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Устойчивото потребление –
промяна на моделите
• Домакинствата (индивидуалните потребители)
въздействат върху околната среда с избора,
който правят всеки ден
– директно
– индиректно

• Връзките между индивидуалното потребителско
поведение и последствията за околната среда са
повлияни от редица сили и ограничения в сложни
социални, икономически, институционални и
технологични системи

Устойчивото потребление –
в търсене на моделите
Работен пакет 1
• Идентифициране
на
модели
на
устойчиво
потребление
на
индивидуалните
потребители
и
домакинствата
в
България
чрез
разкриване
на
основите
на
потребителския избор (поведение).
• разнообразни
по
своята
природа
и
въздействие подходи за влияние върху
моделите на потребителско поведение към
устойчивост
• не съществуват обобщени литературни данни
и публикации, свързани с изследване на
техния ефект в България

Устойчивото потребление – в
търсене на моделите
За да се попълни липсата на проучвания на
българските потребители:
• Моделиране на потребителското
поведение на индивидуалните
потребители и домакинствата в България
при разделното събиране на отпадъци
• Изучаване на потребителския избор при
покупки на биологични (органични,
екологични) храни.

Поведение на индивидуалните
потребители и домакинствата в
България при разделното събиране
на отпадъци
• Статистическите данни за 2010 г. показват, че
общинските отпадъци, създадени в България са 410
kg/ глава от населението, а 98% от тях се изхвърлят
на сметищата
[Eurostat 2012]
• Намаляването на отпадъците може да бъде постигнато
чрез рециклиране, което се асоциира с разделно
събиране на отпадъците
• Потребителското поведение играе ключова роля за
успеха на системите за разделно събиране на
отпадъците

Цели на изследването
• отношението
на
индивидуалните
потребители към разделното събиране на
отпадъци
от
опаковки,
практиката
на
домакинствата в това отношение

• оценката за създадените условия за разделно
събиране – контекст
• основните нагласи по отношение
околната
среда
и
използването
природните ресурси - НЕП

на
на

Обект на изследването
• Обект на изследване е системата за разделно
събиране на отпадъци и по-конкретно моделите на
поведение на потребителите към разделното
събиране на отпадъци
• Основната
теза:
в
голяма
степен
контекстуалните
фактори
свързани
с
ефективността от прилаганата система не
влияят положително върху поведението на
потребителите в страната за разделно събиране
на отпадъци

Обхват на изследването
•представително за общините, на чиято територия се
извършва разделно събиране на отпадъци от
опаковки
•Според Изпълнителната агенция по околна среда
(ИАОС) през през 2009 г. са обхванати от системата
за разделно събиране 162 общини в страната и
общините Троян и Карлово, които имат
разработени системи от 2004 г., изградени със
собствени средства
•Общо 6 018 765 са жителите от тези 164 общини
обхванати от системата за разделно събиране. Това
представлява 80 % от населението на страната.

Методика
• пряко
индивидуално
интервю
с
лица,
попаднали в изследваната съвкупност чрез
двустепенна случайна гнездова извадка
• участвали 968 пълнолетни лица жители на
общините, на чиято територия се извършва
разделно събиране на отпадъци от опаковки
– описание
на
демографските
характеристики на участниците

и

• месец септември – октомври 2010 г.
• разработен Въпросник

социалните

І. Информираност за правилата на

разделното събиране на отпадъци
Тест – четири въпроса
•постигната е висока степен на информираност
по-голямата част от участниците в изследването
познават правилата, които следва да се спазват
при събирането и изхвърлянето на домакинските
отпадъци.
•данните от изследването не показват наличие на
съществена статистическа зависимост между
степента на информираност и основните
демографски характеристики като възраст, пол,
населено място и образование

ІІ. Разделното събиране на отпадъци
и поведението на домакинствата
Събиране на отпадъците в
домакинството,
(брой отговорили, %)

Практикуването на
разделно събиране
на отпадъците от
запитаните лица
зависи от
образователното им
равнище
Видът на населеното
място има слабо
влияние върху
начина, по който се
изхвърлят
домакинските
отпадъци

Мотиви за и против разделното събиране
на отпадъци/ Вътрешни фактори
• две
трети
от
всички
запитани,
които
събират
домакинските си отпадъци
разделно споменават като
причина
ползата
за
опазването на природата
и на околната среда
• Два пъти по-малко посочват
обстоятелството,
че
се
придържат към модела на
поведение
на
хората
около тях – съседи, познати
и приятели

Причини за разделно събиране
на отпадъците,
(брой отговорили, %)

Забележка: Само лица, които са посочили, че
събират отпадъците разделно, независимо от
честотата, с която го правят

Мотиви за и против разделното събиране
на отпадъци/ Вътрешни фактори

неспазването на
правилата за разделно
събиране от страна на
другите:
–съседите изхвърлят
всякакви отпадъци в
разделните контейнери
- служителите на фирмите по
чистотата смесват
съдържанието на
разделните контейнери
при събирането им

Причини да не се събира
разделно,
(брой отговорили, %)

Забележка: Само лица, които са посочили, че
събират отпадъците разделно, независимо от
честотата, с която го правят

Ангажираност на гражданите с разделното
събиране на отпадъци
Отговорност за разделното
събиране на отпадъците,
(брой отговорили, %)

• 30 % от участвалите в
разделното събиране би
следвало да бъде оставено
изцяло на общината и на
фирмите за събиране на
битовите отпадъци
• 27 % са съгласни, че
отговорността за разделното
събиране трябва да бъде
изцяло
на
фирмите
производители и търговци
(които създават, ползват и
разпростраяват опаковките)

Условия за разделно събиране на
отпадъци/ Външни фактори
• добра
организация
от
страна на общините и на
фирмите,
ангажирани
с
извозването и преработката
на отпадъците.

• 58 % от участвалите в
изследването - около дома
им няма контейнери за
разделно
събиране
на
отпадъците

Наличие на контейнери за
разделно събиране на
отпадъци около дома,
(брой отговорили, %)

Условия за разделно събиране на
отпадъци/ Външни фактори

• Всеки четвърти респондент
има контейнер на
подходящо разстояние от
дома, в който може да
изхвърля домакинските си
отпадъци разделно
• Няма
съществена
между
различните
населени места

разлика
видове

Контейнерите за разделно
събиране на отпадъци са
разположени на подходящо
разстояние от дома,
(брой отговорили, %)

Условия за разделно събиране на
отпадъци/ Външни фактори

• 40 % от запитаните оценяват
формата
и
размерите
на
контейнерите
за
разделно
събиране като подходящи
• настоящата ситуация с дизайна на
специализираните
контейнери
получава одобрението на по-малко
от половината участници

Контейнерите за разделно
събиране на отпадъци са с
подходящи форма и размери,
(брой отговорили, %)

Условия за разделно събиране на
отпадъци/ Външни фактори

• Мнението на хората от
различните видове населени
места варира в сравнително
тесни граници
– големите градове не се отличават
особено от малките селища
– хората от София и големите градове
са доволни по-рядко, отколкото тези
от малките градове и от селата

Съдържанието на
контейнерите за разделно
събиране на отпадъци се
извозва редовно,
(брой отговорили, %)

Условия за разделно събиране на
отпадъци/ Външни фактори
Такса смет за селищата, в
които е организирано и се
извършва разделно събиране
на отпадъците трябва да се
намали, (брой отговорили, %)

• 68 % от хората, участвали
в настоящото проучване,
подкрепят такова решение

ІІІ. Основни нагласи по отношение на
околната среда и използването на
природните ресурси - НЕП
Оригинално изследване чрез инструмента на
Новата екологична парадигма – 12 степенна
универсална
скала
за
измерване
на
екологичните нагласи и тревоги
Факторният анализ показа две групи:
- Новата екологична парадигма (“Баланс в
природата” и “Граници на разстежа”) (α=0,643)
-“Човекът над природата” (антропоцентрично
възприемане на света) (α=0,693)
- Корелации с демографските характеристики и
факторите за разделно събиране на отпадъци

Заключение - 1
Индивидуални нагласи – Социални норми Безразличие
• Резултатите от проведеното изследване сред жителите на
общините, обхванати от системите за разделно събиране на
отпадъци от опаковки показват, че индивидуалните нагласи
за устойчиво поведение в страната не са високи.
• Независимо от това, че повечето от гражданите виждат
директна връзка между разделното събиране на отпадъци и
опазването на околната среда, за не малка част (около
една трета) от събиращите разделно участници в проучването
това е социално приемливо поведение.
• Идеята, че разделно събиране на отпадъци не засяга
гражданите, а само общините и фирмите, има два пъти
повече опоненти, отколкото подръжници

Заключение - 2
Контекстуалните фактори
не вляят положително върху поведението на
потребителите в страната за разделно събиране
на отпадъци
- Липсата на икономически и финансови
инструменти за стимулиране и слабостите в
организацията (недостатъчно контейнери,
неподходящи места за поставянето им, смесване
на отпадъците при извозването им и др.) имат
демотивиращо въздействие.

Заключение - 3
Национална политика за устойчиво
потребление
• въздействайки едновременно върху вътрешните
фактори (отношението) и външните фактори
(средата) може да се постигне екологично значимо
индивидуално поведение, каквото е разделното
събиране на отпадъци от опаковки

• ефективна правителствена политика, която да
насочи усилията на всички заинтересовани страни за
налагане на разделното събиране на отпадъци, като
модел на устойчиво потребление в България

Научен приоритет
• Идентифицирането на модели на
устойчиво потребление на
индивидуалните потребители и
домакинствата в България и
разкриването основите на
потребителския избор (поведение)
• осигурява платформа за фундаментални
изследвания върху детерминантите на
промяна на потреблението
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