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РО 9: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМИРАНОСТ: РЕЦИКЛИРАНЕ,
ПОВТОРНА УПОТРЕБА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
1.

Въведение

Новата стратегия на Европейския съюз EU 2020 по отношение на законодателството за
отпадъците си поставя за цел рециклирането на отпадъци да се обедини с инвестиции,
финансирани от фондовете на ЕС, така че в рамките на едно десетилетие новите страни
– членки да успеят да изградят рециклиращо общество.
Навсякъде по света, един от най-важните проблеми в наше време е намаляването на
отпадъците. Ето защо този въпрос, който спешно трябва да бъде решен, е поставен на
челно място в йерархията на системата за преработка на твърди отпадъци.
Междувременно, при решаването на проблема, са взети под внимание бизнес риска от
рециклирането и повторната употреба на отпадъците от организациите, които се
занимават с тази дейност.
Решението на проблема се състои от два основни подхода: намаляване на източниците
на отпадъци и рециклирането им. Рециклирането е от полза за запазването на
природните източници, както и за предотвратяване на навлизането на материали в
потока от отпадъци. Големи усилия се полагат от Европейската комисия и Европейските
страни, за да се оцени стойността на рециклиране на материалите в сравнение с други
методи за преработката им като например съхранение в депо, изгаряне, компостиране и
т.н. При направените сравнения ясно се вижда, че рециклирането е от най-голяма полза
за околната среда.
Ползите и дивидентите и от двете положения са разгледани като са взети предвид бизнес
рисковете. Съоръженията за рециклиране имат икономически, социални и екологични
предимства освен приложението им за намаляване на количествата отпадъци, които се
съхраняват в депа. Преработката на отпадъци удължава живота на санитарните депа и
намалява замърсяването на околната среда.
Известно е, че много производители използват рециклирани материали като изходни
суровини.
Организациите, занимаващи се с отпадъци могат първоначално да започнат с
анализиране и намиране на решения за посочените по-дилу проблеми, а в последствие
да ги превърнат в бизнес.
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По отношение на преработката на битовите отпадъци са идентифицирани следните
проблеми:


Недостатъчна информираност на обществото за проблемите на околната среда;



Незадоволително разделяне на домакинските отпадъци;



Липса на инструменти за разделяне на твърди отпадъци;



Липса на такса за съхранение на смесени битови отпадъци;



Липса на единна система за отчитане на генерираните битови отпадъци;



Много ниско селективно съхранение на битови отпадъци;



Липса на санкциониране на местните власти в случай на неспазване на
законовите им задължения;



Липса на рециклиране на отпадъци/програми за намаляването им;



Недостатъчна обработка на инфилтрата;



Липса на системни тестове на отпадъчните компоненти;



Липса на пазари за отпадъци, тяхното рециклиране и повторна употреба;



Липса на средства за преработка на отпадъците;



Липса на санитарни депа. Разходите за преработка/редуциране биват доста
високи спрямо тези за съхраняване в несанитарни депа.

Преработка на отпадни масла:


Неефективна система за събиране на отработени масла от малки и средни
предприятия и домакинства;



Липса на организирани места за съхранение на отработени масла от морски
аварии.

Батерии:


Липса на информация за батериите, техните видове и влиянието им върху
околната среда;



Неадекватна общонационална система за събиране на малки батерии от
домакинствата.

Медицински отпадъци:


Липса на ефективна система за обработка на медицински отпадъци;



Липса на система за мониторинг на генерираните медицински отпадъци;
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Липса на общонационална система за събиране на медикаменти с изтекъл срок
на годност от домакинствата;



Липса на информираност за въздействието на медицинските отпадъци.

Взривоопасни отпадъци:


Липса на програма за преработка на взривоопасни отпадъци.

Фиг. 1 Механично оборудване на система за преработка на твърди отпадъци
Решения за общите проблеми, посочени по-горе:


Разработване на образователни програми с екологична тематика;



Селективно събиране на отпадъците;



Разработване на рециклиращи се продукти;



Разработване на нова програма за преработка на отпадъците чрез тяхното
намаляване, рециклиране и повторна употреба;



Разработване на план за разделяне при източника на отпадъци;



Увеличаване на проверките за нерециклиращи се продукти;



Намиране на нови санитарни депа за отпадъци и намаляване на разходите за
депониране след това;



Спиране на нехигиеничното депониране;



Премахване на незаконни сметища за отпадъци;



Такси при съхранение на смесени битови отпадъци;
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Разработване на план за преработка на опасни битови материали, батерии, както
и медицински и взривоопасни отпадъци и отработени масла;



Събиране на данни и създаване на стратегия за намаляване на количеството
съхранявани отпадъци през следващите години;



Увеличаване на възобновяемата енергия от отпадъци;



Интегриране на разпоредбите за изхвърляне на отпадъци с Европейските
стандарти.

2. Индустрията рециклиране
Индустрията на рециклирането е голяма и разнообразна мрежа от институции в
публичния сектор (например местни власти, държавни агенции, колежи и университети)
и частните фирми. Организациите за рециклиране са различни видове, като например
заводи за стомана, леярни за желязо и стомана, производители на хартия, компании
занимаващи се с разглобяването на компютърни части и електроника с цел
рециклирането им, производители на стъклени съдове, изделия от гума, производители
на пътна настилка, конвертори, частни и държавни центрове за събиране на материали,
съоръжения за рециклиране на материали и търговци на едро на материали, подлежащи
на преработка.
В рамките на индустрията, икономическото въздействие на сектора свързан с
рециклиране на отпадъците далеч надвишава влиянието на сектора на тяхното събиране,
обработка и повторна употреба.
Материалите, подлежащи на рециклиране имат стойност. Това позволява, тези които
биха се превърнали в отпадък, да се трансформират в ценни изходни суровини.
Рециклируемите материали, които слагаме в коша си и отнасяме до събирателен пункт,
след това се превръщат в ценни продукти, които могат да допринесат значително за
икономиката.

Увеличената

доставка

на

възобновяеми

горива

стимулира

преработвателните промишлености и ги прави по-конкурентноспособни и устойчиви.
Като цяло, националната преработвателна индустрия може да бъде оценена като
благоприятна за други ключови отрасли като автомобилостроенето и минното дело. Тази
индустрия далеч надминава обикновената преработка на отпадъци, тъй като
рециклирането добавя допълнителна стойност на материала и допринася за
нарастването на работната сила. Освен това голям брой от работните места се поддържат
именно от този тип дейност. Тези видове работни места варират от по-традиционните
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магазини за втора употреба и антиквариати до фирми за разглобяване на компютърни
части и възобновяване на палети.
2.1 Рециклиране на отпадъци
Цялостната програма за подкрепа на рециклирането на отпадъци носи потенциални
екологични и икономически ползи. Въпреки това са налице редица практически
трудности пред реализацията на този процес и за тяхното преодоляване ще са
необходими по-нататъшни изследвания и консултации. Нужна е подробна информация
за всеки поток от отпадъци, за да се направи анализ на разходите и ползите и да се
определи приносът на всяка страна. Икономиката, която цели да използва събраните
отпадъци, трябва да избере икономически най-ефективния източник на материали,
които ще бъдат подлагани на рециклиране.
Важен фактор за успеха на тези усилия е отговорността на производителя. Важността на
този фактор може да се илюстрира чрез потенциално ефективна схема за производство
на крайни продукти от отпадъци. От друга страна, производителят не може да поеме
цялата отговорност за този процес, така че да бъде гарантирано практическото
приложение на тази програма.
Затова и по-внимателното разграничаване на събраните фракции от отпадъци е фактор
за ефикасността на рециклиращата система. Екологичните и икономическите показатели
също трябва да бъдат анализирани като допълнителен принос от събирането на
различните потоци от отпадъци. По този начин ще бъдат разпределени действителните
и финансовите отговорности за реализация на поставените цели (промишлени продукти
и различни материали).
Процесът на рециклиране изисква целенасочени действия преди неговото започване. В
събирането на отпадъците преди тяхното рециклиране могат да се посочат 3 стъпки,
които включват:
1. Събиране на отпадъци от домакинства, търговски обекти и др.;
2. Събиране на отпадъци от общински сметища;
3. Събиране/вдигане на отпадъци от крайните депа.
2.2 Инструменти за насърчаване рециклирането на отпадъците
Проевропейската стратегия осигурява рамката за изпълнение на инициативите,
подкрепящи рециклирането на отпадъци и допринасящи за изграждане на устойчива
политика при управлението на отпадъци.
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Данъци върху депонирането на отпадъци. Тези данъци трябва да отразяват
реалните текущи и бъдещи разходи за управление на контролирани депа.
Въвеждането им ще помогне за балансиране на разходния бюджет с варианти
за възстановяване на разходите.



Отговорност на производителя. Доказано е че, схемата, делегираща
отговорност на производителя, е екологично и икономически ефективно
решение при опаковането на отпадъците. Схемите, делегиращи отговорност
на ръководителя, имат доказан принос за ефективното функциониране на
пазарите за рециклиране. Тези схеми оказват отрицателно въздействие върху
конкуренцията. По правило договорите за услуги се разпределят на
конкурентен принцип в съответствие с нормативните изисквания.



Схема „Хвърляш и плащаш“. Схемите „Хвърляш и плащаш“ вече са въведени
в няколко държави - членки, с положителен ефект върху информираността на
потребителите и видими, макар и все още само частично анализирани
резултати. Тази схема се основава на следния принцип:

- Натискът от "отказа на определени отпадъци" може да доведе до "нелегално
изхвърляне" на тези отпадъци и/или до изхвърляне на "отказаните отпадъци" в
контейнери, предназначени за разделно събиране на определен вид отпадъци.
Освен това потребителите не бива да бъдат таксуват два пъти за една и съща
дейност (например въвеждане на такса "отговорност на производителя" + данъци
за управление на отпадъците).


Търгуеми сертификати. Системата на търгуемите сертификати вече е
въведена на редица пазари за търгуване на продукти с екологично значение,
като емисии въглероден диоксид, възобновяеми енергийни източници и права
за рециклиране на опаковъчните материали. Освен трудностите, с които се
сблъсква, системата на търгуемите сертификати може да ограничи риска от
изпускане извън контрол на системата, както и опасността, свързана с тези
замърсяващи продукти. Потоците от отпадъци, които би трябвало да бъдат
ограничени по този начин, са:



Домакински/битови отпадъци;



Промишлени и търговски отпадъци;



Строителни отпадъци;



Земеделски и опасни отпадъци.
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Отпадъчните потоци, които вече са обект на съществуващите закони на ЕС или които
ще бъдат включени в следващите законодателства на ЕС, са: електронно оборудване,
клинични отпадъци, бракувани превозни средства, масла, вещества, които разрушават
озоновия слой, замърсени почви и други.
2.3 Защо изгарянето на отпадъци не е добра инвестиция?
Дори при изгарянето на отпадъци да се генерира енергия, този метод не е добра
инвестиция на обществените средства, защото:


Той разхищава ценни материали, които могат да се рециклират или да се използват
повторно. Тази загуба налага внос на все по-скъпи нови суровини от целия свят,
което лишава икономиката от важни приходи, работни места и др. и в крайна сметка
повишава разходите.



Емисиите въглероден диоксид се увеличават, което допълнително затруднява
борбата с климатичните промени.



Нанасят се вреди на съседните общности заради токсичното замърсяване и
отделяната токсична пепел.



Провокират се публични протести, които затрудняват издаването на разрешителни
за строеж.



Създаването на специални съоръжения за рециклиране на отпадъци, като например
пещи за изгаряне, изисква постоянно генериране на големи количества смесени
отпадъци в продължение на десетилетия, за да се постигне очакваната печалба.

2.4 Защо рециклирането е по-рентабилно за икономиката?


С всеки тон отпадъци, който се използва повторно или се рециклира, се
предотвратяват добивът, преработката и вносът на нови ресурси.



Рециклирането спестява няколкократно повече енергия, отколкото може да се
произведе при изгарянето на отпадъци.



Рециклирането изисква по-малки инвестиции и оперативни разходи: едно евро,
похарчено за рециклиране, ще е достатъчно за преработката на повече отпадъци,
отколкото едно евро, изразходвано за изгаряне на отпадъците.



Рециклирането създава повече работни места. Стратегията за отпадъците на
Европейската комисия (ЕК) посочва: “Рециклирането на 10 000 тона отпадъци
изисква 250 работни позиции, в сравнение с 20-40 работни места, които се създават
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при изгарянето на отпадъци и около 10-имата служители, заети при депонирането
им.“


Докато ползите от рециклирането за околната среда са ясно признати, това което е
по-малко известно е, че рециклирането е и история за икономически успех. Чрез
превръщането на отпадъците в ценни суровини, рециклирането създава работни
места, стимулира утвърждаването на по-конкурентни производствени индустрии и
значително намалява замърсяването на околната среда.



Битовите отпадъци, генерирани в европейските страни през последните няколко
години (кг на глава от населението) и представени в таблицата по-долу (Евростат,
2013 г.) поставят акцент върху социалната значимост на този процес.

3

Оценка на въздействието на стратегията за превенция и рециклиране на
отпадъци

Икономическите, екологичните и социалните последици от анализа на риска и ползите
от борбата с отпадъците и политиката на рециклирането включват стратегически
подходи със следните индикатори за измерване:
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•

При първия подход количеството на отпадъците (теглото им) се приема за
подходящ показател за въздействието на генерирането и управлението на
отпадъците върху околната среда. Разработената политика се основава на
намаляване на количеството генерирани отпадъци, депонирани или подложени
на преработка чрез изгаряне.

•

При втория (алтернативен) подход количеството на отпадъците (теглото им) не
се приема за подходящ показател за въздействието на генерирането и
управлението на отпадъци върху околната среда. Развитата политика цели
намаляване на влиянието върху околната среда в рамките на жизнения цикъл на
ресурсите и продуктите.

Разработена е база данни с информация за въздействието на генерирането и
управлението на отпадъците върху околната среда, като се взе предвид целият жизнен
цикъл на ресурсите и продуктите.
Бизнес рискът при процесите на рециклиране/повторно използване на отпадъците
зависи от балансираната политика за околната среда. Тя има за цел да намали
отрицателното въздействие на отпадъците, като запази ползите. Оптималната стратегия
за управление на отпадъците от икономическа, екологична и социална гледна точка
трябва да се основава на баланс при комбиниране на мерките за предотвратяване на
генерирането на отпадъци, рециклирането на материалите, възстановяването на
енергията и премахването им.
По този начин европейската стратегия подкрепя политика, основана на оценка на
въздействието върху околната среда през целия живот на ресурсите и продуктите.
Тази стратегия разработва:
•

Глобален подход, комбиниращ правни, доброволни и икономически мерки, които
биха могли да засилят ефекта при прилагането на всеки един от методите.

•

Анализ на разходите и ползите, който отчита своите методологични ограничения
и различните изследователски подходи за разработване на балансирана политика
за рециклиране от екологична и икономическа гледна точка.

Тук трябва да се вземе предвид фактът, че рециклирането невинаги е икономически найподходящият вариант, тъй като инвестираните средства биха могли да са повече от
спестените материали. Освен това методът с отчитане на жизнения цикъл може да бъде
инструмент

за

минимизиране

на

отпадъците

на

поколения

продукти

чрез

непрекъснатото подобряване на корпоративните практики. И все пак този инструмент
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може да бъде скъп и да отнеме много време, ако бъде приложен от всички фирми и към
всички продукти, затова използването му не бива да бъде задължително.
Освен това при оценка на условията за субсидиране следва да се прецени дали дадена
мярка ще бъде достатъчна на обществено ниво и на национално/местно ниво.
След като бъдат преценени приложимостта и ползата от конкретната национална или
локална мярка, трябва да бъде внимателно анализирано въздействието й върху
свободната търговия на стоки в рамките на Европейския съюз.
Друг сериозен проблем е развитието на пазара на вторични суровини, което може да
определи успеха или провала на стратегията за рециклиране на отпадъци. Затова
оценката на нуждата от мерки за насърчаване на пазара за рециклирани материали
следва да се анализира в контекста на избраната цялостна стратегия. Този подход трябва
да бъде допълнен с комуникационна политика за подобряване мнението на гражданите
относно продуктите, произведени с рециклирани материали.
Боклукът, който изхвърляме всеки ден, може да бъде използван отново и при "повторна
употреба на отпадъка" можем да получим продукти, без да отнемаме ценни ресурси на
околната среда, като опазваме природните ресурси, спестяваме ценно място за
депониране на отпадъци и твърди отпадъци, както и значително количество пари.
Всеки потребител може да опита да използва многократно различни продукти:
поправени, счупени или износени артикули, поправени обувки, мебели или закърпени
дрехи. Ако не използвате нищо повторно, замислете се, че може да го правите. Дарете
дрехи, списания, мебели и други. Може да ги дадете и на хора около вас. Дори и да
мислите, че не можете да използвате нещо отново, не го изхвърляйте, а се опитайте да
му намерите ново приложение.
Най-често срещаните материали, които могат да бъдат използвани повторно:

4

Хартията е най-известният материал, който се използва повторно. Ето няколко начина
за намаляване разхода на хартия:


Използвайте чистите (неизползвани) листа от документи, не ги изхвърляйте;



Използвайте хартиени торбички;



Използвайте многократно подаръчните торбички.

Стъклото може лесно да бъде използвано многократно:


Може да използвате бурканите, за да слагате бисквити в тях;



Бурканите са удобни за пренасяне на супи и други течности;
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Може да слагате подправки в бурканче;



Може да слагате винтове и пирони в бурканчета.

Пластмасата също може да се използва многократно:


Може да си пълните пластмасова бутилка с вода, за да пиете навън;



Може да използвате пластмасови съдове за пренасяне или съхраняване на
храната;



Използвайте пластмасовите прибори (вилици, лъжици, чинийки и др.)
многократно.

Практикувайте многократна употреба на стреч и алуминиево фолио.
Винаги помнете основните правила: „Намаляване, повторно използване и
рециклиране.“

Процес на рециклиране в пречиствателна станция за твърди отпадъци
Ето някои идеи за повторна употреба на различни материали:


Не изхвърляйте стар хляб, може да го изядете препечен;



Може да използвате малките кутийки като чекмеджета;



Поставете кърпа в близост до салфетките, за да напомня, че хартиените
салфетки не е нужно да се използват непрекъснато;



Вместо да правите копия, използвайте оригинали;



Ако използвате презареждащи се батерии, не е необходимо да ги изхвърляте
всеки път, може да ги използвате отново;
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Може да използвате старите четки за зъби за почистване на трудно достъпни и
тесни места;



Винаги използвайте хартията и от двете страни и правете двустранни копия;



Старайте се да използвате вода от банята или преработена вода за поливане на
градината;



Купувайте концентрирани форми на храните, по този начин ще спестите пари и
ще използвате по-малко опаковки;



Не купувайте неща, които използвате рядко, опитайте да ги взимате на заем;



Използвайте продукти от рециклирани материали;



Опитайте да не използвате продукти за еднократна употреба, тъй като не могат
да се използват повторно.

Рециклирането на отпадъците има някои съществени предимства. Като цяло това води
до по-малко използване на суровини; намаляване на въздействието върху околната
среда, произтичащо от третиране и обезвреждане на отпадъците. Рециклирането прави
околната среда чиста и здравословна, спестявайки пространства за депа за отпадъци.
Рециклирането буквално спестява пари, тъй като намалява количеството на енергията,
необходима за производството на нови продукти. И най-накрая, рециклирането може да
предотврати създаването на отпадъци при източника.
4.1. Рециклирането спестява енергия
Рециклирането спестява енергия, тъй като енергията, която се използва за
рециклиране, е по-малко от необходимата за направата на продукта от оригиналните
материали.


За рециклиране на алуминиево кенче се използва само 5% от енергията,
необходима за направата на кенчето от природен източник на алуминий;



Хартията или вестниците могат да бъдат рециклирани в нова хартия, като се
използват само 55% от енергията, необходима, за да бъдат създадени чрез
отсичане на дървета;



Пластмасата може да бъде рециклирана в други пластмасови продукти, като се
използва грубо 33% от енергията, необходима за направата на първоначалната
пластмаса;



Компостирането в дворовете спестява енергия, тъй като намалява количеството
отпадъци, които се изпращат за депониране.
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4.2 Рециклирането пести природни ресурси
Изхвърлянето на всичко, което използваме, и използването на продукти за еднократна
употреба е най-лошият навик. Всеки ден се появяват нови продукти за еднократна
употреба. Дори съществуват часовници и мобилни телефони за еднократна употреба.
Удължаването на живота на даден продукт, вместо еднократното му използване,
всъщност е защита на околната среда. Рециклирането води до повишаване на
ефективността на ресурсите при производство и потребление.

Кошчета за разделно събиране на отпадъците
4.3 Рециклирането на алуминий пести ресурси
Алуминият се използва за направата на много опаковки като кенчета за напитки, фолио
и ламинати, които генерират 20% от алуминиевите отпадъци в Европа. Консумацията
на алуминиеви опаковки се увеличава с над 4% за година от 1980 г.
4.4 Рециклирането на хартия пести ресурси
Горите се изсичат с цел получаване на изделия от хартия и сега светът консумира пет
пъти повече хартия в сравнение с петдесетте години на миналия век. Консумацията на
хартия в офисите в САЩ е нараснала от 0,85 до 1,4 милиарда листа (от 4,2 до 7 милиона
тона) само между 1981 г. и 1984 г., когато са въведени настолните компютри и лазерните
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принтери. Същото е положението и в други страни. От 1970 г. до 1990 г. производството
на хартия в Япония е нараснало с 4%, в Югоизточна Азия — с 8%, а в САЩ — с 2,5%.
Източник: Natural Capitalism
4.5 Рециклирането на стъкло пести ресурси
Стъклото като материал се счита за безопасно за околната среда, тъй като подлежи на
рециклиране и може да бъде повторно употребявано многократно. При рециклирането
му се пестят суровини и енергия. Всеки тон стъклени отпадъци, използван за
производството на стъкло, спестява 1,2 тона необработени суровини (пясък, варовик и
калцирана сода). Замяната на всеки 10% от необработените суровини в пещта за топене
спестява около 2% от енергията, необходима за стапянето.
Източник : Fédération Européenne de Verre d'Emballage
Агенцията за защита на околната среда на САЩ е изчислила, че при рециклиране на
един контейнер стъкло се спестява енергия, използвана за горене на 100-ватова крушка
в продължение на 4 часа.
Рециклирането очевидно отклонява материали от депата и значително намалява
количеството на отпадъците от минодобива.
4.6 Рециклирането на стомана пести ресурси
Стоманата е най-рециклираният метал в света. Всяка година по света се рециклират
около 435 милиона тона стомана. Това е равно на спестени ресурси от порядъка на 652,5
милиона тона желязна руда и 217,5 милиона тона въглища.
Източник: Wuppertal Papers, Material intensity of advanced composite materials
4.7. Рециклирането на пластмаси пести ресурси
Разработването на пластмасови материали търпи бум през втората половина на ХХ век.
Производството на пластмасови материали в света нараства от по-малко от 5 милиона
тона през 50-те години на XX век до 80 милиона тона през 1997 г. Потреблението на
пластмасови продукти в Западна Европа е било около 28 милиона тона през 1997 г.,
което представлява 35% от световната продукция.
Пластмасовите отпадъци от опаковки представляват около 60% от общото количество
отпадни пластмаси.
Дистрибуционният и индустриалният сектор генерират около 2,6 милиона тона от общо
9,8 милиона тона употребени опаковки, които се произвеждат в Западна Европа.
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Битовите отпадъци са повече от 70% от общото количество пластмасови отпадъци и
опаковки.
Източник: European Directive on packaging and packaging waste
4.8 Рециклирането намалява рисковете от замърсяване
Под ”Рециклирането намалява рисковете от замърсяване” се разбира: „Рециклирането
намалява замърсяването на почвата”, „Рециклирането намалява замърсяването на
въздуха”, „Рециклирането редуцира замърсяването на водата”, „Рециклирай и спестявай
пари”, „Рециклирай и се радвай на по-добър живот”, „Рециклирането осигурява
бъдещето на нашите внуци и правнуци”.
Рециклирането намалява екологичните щети, причинени от минната промишленост,
дърводобива и производството на суровинни материали. Рециклирането отслабва
рисковете от замърсяване на въздуха и водата от производствените процеси.
Рециклирането на хартия намалява замърсяването на въздуха с около 75%. Замяната на
чиста руда със стоманен скрап редуцира отделените вредни емисии във въздуха с 85% и
намалява замърсяването на водата с 76%. Рециклирането също отслабва рисковете от
замърсяване, като държи материалите далеч от местата за изхвърляне. Без значение колко
строги могат да бъдат стандартите за околната среда, винаги има известен риск, свързан
с изхвърлянето на отпадъци. Рециклирането и намаляването на отпадъците са
предпочитани и ефективни алтернативи.

5

Бизнес инициативи за намаляване, повторно използване и рециклиране на
отпадъци

Планирането на бизнеса с мерки, които да предпазват околната среда, е от съществено
значение за подсигуряването на по-безопасно и чисто бъдеще за всички нас. Ако дадена
компания преработва отпадъците от дейността си по подходящ начин, тя спестява пари
и едновременно с това се грижи за околната среда. Добър подход за намаляване на
количеството отпадъци, които дадена компания генерира, е двукратното използване на
повечето продукти и рециклирането им, доколкото е възможно. Като резултат от тези
действия, се очаква да бъде постигнато значително намаляване на замърсяването на
околната среда и да бъдат спестени парични ресурси.
5.1 Каква е сегашната ситуация?
В момента депата са основното място за преработка и складиране на отпадъци.
ECO-Center

2014-1-BG01-KA204-001645

Мястото в депата обаче прогресивно намалява. Търсенето на алтернативни решения за
справяне с прогресивно нарастващите разходи за изхвърляне на отпадъци и за
контролиране на екологичните служби и агенциите за контрол на преработката на
отпадъци е обект на правни и административни мерки. Законодателството се променя и
разделното събиране на отпадъците вече е задължително за повечето предприятия.
Разделянето на отпадъците в различни категории източници е от съществено значение,
за да се гарантира максимална възможност за рециклиране чрез предоставяне на чисти
потоци от отпадъци.
5.2 Средата за генериране на отпадъци и активната позиция на бизнеса
Координиране на действията:


Координиране на прегледа на дейностите по преработка на отпадъците,
включително:

спецификация

на

отпадните

потоци,

количествено

определяне на произведените отпадъци, определяне на областите, в които
производството на отпадъци/изхвърлянето им е проблематично.
Създаване на нови възможности:


Купувайте трайни и подлежащи на повторна употреба и поправка
консумативи и оборудване, за да намалите и/или подложите на рециклиране
отпадъците.



Въведете подход за разделяне при събирането на отпадъци и отбележете
материалите за компостиране и рециклиране. Оптимизирайте системата за
разделно събиране, разписанията за събиране и други специфични детайли,
касаещи процеса.

Работа в мрежа:


Организиране на клъстерни дейности с други фирми и представители на
местните власти, участващи в преработката на отпадъци.



Насърчаване на мисленето в посока редуциране и рециклиране на
отпадъците на работното място и стимулиране на служителите да правят
същото и в домовете си.

5.3 Оценка на бизнес риска от рециклиране и повторна употреба
Работниците в преработвателния бизнес трябва да бъдат внимателни с токсични
боклуци като стъкло, пластмаса, желязо и електроника. По тези отпадъци има прах,
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микроби и заразени субстанции, които водят до професионални заболявания и
злополуки. Преработвателният бизнес се състои от определен брой отдели, като
например, закупуване на артикули, желязо и алуминий, кокосови кори, стъкло,
пластмаса, хартия и т.н. Работниците са изложени на риск от порезни рани от метал и
стъкло, прах, микроорганизми и заразени субстанции. Болестите, които могат да бъдат
причинени от това варират от кожни, дихателни и стомашно-чревни до ракови
заболявания и отравяне със силно токсични тежки метали. Работниците могат да
получат увреждания на очите от стъклени отпадъци, а е възможна също и загуба на
слуха. Неправилната стойка при носене на тежки товари или дълго стоене предизвикват
умора. Необезопасеният процес може да предизвика злополука, а липсата на лични
предпазни средства да доведе до професионални заболявания. Съществуват планове за
намаляване на риска: насърчаване на употребата на лични предпазни средства,
ергономични планове, подобрени работни условия, както и предвидени медицински
прегледи. Когато тези планове се изпълняват, от съществено значение са предпазните
средства предвидени за работниците като маски, ръкавици, защитни обувки, дрехи,
очила, тапи за уши и обезопасителни каски.
Съображенията за риска обикновено се прилагат в две основни области:


Отрицателни последствия за здравето и околната среда от излагане на опасни
химикали;



Липса на сложни технологични системи.

Използването на оценка на риска в съоръженията за преработка на отпадъци и поспециално в депата се е увеличило, след като стана ясно, че всички депа за отпадъци,
особено тези за опасни такива могат да доведат до сериозни екологични и здравни
последици в резултат на структурни и оперативни проблеми. Колкото повече опит в
модерните депа се натрупва, толкова повече процедури за оценки на риска участват в
почти всички нива от цикъла на живот на депата. В конструкцията на депото
разбирането на физико-химичните и механичните характеристики на използваните
материали, е от голямо значение. Принципите на оценка на риска се прилагат не само за
цялостния дизайн, но и в детайли за отделните материали и методите за тяхната
инсталация.
За оценката на риска в конструкцията на депото, неговото изграждане и експлоатация,
трябва да бъдат обсъдени следните позиции:


Структура на съобразеното с рисковете инженерство в депата;
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Използване на съобразени с риска подходи с цел да се оценят алтернативни
проекти;



Употреба на базирани на рисковете техники за оценка на оперативните въпроси;



Използване на съобразени с риска подходи при определяне на критериите за
приемане на отпадъци.

В управлението на отпадъците/рециклирането често се срещат следните ситуации:


Бизнес дейности, които генерират промишлени отпадъци могат да нарушават
закона или да се включват в неподходящо третиране на отпадъците;



Незаконни сметища.

Най-често срещаните случаи и ключови проактивни/контра-мерки са:


Изтичане/отмяна на лицензия за договорени бизнес дейности, занимаващи се с
обработка/рециклиране на отпадъците;



Липса на застраховка и нарушение на указанията за управление контрола на
промишлени отпадъци;



Изтичане на отпадъци от изпълнители, филиали, канали за разпространение и
др.;



Отпадъци, генерирани от звена, в които не се практикува редовно
управление/рециклиране на отпадъците;



Отпадни продукти, които се продават като използваеми материали.
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РО 10: ОЦЕНКА НА ЕКОЛОГИЧНИЯ РИСК ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО
НА ОТПАДЪЦИТЕ
1. Оценка на екологичния риск при управлението на отпадъците
Оценката на екологичния риск изисква разбиране на източника на опасност към, или от
околната среда, характеристиките на реципиента в околната среда, които могат да бъдат
изложени на риск от тази опасност, както и средствата, или пътя, по който тези
реципиенти могат да бъдат засегнати от тази опасност.
Разполагането, експлоатацията и извеждането от експлоатация на съоръжения за
преработка на отпадъците носи определени рискове, които са оценени по различно
време в рамките на живота на съоръжението, от проектирането, през строителството, до
операциите за извеждане от експлоатация и спиране на лиценза.
Оценка на екологичния риск може да се приложи в следните етапи:
-

по време на стратегическото планиране, предварителното планиране и етапите на

планиране (чрез подаване на оценка за въздействието върху околната среда и
екологичните отчети, включително оценки на риска);
-

по време на процеса на лицензиране на преработката на отпадъци;

-

през периода на строителен надзор;

-

преди промяна на лиценза или изменение на работния план, в резултат на

промени в начина на управление;
-

преди завършване на строителния обект/затваряне и спиране на лиценза.

2. Програма за твърди отпадъци
След като обществото има общо разбиране на проблемите, причинени от отпадъците,
може да се предприемат стъпки за тяхното решаване, като се започне с проекти, които
отговарят на нуждите и способностите на обществото.
Пълна обществена програма за твърдите отпадъци ще включва следните стъпки:
•

Редуциране на количеството на създадените отпадъци, особено токсичните

продукти и такива, които не могат да бъдат рециклирани;
•

Компостиране на хранителни отпадъци и други органични отпадъци;

•

Повторна употреба на материали в случаите, когато е възможно;

•

Рециклиране на материали и организиране на правителството и индустрията да

разработват обществени програми за преработка;
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•

Безопасно събиране, транспортиране и съхранение на отпадъци; уважение и

конкурентно заплащане на хората, които вършат тази работа;
•

Безопасно унищожаване на всички отпадъци, които не могат да се рециклират

или използват повторно.
2.1 Намаляване на отпадъците
Замърсяването на нашите улици, домове и полета започва с индустриалното
производство на продукти, които не могат да се рециклират или използват повторно.
Една от целите на обществената програма за отпадъци е да ги намали в дългосрочен
план, на първо място чрез подпомагане на хората да използват по-малко материали,
които биха се превърнали в отпадък.
2.2 Разделяне на отпадъците при източника им
Намаляването на смесването на хранителни отпадъци с хартиени или стъклени такива
улеснява повторната им употреба и рециклиране, както и помага за предотвратяването
на здравословни проблеми, които могат да бъдат причинени от смесените отпадъци.
Разделното събиране е една от първите стъпки в по-добрата преработка на отпадъците,
въпреки че решава проблема, само в случай че съществува добър начин за справянето с
тях, след като бъдат разделени. Разделянето на отпадъци е част от система, която
включва повторно използване, компостиране, редовно събиране, рециклиране и
безопасно обезвреждане.
3. Въздействие на предприятията, изхвърлящи индустриални отпадъци, които
нарушават Закона за преработка на отпадъците
◦

Санкции

Санкции, включващи доброволен труд или глоби ще бъдат налагани за нарушаване на
Закона за преработка на отпадъците. В случай на наказателно постановление срещу
работодатели и работници, глобата ще бъде за компанията работодател. Ето защо е
важно служителите да спазват стриктно закона всекидневно.
◦
Когато

Влияние върху управлението на фирмите

предприятия,

генериращи

индустриални

отпадъци

се

споразумеят

с

предприятия, занимаващи се с обработка/рециклиране на отпадъци и доставяните
отпадъци не се обработват легално, отговорните компании ще са обект на мярка за
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отклонение и могат да бъдат обявени публично. Подобни случаи няма да станат обект
на финансови санкции, но се очаква лош продуктов имидж.
◦

Случаи, на които е дадена гласност

В случаи на широко-мащабно изхвърляне на отпадъци, името на фирмата се обявява
публично в бюлетини.
3.1 Преработката на отпадъците/рециклирането като бизнес риск


При осъществяване на правилна преработка на отпадъците/рециклирането
им, е важно всяка компания да се съобразява със законите, включително
Закона за преработка на отпадъците. Компаниите трябва да имат в предвид
различни рискове, които са скрити и могат да възникнат в случай на липса на
подходящо споразумение с даден изпълнител, или ако те не са в съответствие
с практиките на изпълнителя за преработване/рециклиране.



В случай на нарушение на Закона за преработка на отпадъците, името на
съответната компания, както и детайли по злоупотребите могат да бъдат
публично обявени.



Следните често срещани нарушения, които фирмите работещи в този сектор
са склонни да извършват са: сключване на договор с фирми, чиито лиценз е
изтекъл, нарушаване на оперативните насоки посочени в официалните
документи и др.;



Важно е да се вземе предвид, че някои отпадъци, които са резултат от
обществени прояви, а също и някои дефектни стоки, трудно се включват в
преработката/рециклирането на отпадъци.

3.2 Рециклирането на отпадъци се превръща в ресурс
Рециклирането използва продукти, които вече не са полезни и ги превръща в суровини
за направата на нови, полезни продукти. Рециклирането на някои материали (като
метали и гума), трябва да се извършва в заводи. Други материали, като хартия и стъкло,
изискват по-малко оборудване и пространство и могат да бъдат рециклирани в малки
работилници и в домовете на хората.
Рециклирането е важен начин за намаляване на отпадъците. Но рециклирането изисква
подкрепа от правителството и индустрията, както и ангажимент от страна на обществото
и хората. Ако няма пазар на рециклирани продукти, или ако те не се рециклират
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безопасно, то рециклирането не е решение на проблема. Рециклирането намалява
отпадъците чрез трансформирането им в нови продукти, а също така спестява енергия,
използвана в производство. Така например, отнема се ⅔ по-малко енергия да се
рециклира хартия, отколкото да се произведе нова, или да се произведе стомана от скрап,
а не от сурова руда. Направата на алуминий от скрап отнема нищожно количество
енергия в сравнение с получаването му от сурова бокситна руда.


Намалява количеството на твърдите отпадъци замърсяващи околната среда;



Намалява количеството на твърдите отпадъци, които се нуждаят от
унищожаване, пести място и пари;



Намалява използването на ресурси чрез употребата им повече от веднъж;



Помага на местната и националната икономика, защото по-малко суровини
трябва да бъдат внесени;



Осигурява работни места.

Рециклирането e както икономическо средство за развитие, така и средство за
подпомагане на околната среда. Повторнта употреба, рециклирането и редуцирането на
отпадъците предлагат преки възможности за развитие на общините. Когато биват
съчетани с умения и отговорност, както и модернизирани с оглед качеството, излезлите
от употреба материали са местен ресурс, който може да допринесе за местните приходи,
създаването на работни места, развитието на бизнеса и на местната икономическа база.
Рециклирането като основа на икономическото развитие е пряко свързано с увеличаване
на благосъстоянието на обществото. Тази стратегия свързва повторната употреба и
рециклирането с развитието на общините и благоприятства създаването на работни
места.
На тонова база, само сортирането и рециклирането на преработваеми материали
поддържа 10 пъти повече работни места от депонирането и изгарянето. Въпреки това,
направата на нови продукти от старите предлага най-голяма икономическа
възвращаемост в областта на рециклирането. В новите, базиращи се на рециклиране
производства работят повече хора и с по-високи заплати, отколкото тези занимаващи се
със сортирането им. Някои хартиени фабрики, използващи рециклирана хартия и
производители на пластмасови изделия например наемат 60 пъти повече работници,
отколкото депата.
Това е индустрия базираща се на знание, с допълнителни дивиденти при акуратно
сортиране и ценообразуване и добро управление.
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Допълнителна стойност на изхвърлените материали се добавя в резултат на тяхното
почистване, сортиране и балиране. Производство на базата на събрани местни отпадъци
придава още по-голяма стойност на произвежданите готови стоки. Например, стари
вестници могат да се продават за 30 евро на тон, но новите вестници се продават за 600
евро на тон. Всяка стъпка в рециклирането, която общината осъществява на местно ниво
означава повече работни места, повече разходи за доставки и услуги и повече пари в
обръщение в местната икономика чрез разходи и данъчни плащания.
Рециклирането оказва голямо влияние върху създаването на работни места в местните/
националните икономики.
Рециклиране също така стимулира развитието на екологичните технологии.
Рециклирането насърчава развитието на по-благоприятни за околната среда продукти.
Голямата доставка на евтини материали от местни програми за събиране силно ускори
много фирми да разработват най-съвременни технологии и продукти. Отпадни гуми се
използват например в много приложения, включително и за гумирани асфалтови
настилки за пътища.
3.3 Ползи от повторната употреба


Ползи за околната среда

Много програми за двукратна употреба са се развили от местните цели за намаляване на
отпадъците, тъй като повторното използване изисква по-малко ресурси, по-малко
енергия, и по-малко труд, в сравнение с рециклирането, унищожаването, или
производството на нови продукти от нови материали.

Повторната употреба в йерархията на редуциране на отпадъци
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Повторнана употреба предоставя отлична полза, екологично-предпочитана алтернатива
на други методи за преработка на отпадъците, защото намалява замърсяването на
въздуха, водата и земята; ограничава необходимостта от нови природни ресурси, като
например дървен материал, нефт, влакна и други материали. Политиката на Европейския
съюз относно околната среда в последно време определи намаляването на отпадъците,
като важен метод за редуциране на емисиите на парникови газове, фактор, допринасящ
за глобалното затопляне.


Полза на общините

В продължение на много години, многократната употреба е била използвана като начин
за получаване на материали за нуждите на много групи в неравностойно положение.
Повторната употреба продължава да бъде отличен начин, чрез който хората да получат
храна, дрехи, строителни материали, промишлено оборудване, медицински доставки и
други предмети, от които те се нуждаят. Има и други начини, обаче, чрез които
повторната употреба е от полза за обществото. Много от центровете за двукратно
използване са ангажирани в програми за обучение на работното място, както и в
програми за хора с увреждания или проблемни подрастващи.


Икономически ползи

Повторно използване на материали, вместо да се създават нови продукти от нови
материали, намалява тежестта за икономиката. Повторната употреба е икономичен
начин хора с различен социално-икономически статус да придобиват предметите, от
които се нуждаят, като например бизнес мебелировка и предмети от бита, коли и
електроуреди. По-евтино е да се купуват употребявани неща, отколкото нови.
3.4 Какви са икономическите ползи от рециклирането?
Рециклирането превръща отпадъците в ценни суровини и създава работни места (в т.ч.
индустрии, свързани с рециклирането като фабрики за хартия, както и с повторно
използване и производство), изгражда по-конкурентоспособни производства и добавя
значителна стойност към националната икономика.
Преки въздействия:
•

Изграждане на съоръжения за рециклиране;

•

Създаване на работни места, свързани с рециклирането;

•

Милиони годишни заплати за персонал;

•

Милиарди постъпления.
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Непреки въздействия
•

Рециклирането осигурява важни предимства чрез закупуване на стоки и услуги,

които поддържат други фирми.
•

Рециклирането е източник на значителни приходи от данъци за държавата.

4. Разработване на екологична програма за обучение
Има много университети и научноизследователски институти, предлагащи магистърски
програми по екологично инженерство и/или науки за околната среда. Също така
съществуват много екологично насочени курсове в други департаменти на факултетите
по природни и приложни науки и факултетите по ландшафтна архитектура,
градоустройство, обществени и административни науки, география, биология,
социология, физиология, аграрни науки и аквакултури.
По този начин достатъчно експерти работят в държавни и частни организации, които са
свързани с преработката на отпадъците. Но всички трябва да знаят отговорите на
следните въпроси, за да е успешна преработката на отпадъците.


Каква е йерархията в обработката на твърди отпадъци?



Полезно ли е рециклирането?



Има ли достатъчно място за депа и защо е необходимо да рециклираме?



Кое е по-скъпо, рециклирането или изхвърлянето на боклука?



Каква е връзката между глобалното затопляне и преработката на отпадъците?



Сравними ли са нивата на генериране на твърди отпадъци и рециклирането им в
различните държави?



По какъв начин рециклирането пести енергия?



Кои са най-често рециклираните материали?



Кои продукти заемат най-много място в депата?



Кои видове материали в моя боклук са опасни?



Как трябва да разделям преработваемите материали?



Как мога да започна програма за рециклиране в моята област?



Къде мога да занеса тези материали да бъдат рециклирани?



Какво се случва след слагането им навън?



Как мога да открия информационни материали, стимулиращи участие в подобен
вид дейност?
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Стратегията за обучение може да бъде решение за екологичното съзнание на обществото
и тя трябва да описва методологии за екологично образование и как то повлиява
креативното мислене и поведенческите промени, създава критерии за подбиране на
материали и свързва вече известна информация върху различни екологични теми; за
развитие на учителите или програма за студентски изследвания. Децата и учителите
трябва да научат повече за опазването на околната среда, нашата планета, както и трябва
да знаят отговорите на всички гореспоменати въпроси. За тази цел трябва да бъдат
разработени програми както за деца, така и за учители, а така също трябва да бъдат
направени и информационни материали като книги, записи, и т.н.

Автоматично пренасяне на твърди отпадъци от поточни линии при преработка им
Органичните отпадъци се произвеждат навсякъде, където има човешко обитане.
Основни форми на органичните отпадъци са хранителни остатъци от домакинствата,
селскостопански отпадъци, човешки и животински отпадъци. В индустриално развитите
държави количеството на органичните отпадъци се увеличава значително всяка година.
Въпреки че много ентусиасти компостират някои от техните кухненски и градински
отпадъци, голяма част от домакинските боклуци отиват в депа и често се превръщат в
най-опасните отпадъци. Под влияние на някои микроорганизми, компонентите на
органичните отпадъци в депата се превръщат в течна "луга", която съдържа бактерии,
гниеща маса и вероятно химични замърсители от депото.Тази луга може да представлява
сериозна опасност ако достигне до речно корито или навлезе в питейна вода.
Разграждането на органична материя в сметищата също генерира метан, който в голямо
количество е вреден парников газ. Човешките органични отпадъци обикновено се
отвеждат в преработвателен завод, от където отпадъчните води навлизат в речно корито
или се изхвърлят директно в морето.
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В развиващите се страни съществува различен подход за справяне с органичните
отпадъци. В действителност, думата „ отпадъци” често е неподходящ термин за
органична материя, която често се използва добросъвестно. Икономиките на повечето
развиващи се страни диктуват, че материалите и ресурсите трябва да се използват в
пълния си потенциал, и това разпространи културата на повторната употреба, ремонт и
рециклиране. В много развиващи се страни съществува цял сектор от заводи за
рециклиране, боклукчии и колектори, чиято дейност е да спасят „отпадъчния” материал
и да го възстановят за по-нататъшна употреба.
Когато се създават големи количества отпадъци, обикновено в по-големите градове,
съоръженията за справянето с тях са недостатъчни и голяма част се оставят да гният по
улиците, или се събират и се изхвърлят в околностите на града. Съществува слаб
екологичен контрол в тези страни, който да предотврати подобна практика. Съществува
голямо разнообразие от начини за използване на органични отпадъци и основните са
предназначени за подобряване на почвата, за увеличаване на прираста при животните и
за осигуряване на източник на енергия.
4.1 Органични отпадъци - видове, източници и употреба
Има редица видове органични отпадъци, които обикновено се изхвърлят. По-долу ще
разгледаме някои видове и източници на органични отпадъци, както и примери за
честата им употреба .
Домашни или битови отпадъци
Този тип отпадъци обикновено се състои от готвени или сурови хранителни остатъци и
градински остатъци като например тревни изрезки или останки от окастрени храсти и
живи плетове.
Кухненските отпадъци често биват смесени с неорганични материали като пластмасови
опаковки, които не могат да се компостират. Ще е от полза ако този тип отпадъци бъдат
разделяни при първоизточника - това ще направи тяхно рециклиране далеч по-лесно.
Битовите отпадъци обикновено се произвеждат в относително малки количества. В
развиващите се страни, в битовите отпадъци има много по-високо съдържание на
органични вещества.
Основнят принцип на рециклиране на битови отпадъци е изобразен в примерната
схема по-долу.
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Вода

Потрелител

Събирачи
на
отпадъци

Индустрия

Посредник

Боклучар

Процес на рециклиране на битови отпадъци
Произвеждани с търговска цел органични отпадъци
Под това се разбират отпадъците, генерирани в обществени сгради като училища, хотели
и ресторанти. Количествата отпадъци тук са много по-големи и има добър потенциал за
използване в сътрудничество с малки предприятия.
Животински и човешки отпадъци
Заслужава да се отбележи, че има сериозни рискове за здравето, свързани с отвеждане
на канализационните води. Неотработените канализационни води съдържат бактерии и
патогени, които причиняват сериозни заболявания. Трябва да се подчертае, че е
необходимо да се спазват здравни и предпазни процедури, при работа с канализационни
води и хората, ангажирани с пречистването им, трябва да имат ясна представа за
съпътстващите ги рискове за здравето. Неотработена канализационна вода никога не
трябва да се използва за земеделски насаждения, които са предвидени за консумация от
хора или животни.


Човешки фекални остатъци се произвеждат в големи количества в градските
райони и се третират по различни начини. В най-лошия случаи, много малко се
прави за премахването или пречистването на тези отпадъци и това може да
представлява огромен риск за здравето. Такава често е ситуацията в бедните
квартали или определени райони на някои големи градове. Канализационната
вода често търпи само груба обработка и се отвежда в най-близкия воден обект с
малка или почти никаква преработка. Има методи за широко мащабно
пречистване и използване на отпадни води като тор и като източник на енергия.
Най-често използваният метод е анаеробно разлагане за производство на биогаз

ECO-Center

2014-1-BG01-KA204-001645

и течни торове. Компостирането на тоалетни улеснява превръщането на човешки
фекални отпадъци в богат компост.


Животинските отпадъци рядко се губят. Тези плодородни остатъци обикновено
се използват като източник на тор, които се прилага директно в почвата, или като
източник на енергия, било чрез директно изгаряне (след изсъхване), или чрез
разлагане за производството на метан.

Външно съоръжение на преработвателна станция за твърди отпадъци, произвеждаща
електричество
5. Политика поддържаща околната среда
Правителството (и понякога общините) играят важна роля в установяване на екологична
политика, която подкрепя добрите практики свързани с преработка на твърди отпадъци
на местно ниво:


Даване на възможност на законодателството (да предпазва общественото
здраве, околната среда и да гарантира безопасни практики);



Регламенти и стандарти (разрешителни, лицензи, инспекции на депата за
отпадъци, емисиите от инсталации за изгаряне и т.н.);
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Планиране на твърдите отпадъци (цели за рециклиране и намаляване на
отпадъците);



Пазарни стимули за рециклиране.

6. Избор на подходящи технологии
Във всички населени места трябва да отчитаме редица фактори при избора на
подходящи технологии за събиране и обезвреждане на твърди отпадъци.
Събиране. Общините често изразходват до 70% от оперативните си бюджети само за
извозването на твърдите отпадъци. Това се дължи на нарастващите транспортни
разходи, остарелите, зле поддържани машини и неефективните съществуващи
маршрути за събиране. Градовете могат да възлагат тази услуга на частни компании.
Опитът показва, че преработката на твърди отпадъци, която се осъществява от частния
сектор струва от 20% до 40% по-малко в сравнение с преработката, която се извършва
от държавния сектор, и че приватизацията на този вид дейност, както и улесняване на
навлизането на частни доставчици допринася за внедряването на ‘най-добри’ практики
и подходящи технологии. Въпреки това, органите свързани с преработка на отпадъци,
трябва да са наясно, че такава промяна обикновено изисква едновременно намаляване
на заетостта в този сектор [линк към: World Bank's Urban Waste site: Private Sector
Participation], както и институционална смяна на фокуса на органите в публичния сектор
от предоставяне на услуги към надзор и регулиране (и двете с цел да обезпечат, че
компаниите удовлетворяват съответните стандарти и не заговорничат помежду си).
Унищожаване и неговите алтернативи. При планиране на усвояването на технологии
за обработка на твърди отпадъци, съответните власти трябва да вземат под внимание и
следните въпроси:


Планирането, изграждането и внедряването на нови санитарни депа е скъпо
и малките и средните преработвателни предприятия трябва да бъдат
тествани;



Тенденцията общините да внедряват скъпи модерни и безотпадни
технологии, като колекторни превозни средства и фабрики за преработка,
често води до допълнителни разходи за обучение и поддръжка;



Усъвършенстването на събирането на отпадъците, включващо мерки като
задължителни стандарти за изхвърляне в депата и евтино саниране,
съпроводени от подобряване на стратегиите за намаляване на отпадъците
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може да се окаже икономически ефективна алтернатива в сравнение с
развитието на нови скъпи обекти за преработка на отпадъци.
Здравеопазване. Токсичните оттичащи се води, замърсяването на водните и почвени
ресурси, емисиите на метан от нерегламентирани сметища и райони, които често покъсно се превръщат в неформални селища са само някои от екологичните и здравни
предизвикателства, дължащи се на липсата на средства за преработка на твърдите
отпадъци. Неконтролираното изхвърляне непосредствено застрашава здравето както на
работниците в сивия сектор, така и на живеещите наблизо жители. Освен това,
неконтролираното изхвърляне има неблагоприятен ефект за всички, живеещи в
градовете - с въздействие върху общественото здраве на града като цяло чрез
замърсяване на водоснабдяването, въздуха и почвата. Властите трябва да вземат под
внимание влиянието върху общественото здраве на техните настоящи стратегии за
преработка на отпадъците, както и ползите за здравето и ефективността на разходите за
модернизация на тези методи за преработка, като например да се подчертаят
подобренията в депата, разширяване на събирането на твърди отпадъци или други
мерки, които да имат приоритет за инвестиране в тях.
Преработвателната индустрия като цяло е силно променяща се и включва широк спектър
от услуги и бизнес продукти, от тези които събират и обработват всички видове
материали до тези, които използват повторно материали или извършват производство с
рециклирани такива. Индустрията също така подкрепя бизнеса в държавното
образование, консултациите, транспорта, посредничеството и търговията на дребно с
рециклирани продукти. Производството, базирано на рециклиране дава най-големите
икономически, социални и екологични ползи в рамките на отрасъла и е доходоносно да
се работи с рециклирани материали.
В преработвателната индустрия, възможностите за малкия предприемач са почти
неограничени. Все пак някои видове бизнес се стартират по-лесно от други. Тъй като
добавяне на стойност към материалите е от ключово значение те да бъдат рентабилни,
един от подходите е да се използва материал, който в момента има много ниска или
отрицателна стойност, за да се създаде нов продукт, който има много по-висока стойност
на пазара. Поради ниските си стойности е налице голям потенциал за използване на
зелено или разноцветно стъкло, хартия, пластмаси, скрапирани гуми и отпадъци от
строителство и събаряне, като скрапиран дървен материал и др.
Друг подход е да се произвежда продукт, който вече е на пазара, като се добавят
рециклирани суровини, вместо нови материали, или да се произвеждат рециклирани
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продукти на местно ниво, с местните материали. Само много малка част от продуктите
на пазара днес са наистина нови изобретения.
Работните места и заплатите се увеличават, когато се събират, обработват и произвеждат
рециклируеми материали. Сортирането и обработката на тези материали осигурява десет
пъти повече работни места, отколкото ако същите биват изхвърляни.
Производителите, които използват рециклируеми материали за направата на нови
продукти наемат дори повече хора и при по-високо заплащане, отколкото дружества за
сортиране и обработка. Например, някои базирани на рециклирана хартия фабрики и
производители на пластмасови продукти наемат между 25 и 60 пъти повече работници,
отколкото депата.
7. Какви дейности се извършват от предприятия за рециклиране?
Примери:
•

Повторна употреба: събиране и продажба на строителни материали използвани

като кухненски шкафове, прозорци и оборудване. За всички е от полза, тъй като
изпълнителите спестяват от разходите за депониране, собствениците на сгради
получават намаляване на данъците и клиентите с ниски доходи закупуват продукти
на цени с отстъпка.
•

Повторно производство: компания за лазерни тонери събира и повторно

произвежда тонер касети за принтери, спирайки тонове метал и пластмаса от
изхвърляне всяка година.
•

Събиране: фирма предлага услуги по събиране на рециклируема хартия, картон,

бутилки и кутии в общините и в различните сфери на дейност, които ги генерират, а
също събиране и на останки от строителна и разрушителна дейност. Фирмата също
сортира материали и ги продава на производители, които използват изходните
суровини за направата на рециклирани продукти.
•

Обработка: фирма рециклира пластмасов скрап чрез повторно смилане и го

продава на производители, които използват пластмаса в техните продукти.
•

Производство: фирма събира, обработва и произвежда продукти от рециклирана

хартия. Подобна компания може да използва рециклирани вестници, списания и
офисна хартия, които са събрани от големите и малките градове за направа на
упътване за преносими компютри, твърди обложки и игри.
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