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Отпадъците не бива да бъдат отделяни в околната среда по-
интензивно от възможностите на природата да ги разгради, 
преработи или най-малкото обезвреди.  
В природата това, което е отпадъчен материал от един организъм, 
служи като суровина или храна за друг. Птиците използват мъртвата 
клонка или листо за да си свият гнездо. Микроорганизмите и червеите 
в почвата превръщат мъртвите листа и животни в хумус, който 
представлява храна за растенията. Фекалните отпадъци във водните 
басейни служат за храна на водните микроорганизми.Човекът обаче 
произвежда все повече и повече отпадъци и е в състояние да разруши 
това 

равновесие,установено от милиони години.  



Консумация и отпадъци 
 
 

Днес хората използват все повече и повече 
енергия и материали. Това води до 
отделянето на все по-големи количества 
отпадъци, замърсяващи въздуха, водата и 
почвата и предизвикващи появата на 
киселинни дъждове. Всичко това 
представлява сериозна заплаха за околната 
среда. Хората са натрупали толкова много 
отпадъци, че вече не са в състояние да ги 
управляват и скоро просто ще бъдат 
затрупани от тях.  
 
В съвременното общество около 80% от 
отпадъците са резултат от селскостопанската, 
индустриалната и минната дейност. 
Останалите 20% са домашни отпадъци. 
Голяма част от това, което изхвърляме от 
домовете си (пластмаси, метали, хартия, 
стъкло и органични материали), може да бъде 
използвано повторно (рециклирано). 
 
Опасенията от увеличаващото се количество 
на отделените отпадъци се засилват и поради 
факта, че много материали имат кратък цикъл 
на живот (кръговрат на материалите  ). Това е 
особено актуално за опаковките на много 
продукти, които купуваме ежедневно.  

 

http://education.rec.org/bg/waste/life_cycle/index.shtml


 
Преодоляване на проблема с отпадъците 
 
  

Има четири основни принципа за добро 
управление на отпадъците  , а начините 
за третирането им са няколко: 
 
• намаляване на консумацията на 
енергия и суровини; 
 
• рециклиране   на отпадъците; 
 
• многократно използване   на продуктите; 
 
• изгаряне   на отпадъците с цел 
използване на потенциалната им енергия 
и намаляване на обема им (изгаряне в 
инсинератори); 
 
• заравяне   на отпадъците в сметища; 
 
• компостиране   на органичните отпадни 
продукти. 
 
Всички основни начини за третиране на 
отпадъците обаче, оказват своето 
въздействие върху околната среда  .  

 

http://education.rec.org/bg/waste/solutions_to_the_waste_problem/07-04-05.shtml
http://education.rec.org/bg/waste/solutions_to_the_waste_problem/07-04-05.shtml
http://education.rec.org/bg/waste/solutions_to_the_waste_problem/07-04-01.shtml
http://education.rec.org/bg/waste/solutions_to_the_waste_problem/07-04-01.shtml
http://education.rec.org/bg/waste/solutions_to_the_waste_problem/07-04-02.shtml
http://education.rec.org/bg/waste/solutions_to_the_waste_problem/07-04-03.shtml
http://education.rec.org/bg/waste/solutions_to_the_waste_problem/07-04-04.shtml
http://education.rec.org/bg/waste/intertable/intertable07.shtml


Основните принципи за добро 
управление на отпадъците  
Многократно използване и 
рециклиране 

 
Голяма част от отпадъците 
представлява ценна суровина и 
може да бъде върната обратно 
в производствения процес или 
пък да й се намери друго 
приложение. 
 
Многократното използване и 
рециклирането са дейности, 
които спомагат за снижаване на 
употребата на суровини и 
енергия и намаляват 
количеството на отделените 
отпадъци. Рециклирането на 
материалите, посочени по-долу, 
води до икономия на:  



Основните принципи за добро управление на 
отпадъците 

  



Основните принципи за добро 
управление на отпадъците 



Изгаряне в инсинератори 
 
 

Около 17% от отпадъците в страните от 
Европейския съюз биват изгаряни. Този 
начин на третиране се смята за по-
съвременен — много от опасните 
компоненти се трансформират в по-малко 
вредни химични съединения, значително 
намалява и обемът на отпадъците. Въпреки 
това, изгарянето в инсинератори има много 
странични ефекти, които крият съществени 
опасности: 
 
 
• Във въздуха се отделят значителни 
количества серни и азотни оксиди, 
хлороводород, диоксини, тежки метали и др. 
 
• Има реална опасност от замърсяване на 
подпочвените води. 
 
• Отделената пепел трябва да бъде 
заровена при специални условия, за да се 
избегне замърсяване на почвата.  



Заравяне в сметища  
Сметища 

 
Шестдесет и седем процента от отпадъците в страните от 
Европейския съюз биват заравяни в сметища. Това е най-
широко застъпеният начин на третиране на отпадъците в 
Централна и Източна Европа. С заравянето на отпадъците 
отчасти се намалява тяхното вредно въздействие върху 
околната среда. И все пак сметищата оказват негативно 
влияние върху природата:  
 
 
• Отделянето на CO2 и метан вследствие на деградацията на 
органичната материя допринася за засилване на парниковия 
ефект. 
 
• Заровените пестициди, органични замърсители, цианиди, 
нитрати, тежки метали могат сериозно да застрашат 
качеството на водите, най-вече подпочвените. 
 
• Сметищата правят невъзможно по-нататъшното използване 
на земята за други цели. • Често в заровените отпадъци 
протичат вторични химични процеси, които могат да доведат 
до образуването на опасни вещества. 
 
Съвременните общества търсят решения на проблемите със 
сметищата чрез: 
 
• Използване на по-чисти, безотпадъчни технологии;  
 
• Производство на все повече продукти, подлежащи на 
биоразграждане; 
 
• Прилагане на различни програми и проекти, насърчаващи 
хората да използват многократно или да рециклират 
материали и стоки; 
 
• Въвеждане на допълнителни такси върху опаковките; 
 
• Увеличаване на таксите при заделянето на земи за нуждите 
на сметищата.  



Какво е компостиране? 
Компостирането е естествен процес,извършван 
от милиони малки същества, повечето от които 
не могат да се видят с просто око. Тези същества 
са бактерии,насекоми, гъбички и червеи, които 
Разграждат кухненските и градински отпадъци до 
почвоподобен материал, наречен КОМПОСТ. 
Компостирането превръща вашите отпадъци в 
полезен продукт - органична тор - компост. 
 
Думата”Componere” – да съберем заедно. 
 

   

   

http://www.riosvbs.unacs.bg/compost.html
http://www.riosvbs.unacs.bg/compost.html


 
Съотношението 

•С: N – 25-30:1 
•Зелени и кафяви отпадъци 

                                                                            



Какво да компостираме? 
 
Зелени  
 Остатъци от селскостопански и 

градински растения 
 Прясно окосена трева 
 Тор от крави 
 Угнил тор 
 Зелени листа от дървета 

 



Какво да компостираме? 
 
Кафяви 
 Слама 
 Борови иглички 
 Оборски тор със слама 
 Дървесни стърготини 
 Есенни листа от дървета 
 Кори от дървета 
 Царевичак  

 



Какво става в компоста? 
 
 

Фактори: 
 Кислород 
 Организми 
 Влага 
 Температура 
 Фактори на 

околната среда 
 

ТЕМПЕРАТУРНИ 
ПРОЦЕСИ И ЕТАПИ 
ПРИ КОМПОСТИРАНЕ 

 



Организми 
 
 
 Бактерии 
 Актиномицети  
 Гъби 
 Охлюви 
 Бръмбари 
 Мравки 
 Червеи 
  

 



Други фактори 
 
 
 Количество и състав 
 Размерът на материалите 
 Смесване 
 Сухи или мокри 
 Съотношение C:N 
 Времето 
 Размерът на купчината 

 



Компостиране 



ПРОСТИ ТЕНИКИ ЗА 
ДОМАШНО КОМПОСТИРАНЕ 

                     

 
 

                                                                                

                                                         





  
СХЕМА НА КОМПОСТИРАНЕ 
                    
 

                                                                                        

 
     





РЕЗУЛТАТ 
  
   ДО 70 % НАМАЛЯВАНЕ НА 

ОРГАНИЧНИТЕ ОТПАДЪЦИ В ЕДНО 
ДОМАКИНСТВО 

  



Компостиране 

В Европа като цяло, 
компостирането е изключително 
слабо прилагано третиране на 
органичните отпадъци. Има и 

няколко изключения: в Испания 
се компостират 21% от 

общинските битови отпадъци, в 
Португалия — 10%, в Дания — 

9%, във Франция — 6%. 
Практики на компостиране се 

срещат още в Холандия, 
Германия и Италия. Главната 

пречка пред по-широкото 
използване на компостирането 
е липсата на пазар за компоста.  

 



Защо да компостираме? 
 
 Чрез правенето на собствен компост вие подпомагате себе си и 

вашата околна среда. 
 Компостирането ви спестява пари като намалява необходимостта от 

закупуването на: 
 - подобрители за почвата; 
 - изкуствен тор; 
 - органичен тор; 
 Компостирането помага на градината да расте, защото компостът: 
 - подобрява структурата на почвата; 
 - подхранва растенията и почвата ви; 
 - помага на почвата да задържа влага; 
 - е условие да се произвеждат екологично чисти плодове и зеленчуци; 
 Компостът подпомага околната среда като: 
 - намалява количеството отпадъци, изпращани в депата; 
 - намалява нуждата от изкуствени химични торове; 
 - намалява броя на курсовете на сметосъбиращите коли до депото; 



Полезни свойства на компоста 
 
 Оказва добро влияние върху съдържанието на влага и органични хранителни 

вещества в почвата. 
 Променя и стабилизира pH.  
 Съхранява и доставя хранителни вещества за растенията. 
 Влияе положително върху микроорганизмите и растенията. 
 Подтиска болетсите при растенията (болести по корените, кореноплодните и др.) 
 

 
Приложение на компоста 
 
 Компостът е безплатен заместител на различни продукти като торовете, подобрителите за 

почви или саксийни смеси. 
 Компостът обикновено се прилага в градината като: 
 - мулч или покривен слой; 
 - почвен подобрител за повишаване плодородието на почвата; 
 - компонент от саксийни смеси; 
 - рекултивиране на почви, замърсени с токсични вещества и тежки метали; 
 

 



Компостери 
 

 Компостер се нарича 
контейнерът, в който 
трупаме отпадъците. 
Често срещана практика 
е да се използват скари 
от стари палети за 
транспортиране на 
стоки.  

 През студените месеци 
е добре да поставите 
компостера на слънчево 
място в градината си, за 
да не забавя прекалено 
процесът. През лятото 
обаче изберете 
сенчесто и проветриво 
място. 
 



Отпадъци в България  
 В зависимост от произхода, състава, 

въздействието и начините на третирането им 
отпадъците се определят най-общо като битови, 
строителни, производствени и опасни отпадъци. 
Радиоактивните отпадъци представляват 
отделна група. Те не се разглеждат с 
останалите отпадъци, защото за тях се прилагат 
специфичните изисквания за радиационна 
безопасност. 
 
 
Битови отпадъци   
 
Производствени отпадъци   
 
Строителни отпадъци   
 
Опасни отпадъци   
 
Тенденции   
 
Перспективи пред рециклирането   
 
Законодателство   
 
Програми, инициативи...   
 

 

http://education.rec.org/bg/waste/a_mess_that_wont_go_away/07-05-01.shtml
http://education.rec.org/bg/waste/a_mess_that_wont_go_away/07-05-02.shtml
http://education.rec.org/bg/waste/a_mess_that_wont_go_away/07-05-03.shtml
http://education.rec.org/bg/waste/a_mess_that_wont_go_away/07-05-04.shtml
http://education.rec.org/bg/waste/a_mess_that_wont_go_away/07-05-05.shtml
http://education.rec.org/bg/waste/a_mess_that_wont_go_away/07-05-06.shtml
http://education.rec.org/bg/waste/a_mess_that_wont_go_away/07-05-07.shtml
http://education.rec.org/bg/waste/a_mess_that_wont_go_away/07-05-08.shtml




Битови отпадъци 
 
 

Всяка година от населените места в страната се събират средно по около 4 млн. тона битови отпадъци, което е почти 
половината от количествата до 1992 год. От 1993 год. се наблюдава тенденция към плавно намаляване. Това може да се дължи 
отчасти на намаленото потребление заради тежката икономическа ситуация в страната, но също и на повишения контрол на 
общинските администрации върху отчетността на фирмите, които събират отпадъците. 
 
Отчетеното средно количество битови отпадъци в края на периода е 436 кг на жител годишно, но по експертна оценка това 
количество е значително по-ниско. За по-големите населени места количеството на битовите отпадъци е съизмеримо с това в 
развитите страни. 
 
Според експертна оценка морфологичният състав на битовите отпадъци в страната е: хартия и картон — 4%, пластмаси — 
1,6%, стъкло — 1,8%, метали — 4,6%, текстил — 1,8%, гума и кожи — 0,8% и други — 65,4%. Получената информация 
позволява да се направят някои основни изводи: 
 
• Относителният дял на компонентите, поддаващи се на рециклиране, е около 35%, което е в съответствие със средните 
стойности в световната практика; 
 
• Значителни количества от тези рециклируеми компоненти се "губят" при обезвреждането на битовите отпадъци поради това, 
че не се отделят предварително; 
 
• Оставащата част (след отделяне на рециклируемите компоненти) съдържа органичен отпадък, което предполага възможности 
за компостиране, а калоричността позволява последващо изгаряне. 
 
Единственият метод за обезвреждане на битовите отпадъци, който се прилага в България, е депонирането. 
 
През 2000 г. общините са докладвали за 284 депа и места с натрупани отпадъци. В действителност техният брой е 10-20 пъти 
по-голям. Почти всички населени места в страната имат по едно или няколко, най-често нерегламентирани сметища, на които се 
натрупват различни видове отпадъци. Тази практика е неефективна както от гледна точка на околната среда, така и в 
икономически аспект. 
 
Частният сектор навлиза в дейностите по управление на битовите отпадъци. Повечето от фирмите са местни, а някои от по-
големите са дружества с чуждестранно участие. Фирмите предоставят услуги на общините, на търговски и производствени 
предприятия и други клиенти. 
 
 



Най-общо, проблемите с битовите отпадъци се свеждат до това, че: 
 
• сметищата не се контролират; 
 
• липсва информация за заетите площи, видове и количества депонирани отпадъци 
и статут; 
 
• голяма част от депата са създавани през 70-те и 80-те години и се експлоатират 
без проект, 
 
• липсват охранителни мерки и не се спазват изискванията за експлоатация; 
 
• няма контрол върху закритите депа и сметища; 
 
• голям е броят на незаконните сметища; 
 
• съвместно се депонират битови и други, включително опасни отпадъци; 
 
• дейностите по събиране и извозване на отпадъците са нискоефективни, често с 
незадоволително качество и високи разходи; 
 
• много общини нямат планове за закриване и почистване на старите замърсявания; 
 
• делът на частния сектор и размерът на направените инвестиции е нисък; 
 
• не е въведено разделно събиране и рециклиране на полезните компоненти от 
отпадъците и липсват подходящи технологии за преработка на някои от тях;  

 



Производствени отпадъци 
  Това са отпадъците от добив на суровини и енергия, производствени дейности и търговия с материали и продукти. 

 
Около тридесет български предприятия генерират приблизително 90% от производствените отпадъци. С най-голям дял са 
неорганичните отпадъци от термични процеси — 46%, и неорганичните отпадъци от химически процеси — 32%. Само около 25% 
от производствените отпадъци се преработват, а 71% се депонират. По данни на Министерството на околната среда и водите 
над 99 % от общото количество отпадъци са натрупани на депа, принадлежащи на предприятията, а останалите се депонират 
съвместно с битовите отпадъци на общински депа. 
 
За преработване се предават отпадъци от производство и обработка на пластмаси, хартия и картон (89%), метали (95%), стъкло 
(62%). Голяма част от отпадъците от хранително - вкусовата промишленост се оползотворяват в селското стопанство - като 
храна в животновъдството и за наторяване. Останалото количество се депонира съвместно с битовите отпадъци на общински 
депа. 
 
Проблемите, които следва да се решат в следващите години, са предизвикани от: 
 
• подценяване на управлението на отпадъците на фирмено ниво, 
 
• лошото финансово състояние на предприятията, 
 
• липсата на инвестиции, 
 
• ниските разходи за депониране, които в много случаи не покриват напълно разходите за опазване на околната среда. 
 
• липсата на съвременни съоръжения, капацитет и инсталации за третиране на някои видове отпадъци; 
 
• смесването на опасни с неопасни производствени отпадъци; 
 
• ниското ниво на обмен на отпадъци в рамките на различните видове промишленост; 
 
• липсата на ефективен контрол от страна на общините върху депониране на производствени отпадъци на общински депа; 
 
• липсата на координация между общини и предприятия при планиране и изграждане на регионални съоръжения; 
 
• липсата на управление на отпадъците на регионално ниво; 
 
• фактът, че частният сектор не е навлязъл в производството на оборудване и в предлагането на услуги, свързани с третиране 
на производствени отпадъци.  



Строителни отпадъци 
 
 

Строителните отпадъци се формират от 
строителство, ремонт и реконструкция на сгради и 
други обекти. Тези отпадъци се образуват както от 
дейността на строителните фирми, така и от 
гражданите. До момента не съществува система, 
която да гарантира наличието на достоверна 
информация за количествата на образуваните СО и 
начините за тяхното третиране. Интересът към 
рециклирането на строителните отпадъци в страната 
е незначителен. 
 



Опасни отпадъци 
 

 
Опасни отпадъци са тези, които по състав, количество или 
свойства освен че замърсяват, създават риск за човешкото 
здраве и околната среда и са описани в специални национални 
и международни норми. Те могат да се съдържат в отпадъците 
от производствена и ремонтна дейност, както и в отпадъците от 
домакинствата. Основно те се образуват в производството. 
 
Общото количество на образуваните опасни отпадъци през 
2000 г. (934 предприятия) е 758 хил.тона. Тридесет предприятия 
са източник на 97% от тях. Това са предприятия на 
металургията, нефтопреработването, химическата 
промишленост, пречистването на отпадъчни води и др. 
 



Тенденции 
 
 

Налице е трайна тенденция към намаляване на количеството на битови отпадъци, които са функция както 
на производството, така и на потреблението. От една страна, развитието на пазарното стопанство и 
масираният внос наложиха промени в потреблението на стоки. Всичко това води до увеличаване на 
количествата. От друга страна, тежката икономическа ситуация в страната и свитото потребление 
допринасят за намаляване на битовите отпадъци. 
 
Количествата на отпадъците в селските райони не се регистрират. Тези отпадъци директно се използват в 
селското стопанство за храна, наторяване или за отопление на домакинствата. 
 
Няма причини да се очаква, че генерирането на битови отпадъци в България в следващите години ще се 
различава от общите световни тенденции. Очаква се морфологичният състав на битовите отпадъци да се 
променя в резултат на:  
 
• масово използване в бита на пластмасови и комбинирани опаковки за еднократна употреба; 
 
• увеличаване използването на метални опаковки, в частност алуминиеви за еднократна употреба; 
 
• навлизане на напитки със стъклени бутилки за еднократна употреба; 
 
• промяна в асортимента и тиражите на периодичния печат; 
 
• внос на домакинска техника, електроника, автомобили и автомобилни гуми втора употреба и др. 
 
Очакванията са за повишаване на относителния дял на хартията, пластмасите и металите. 
 



Перспективи пред рециклирането 
 
      Рециклирането в България традиционно е ориентирано към определени групи 

отпадъци — метали, хартия, картони, пластмаси и стъкло. 
 
Съществуващата относително добре развита система за вторичните суровини 
се разпадна след 1990 г. във връзка с преструктурирането и 
демонополизирането на икономиката. Сега браншовата камара гФеникс ресурс" 
обединява над 100 фирми, занимаващи се със събиране, търговия и 
преработка на отпадъци. Те осигуряват събирането и преработката на над 50% 
от общото количество отпадъци за рециклиране. 
Пазарът на отпадъци през последните няколко години показва колебания в 
търсенето и предлагането им. Разходите за депониране в страната са 
относително ниски, което прави разделянето, събирането, сортирането и 
транспортирането на отпадъци, годни за рециклиране, икономически 
неефективно при предлаганите от крайните потребители на отпадъците цени. 
 
Не съществува обвързаност между количеството на образуваните отпадъци в 
домакинствата и таксата за битови отпадъци, която се събира от тях. 
Населението по никакъв начин не е мотивирано да събира отпадъците 
разделно. 
 



Законодателство, изисквания, мониторинг 
 
 

Управлението на отпадъците в България се базира върху Закон 
за ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху 
околната среда (1997) и редица подзаконови нормативни 
документи, приети по-късно. С тях са установени специфични 
изисквания за третиране на битови, производствени и опасни 
отпадъци, за съоръжения за обезвреждане на отпадъците, за 
масово разпространени отпадъци, като използвани масла, 
батерии и акумулатори, луминесцентни лампи, утайки от 
пречиствателни станции за отпадъчни води, излезли от 
употреба моторни превозни средства и др. 
 
България е ратифицирала Базелската конвенция за контрол на 
трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното 
обезвреждане през 1996 г. Задълженията по тази Конвенция 
включват пълен контрол над вноса, износа и транзитния превоз 
на опасните отпадъци.  



 В процеса на преговорите за присъединяване към Европейския съюз в националното 
законодателство се пренасят всички изисквания на съюза. Прилагането им обаче изисква 
огромни усилия както от страна на държавните и местните власти, така и от фирмите и 
гражданите. Те са свързани със създаването на нови и укрепване на съществуващите 
структури за управление и контрол, иницииране на проекти и осигуряване на ресурси за 
изграждане на системи и съоръжения за третиране на отпадъците и промяна на 
отношението на населението и фирмите към проблемите с отпадъците. 
 
Общинските органи контролират на местно ниво дейностите, свързани със събирането и 
третирането на битови и строителни отпадъци, както и програмите за тяхното управление. 
 
МОСВ и неговите регионални структури упражняват контрол за спазване на изискванията за 
третиране на отпадъци и на условията, поставени в разрешенията за дейностите, свързани 
с образуване, събиране, съхранение, движение и обезвреждане на отпадъци. 
 
Министерството на земеделието и горите контролира обезвреждането на животинските 
отпадъци и управлението на селскостопанските отпадъци. 
 
Министерството на транспорта и комуникациите контролира превоза на опасните 
отпадъците. 
 
Министерството на икономиката следи за изпълнението на мероприятията, заложени в 
екологичните програми на определени промишлени предприятия.  
 
Хигиенно-епидемиологичните инспекции упражняват санитарен контрол на дейностите по 
обезвреждане на опасни отпадъци. 
 



 Митническите органи и органите за граничен контрол на 
Агенцията по стандартизация и метрология контролират 
съответствието на товара със съпроводителните документи и 
спазването на изискванията по вноса, износа и транзитния 
превоз на отпадъци. 
 
Информацията за отпадъците се набира чрез 
информационните системи на НСИ и МОСВ. 
 
Агенцията за околна среда към МОСВ осъществява екологичен 
мониторинг на източниците на отпадъци и на обектите за 
обезвреждане, лабораторния контрол на отпадъците и 
поддържа база данни за тях. Обобщената информация за 
състоянието на отпадъците в страната се публикува в 
Годишния бюлетин за състоянието на околната среда, а 
конкретни данни и анализи се предоставят на МОСВ за 
управление и контрол.  



Как да помогнем 
 
  

Хората имат непосредствено отношение към 
проблема с отпадъците. Използването на 
отговорен подход при всекидневното пазаруване 
и изхвърляне на боклука могат значително да 
допринесат за подобряване на сегашното 
състояние на нещата чрез: 
 
• сортиране на отпадъци и участие в програми, 
целящи рециклиране или многократна употреба 
на продуктите, 
 
• избор на трайни продукти с по-продължителен 
период на употреба, 
 
• ориентиране към рециклирани продукти или 
продукти, поддаващи се на рециклиране, 
 
• намаляване на опаковките и многократно 
използване на старите опаковки; 
 
• компостиране на органичните отпадъци, 
поддаващи се на биоразграждане. 
 
Хората трябва да са информирани за някои 
често използвани продукти, съдържащи опасни 
вещества   

 

http://education.rec.org/bg/waste/what_the_public_can_do/07-06-00.shtml
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Често използвани продукти, съдържащи 
опасни вещества  
 Различните текстилни изделия 

могат да съдържат тежки 
метали.  

 Много бои и оцветители 
съдържат тежки метали, 
пигменти, разтворители и 
органични вещества.  

 Кожените изделия могат да 
съдържат тежки метали.  

 Някои медикаменти съдържат 
органични разтворители и 
вещества, както и минимални 
количества тежки метали.  

 Някои пластмаси съдържат 
хлор-органични съединения и 
органични разтворители. 

  Батериите съдържат тежки 
метали.  

 Много метални продукти съдържат тежки метали, 
пигменти, масла и фенол. 

 Повечето пестициди съдържат хлор-органични и фосфор-
органични съединения.  

 Бензинът и другите петролни продукти съдържат масла, 
фенол и други органични съединения, тежки метали, 
амоняк и киселини.  



Строителни 

 
Специфични отпадъчни потоци 

отпадъци 

Отпадъци, съдържащи  
полихлорирани  
бифенили и терфенили  

Биоразградими  
отпадъци  

      Масово  
 разпространени  
    отпадъци  

Болнични  
отпадъци  

Отпадъци от  
опаковки  

Излезли от употреба  
моторни превозни  
средства  

       Излязло от употреба  
          електрическо и  
   електронно оборудване  

Излезли от  
употреба гуми  

  Отработени масла  
  и отпадъчни  
  нефтопродукти  Негодни за  

употреба батерии 
и акумулатори  



УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА 
НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 
 

Всички населени места се обслужват от системата за организирано 
сметосъбиране и сметоизвозване. 

В гр. Стралджа и в селата Зимница, Лозенец и Чарда има въведено 
разделно събиране на отпадъци от опаковки. 

През 2006 и 2007г. в град Стралджа функционираше площадка за 
компостиране. 

Количеството събрани битови отпадъци от територията на общината 
през 2013г. беше 3 864 тона. 

Количеството разделно събрани отпадъци от опаковки за същата 
година беше 100,56 тона. 

От тях на рециклиране са подложени 38,17 тона. 
Ежегодно в общината се почистват нерегламентирани сметища. 
За трета поредна година общината ще участва в кампанията „Да 

изчистим България за един ден” 


	Slide Number 1
	Отпадъците не бива да бъдат отделяни в околната среда по-интензивно от възможностите на природата да ги разгради, преработи или най-малкото обезвреди. �В природата това, което е отпадъчен материал от един организъм, служи като суровина или храна за друг. Птиците използват мъртвата клонка или листо за да си свият гнездо. Микроорганизмите и червеите в почвата превръщат мъртвите листа и животни в хумус, който представлява храна за растенията. Фекалните отпадъци във водните басейни служат за храна на водните микроорганизми.Човекът обаче произвежда все повече и повече отпадъци и е в състояние да разруши това�равновесие,установено от милиони години. 
	Консумация и отпадъци�
	�Преодоляване на проблема с отпадъците�
	Основните принципи за добро управление на отпадъците 
	Основните принципи за добро управление на отпадъците
	Основните принципи за добро управление на отпадъците
	Изгаряне в инсинератори�
	Заравяне в сметища 
	Какво е компостиране?
	Slide Number 11
	Какво да компостираме?�
	Какво да компостираме?�
	Какво става в компоста?�
	Организми�
	Други фактори�
	Компостиране
	ПРОСТИ ТЕНИКИ ЗА ДОМАШНО КОМПОСТИРАНЕ
	Slide Number 19
	 �СХЕМА НА КОМПОСТИРАНЕ�                   �
	Slide Number 21
	РЕЗУЛТАТ�
	Компостиране
	Защо да компостираме?�
	Полезни свойства на компоста�
	Компостери�
	Отпадъци в България 
	Slide Number 28
	Битови отпадъци�
	Slide Number 30
	Производствени отпадъци�
	Строителни отпадъци�
	Опасни отпадъци
	Тенденции�
	Перспективи пред рециклирането�
	Законодателство, изисквания, мониторинг�
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Как да помогнем�
	Често използвани продукти, съдържащи опасни вещества 
	Slide Number 41
	УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА�НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА�

