиране и обезвреждане
на изхабените батерии:
– чрез включването им в потока на опасните отпадъци;
– чрез поставяне на контейнери за събиране на изхабените батерии;
– чрез събиране в лични съдове
При избор на някой от тях общината трябва да вземе предвид
броя и разпределението на населението, удобството за домакинствата, количеството батерии, разположението на източниците на тези
батерии и наличните възможности на общините за финансиране.
Като отчита рисковете за околната среда поради наличието на
тежки метали в батериите и акумулаторите, Министерството на
околната среда и водите разработи Наредба за изискванията за производство и пускане на пазара на батерии и акумулатори и за транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори (ДВ, бр. 61 от 2000
г.).
Наредбата регламентира необходимите изисквания за съдържанието на вредни вещества в батериите и акумулаторите и тяхната
маркировка. Въвежда се забрана за пускане на пазара на батерии и
акумулатори, неотговарящи на тези изисквания. Наредбата урежда
реда и начините за третиране на отпадъците от батерии и акумулатори в съответствие с йерархията на принципите на управление на отпадъците.
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Вместо заключение
Пътят към очистване на средата, която обитаваме, от продуцираните от нас отпадъци преминава през три основни стъпки: съзнателно намаляване на отделяните от всеки от нас отпадъци, повторно
използване на някои от отпадъците (опаковки от стъкло, пластмаса и
др.) и разделно събиране на отпадъците с цел рециклиране. Универсалният принцип е: по-добре да се потърсят начини за намаляване на
акумулираните отпадъци, отколкото начини за тяхното рециклиране,
депониране или друг вид оползотворяване.

Ето няколко начина за намаляване на планините
от отпадъци:
1. Намалете количеството на опаковките, които изхвърляте.
Когато избирате между два сходни продукта, предпочетете този,
който е с най-малко опаковки.
Много често болтове, гайки, пирони и други подобни се предлагат в железариите в насипно състояние и можете да си закупите само
необходимото Ви количество.
В магазина за плодове и зеленчуци избягвайте предварително
опакованите стоки, ако това не е абсолютно наложително. Едва ли
качеството на закупените от Вас в насипно състояние домати, краставици, чесън, гъби и други ще бъде по-лошо.
Когато отивате на пазар вземайте със себе си от дома найлонови
торбички или чанти и кошници, а когато сте в магазина обръщайте
внимание на продавача, че не винаги се нуждаете от две или повече
опаковки на една стока.
Когато купувате стоки, които ползвате в голямо количество у
дома (перилни препарати, препарати за почистване, шампоани, храна или пясък за домашните любимци, брашно, ориз, и др.), избирайте опаковки с по-голям грамаж. Бъдете внимателни – когато купувате хранителни продукти избирайте онова количество, което може да
се оползотвори напълно преди да му е изтекъл срокът на годност.
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Предпочитайте концентрираните продукти – препарати за миене, прах за пране и др. При тях обикновено опаковките са по-малки.
2. Намаляването на токсичните вещества в отделяните отпадъци
е друг въпрос, над който потребителите биха могли да се замислят.
Вместо да използвате химикали против молци например използвайте торбички с лавандула или орехова шума. Тези растения отделят фитонциди, които прогонват вредителите.
Понякога вместо да използвате химикал, Вие можете да използвате физичен метод за постигане на същата цел – например да използвате шкурка вместо химически детергент при обработката на
дърво и др.
Информирайте се за възможности за заместване на токсичните
продукти в домакинството. Потърсете справочници за тази цел. Споделете своя опит с Ваши близки, роднини или съседи.
Четете и спазвайте стриктно всички инструкции за ползване на
съответния токсичен продукт. Винаги поставяйте етикет и пазете далеч от децата такива стоки.
Ако Ви остане определено количество от даден продукт и той
вече не Ви е нужен предложете го на Ваши съседи или близки.
3. Избирайте с предпочитание продукти, които могат да се използват многократно.
Много стоки са предназначени за многократна употреба. Не забравяйте добре да измиете и почистите стъклените или пластмасови
опаковки преди повторното им използване.
На работното си място също всеки може да допринася ежедневно за намаляването на отпадъците. Използвайте свои собствени
чаши за кафе или чай, свои прибори или съдове за хранене, вместо
пластмасовите или картонени такива за еднократна употреба.
Прибори за хранене за многократна употреба можете да използвате и за пикници, празнества на открито, барбекю партита и др.
Вместо кърпички за почистване за еднократна употреба можете
да използвате парчета плат, парцали, гъбички в домакинството.
Използвайте стоки в опаковки, които могат да се пълнят многократно от производителя или от самия потребител – например флакони за течен сапун, шишета за безалкохолни напитки, стъклени
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буркани за кисело мляко и други.
Използвайте батерии, които могат да се презареждат или пък
батерии с редуцирано съдържание на тежки метали в тях.
Ако все пак се наложи да ползвате стоки за еднократна употреба, купувайте само толкова, колкото Ви е необходимо.
4. Поддържайте в изправност и ремонтирайте стоките, които са
предназначени за дълготрайна употреба.
Ако се грижите добре и ремонтирате стоки като дрехи, автомобилни гуми, домакински електроуреди и др. ще можете да ги ползвате по-дълго и така ще удължите времето, преди те да се превърнат в
отпадък.
Купувайте качествени електроуреди с голяма гаранция. Поинтересувайте се дали за избраната от Вас стока има проведени тестове
за качество и какви са резултатите от тях. Помнете, много често
скъпото излиза многократно по-евтино. Това правило важи с особена
сила за стоките, предназначени за дълготрайна употреба.
Купувайте стоки, за чиято поправка има резервни части и сервизи във Вашия град.
Спазвайте стриктно инструкциите за употреба на закупената от
Вас стока.
Не забравяйте, че някоя стара и демодирана, но добре запазена
дреха, с малко фантазия можете да превърнете в уникат, който да
подчертава Вашия стил и финес.
С подръчни средства и желание можете да освежите своите мебели и да придадете уютна атмосфера на Вашия дом.
Ако все пак не Ви се занимава с такива дейности, запазените
дрехи, обувки и други стоки за дълготрайна употреба можете да дарите в домовете за деца или за стари хора или да участвате в благотворителни мисии към църкви и други обществени организации.
5. Използвайте многократно хартиени или найлонови пликове,
буркани, бидони и други опаковки.
Много стоки, които използваме ежедневно имат повече от едно
предназначение. Преди да ги изхвърлите помислете дали биха могли
да Ви послужат за нещо. Така Вие продължавате техния „живот“.
Събирайте луксозна хартия, пликове за подаръци, панделки за
украса и ги използвайте отново.
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Парчета плат могат да се използват за почистване, за апликации
или за да ушиете дрехи за куклите на Вашите деца.
Празни стъклени или пластмасови опаковки можете да
превърнете в красиви вази или в играчки за децата. Празни алуминиеви кутии от кафе например с малко фантазия можете да превърнете
в декоративни саксии за цветя.
В тези дейности можете да включите и децата като по този начин от рано ги приучвате на рационално използване на иначе ненужни опаковки.
6. Вземайте назаем, под наем или пък ползвайте съвместно със
съседите си домашни електроуреди, които не ползвате ежедневно
като косачката за градината, пръскачката, резачката за дърва, въжената стълба. Ако живеете в малка кооперация или в квартал, където
преобладават къщи с дворове или пък сте във вилна зона можете да
инициирате създаването на „склад“ за подобни уреди за дома, които
всеки може да ползва по най-удобния за него начин.
7. Продавайте на втора ръка или дарявайте стоки вместо да ги
изхвърляте.
Не забравяйте, че отпадъците на едни са съкровище за други. В
наши дни този принцип е актуален за България, особено в големите
градове. Не се срамувайте да посещавате магазини за стоки втора
употреба. Много често там можете да намерите необходимото Ви на
приемлива за Вас цена.
Някои стоки струват скъпо, а се използват за много кратко време. Типичен пример са детските стоки – дрехи, играчки, проходилки,
креватчета, колички и други. Ако се решили да се разделите с тях не
ги изхвърляйте, а помислете дали не можете да ги предоставите на
Ваши приятели, роднини или пък да ги предложите в специализирани оказионни магазини.
8. Използвайте целенасочено стоки и опаковки, които носят
знака за рециклиране. Купувайте с предпочитание стоки, произведени от рециклирани материали.
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9. Компостирайте органичните отпадъци от Вашето домакинство.
10.
Споделяйте с хората около Вас своя опит и провокирайте активно отношение и загриженост по проблемите за намаляване на отпадъците от домакинството и рециклирането на продуктите.
Обърнете особено внимание на Вашите деца. Дайте им пример и ги
научете да търсят сами начини за удължаване „живота“ на стоки, изпълнили своето първоначално предназначение.

43

Какво прави българското
правителство за иницииране и
подкрепа на инициативите и
дейностите във връзка с
ефективното управление на
отпадъците от домакинствата?
Приети са Закон за ограничаването на вредното въздействие на
отпадъците върху околната среда и Национална програма за управление на отпадъците, които предвиждат съобразени с изискванията
на Европейския съюз мерки за редуциране на отпадъците.

Националната програма за управление на отпадъците предвижда:
І. Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците (до 350 кг/ж.г. до 2005 г.)
ІІ. Повторно използване и рециклиране
1. Постепенно увеличаване на количеството на рециклираните
отпадъци
2. Повишаване на качеството на събираните за целите на рециклирането отпадъци.
3. Постепенно въвеждане на схеми за разделно събиране на отпадъците.
4. Изграждане на нови мощности за рециклиране на отпадъци
5. Разширяване на обхвата на системата за депозит на опаковки
за многократна употреба и разработване и въвеждане на система за
етикетиране на рециклируеми продукти и опаковки.
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ІІІ. Подобряване на организацията за събиране и транспортиране
1. Създаване на смесени дружества, вместо досегашните общинските фирми.
2. Прилагане на възможностите за отдаване на дейностите по
събиране и транспортиране на отпадъците на концесия.
3. Прилагане на съвременни многофункционални системи за
събиране на отпадъци
4. Въвеждане на съвременни съдове за разделно събиране на отпадъци и съвременна техника за транспортирането им.
5. Оптимизиране честотата на събиране и маршрутите:
6. Въвеждане на графици за събиране на едрогабаритни отпадъци, бяла техника и други специфични отпадъци от домакинствата.
ІV. Приоритети при екологосъобразното обезвреждане на битовите отпадъци
1. Изграждането на малък брой високоефективни съоръжения
за обезвреждане на отпадъците, позволяващ осъществяването на
ефективен мониторинг и контрол.
2. Прилагане на изискванията на проектодирективата за депата
(COM 97/108):
3. Недопускане депонирането на отпадъци без предварителна
обработка.
4. Оползотворяване или изгаря във факел на продуцирания газ.
V. Приоритети при намаляването на риска от старите замърсявания с отпадъци
1. Обхващане на местата със стари замърсявания с отпадъци в
система за приоритизиране и отчетност на оздравителните действия
2. Закриване на неконтролираните депа и сметища, които не могат да бъдат приспособени към съвременните изисквания за опазване на околната среда.
3. Отстраняване на замърсяванията, причинени от действащи
или закрити в миналото депа за отпадъци и сметища и почистване на
приоритетни обекти.
4. Намаляване на бъдещи рискове от съоръженията за обезвреждане.
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5. Отстраняване на замърсявания, причинени в миналото чрез
реализиране на оздравителни програми в процеса на приватизация
на големи промишлени предприятия.
VІ. Правно регулиране на управлението на отпадъците чрез:
1. Създаване на ефикасна законодателна база и прилагане на
българското законодателство със съответните стандарти, указания и
методики;
2. Въвеждане на европейски стандарти за управление на специфични и опасни отпадъци;
VІІ. Работа с обществеността
1. Провеждане на разяснителни кампании;
2. Осигуряване на достъп на населението до информация за
състоянието и управлението на отпадъците на регионално ниво;
3. Участие на обществеността във вземането на решения и в
моделни проекти за управление на отпадъците на различни нива;
VІІІ. Подобряване на системата на мониторинг, набиране на
информация и контрол на отпадъците.
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Някои реални резултати във
връзка с подобряване
управлението на отпадъците и
чистотата на населените
места
Стартира проект, чиято основна цел е създаването на План за
поетапно закриване на съществуващите нерегулирани сметища,
оценка на старите замърсявания в регионите Перник, Монтана, Севлиево, Русе, Созопол и Силистра, подобряване на общинските програми за управление на отпадъците в тези региони и подобряване на
системата за сметосъбиране и сметоизвозване.
Изпълняват се проекти за най-разумно и ефективно оползотворяване на отпадъците от селското и горското стопанство.
Координирано е изпълнението на десет международни проекта
в областта на управлението на отпадъците, в т.ч. Национален център
за опасни отпадъци, инсинератор за болнични отпадъци в София и
Пловдив, управление на отпадъците в отделни общини.
Инициирано е провеждането на екоден за почистване и озеленяване на населени места с водещи структури училищата и общините.
Организиран е национален конкурс „Чиста околна среда“, в рамките
на който ще се финансират проекти на 15 общини, 5 от които с преобладаващо ромско население; 10 училища и 10 неправителствени
организации.
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Българска национална асоциация
на потребителите
София 1000
Адрес:
Тел.:
Факс:
E-mail:
Web site:

ул. „Христо Белчев“ №8, ет. 3
(02) 989 01 06
(02) 989 01 07
bnca@top.bg
bnca.top.bg

Варна 9000
Адрес:
Тел./факс:
E-mail:

ул. „Парчевич“ №24, ет. 2
(052) 22 65 77
bncavarna@abv.bg

Русе 7000
Адрес:
Тел./факс:
E-mail:

ул.„Отец Паисий“ №4б, ет. 2, П.К.167
(082) 82 40 79
bnap@abv.bg

Видин 3700
Адрес:
Тел./факс:
E-mail:

ул. „Цар Симеон Велики“ №13
(094) 60 11 98
bnapvidin@top.bg

Шумен 9700
Адрес:
Тел.:
E-mail:

ул. „Добри Войников“ №9-13
(054) 3 01 56
bnapshumen@top.bg
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