Архитектура & Дизайн
за устойчиво потребление и управление на
отпадъците в България

по системата SuperDrecksKëscht® (SDK) модел
Люксембург

SuperDrecksKëscht®
Дейности на правителството на Люксембург

Министерство на устойчивото развитие
и инфраструктурата
Дирекция „Околна среда“

Дейности на Mинистерство на устойчивото
развитие и инфраструктурата, осъществявани
съвместно с :
Общините

Търговската камара
Занаятчийската камара
Правна основа:
- Закон от 25 март 2005 г. за финансирането на дейностите на SuperDrecksKëscht®
- Закон от 21 март 2012 г. за управление на отпадъците

Въвеждане на устойчива
система за управление на
ресурсите, основана на
стратегията, залеганала в

Директива 2008/98/ЕС на
Европейската комисия:
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Система за обратна консумация
SuperDrecksKëscht® модел Люксембург
Модул 1
Био-отпадъци

Модел Люксембург
Mодул 2
Зелени
отпадъци /
Компостиране

Останали
отпадъци



Разкрива голям превантивен
потенциал



Увеличава дела на разделно
събраните продукти

Mодул 3
Центрове за
обратна
консумация

Mодул 9
Логистичен
център



Намалява количествата
отпадъци за депониране и
изгаряне



Популяризира рециклирането
и повторната употреба


Mодул 8
Сортиращи
секции в
кооперациите

Mодул 4
Drive-In
Центрове

Намалява количеството
биоразградими отпадъци в
битовите отпадъци



Повишава ефективността на
ресурсите

Mодул 5
Опасни
отпадъци от
домовете

Mодул 7
„Пазарувай
умно“ Mобил
Module 6
Супер–PlayMобил



Намалява емисиите на CO2

 ОБРАТНА
КОМСУМАЦИЯ

Битови отпадъци:
Типично положение & перспективи
Днес:

Смесване на отпадъците
в 1 контейнер, вкл.
опасните отпадъци

По-голямата част от
битовите отпадъци се
депонират

•

Не отговаря на изискванията и
директивите на ЕС

•

Загуба на ценни суровини

•

Тотално замърсяване

•

Перспективи за идните поколения?

Потенциал:

метали

стъкло

пластмаси

вторични

хартия
&
картон

суровини

текстил

биоотпадъци

зелени
отпадъци

процес, щадящ околната среда

… плюс разделно събраните от SDK опасни отпадъци !

остатък
(20%)

Mодул 0: Управление на ресурсите
Комуникационната стратегия е в основата на промяната в мисленето






Информация
Осведомяване
Обучение
Анимация
Консултиране

Предотвратяване

Повторна
употреба

Рециклиране

Обезвреждане на
опасните отпадъци

Mодул 0: Управление на ресурсите
Опасни отпадъци — специализирани съдове за събиране

+
Кашон за спрейфлакони

+

Съд за
употребено
олио/мазнини

Кашон за неонови
лампи

Съд за
спринцовки

Mодул 1: Анаеробна ферментация с възможно
захранване на биогаз в мрежата
Намалява количеството на биоразградимите отпадъци

Тор

Енергия

Mодул 2: Разделно събиране на зелени отпадъци
и децентрализирано компостиране
Локално компостиране

Компост
Подобрява структурата на
почвата

Задържа влагата

- Защита на околната среда

- Намаляване на глобалното
затопляне

Mодул 3: Изграждане на SuperDrecksKëscht®
площадки за безвъзмездно предаване на разделно
събирани битови отпадъци
Способстват за увеличаване на рециклирането & повторната употреба
Чисти & приветливи

Компетентен персонал

Структурирани като

Отделен сектор за опасните

супермаркет

отпадъци

Възможност за обменен
магазин втора употреба

Високо-качествени суровини

Mодул 4: Изграждане на SuperDrecksKëscht® Drive-In в
търговски центрове
Увеличава рециклирането & повторната употреба
Пазаруване на продукти и връщане
на опаковки на едно и също място

Бързо, лесно,
удобно и
практично

Пести време

Чисти опаковки за висококачествено рециклиране

Mодул 5: Придобиване и използване на
SuperDrecksKëscht® камиони и микробуси за събиране
на опасните отпадъци от домовете

Интелигентна логистика

Опасни продукти от домакинствата:
Бои / Лакове

Носители на
информация

Сухи батерии

Изкуствени торове

Азбест/Цемент/

Акумулатори

Етернит

Използвани мазнини

Спрей -- флакони

Лекарства

Битуми

Отработени масла

Луминесцентни
лампи

.

Moдул 6: SuperPlayMobile
Информация – Анимация – Повишаване на
осведомеността

 Обучение чрез игри, разглеждащи различни теми
 За всички възрасти
 Децата, чрез които най-добре може да се промени екологичното мислене
и поведение на обществото

Mодул 7: Придобиване и използване на
CleverAkafenMobils за инициативата „Пазарувай умно“

„Пазарувай умно“ означава
интелигентна консумация за
предотвратяване и намаляване замърсяването на околната среда

Информиране – Анимиране - Осведомяване при покупка на екологични продукти,
причиняващи по-малко вредни отпадъци

Лампи

Бои и лакове

Почистващи и
перилни
препарати

Училищни
принадлежности

Зарядни
устройства и
батерии

Mодул 8: Изграждане и използване на
SuperDrecksKëscht® сортиращи секции за разделно
събиране в кооперации

Интегрирани,
практични и
атрактивни системи
за големи жилищни
кооперации
Мотивиращи ново
отношение към
околната среда

Mодул 9: Изграждане на SuperDrecksKëscht®
логистичен център

Сигурно и чисто
складиране на
опасните отпадъци

Складиране,
рециклиране,
преопаковане и
контрол на събраните
опасни отпадъци

Информационен
център
Производство на
био-дизел

Сравнителна ситуация днес и при въвеждане на
системата SuperDrecksKëscht® модел Люксембург
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Състояние днес
депониране

След въвеждане на модела SDK
опасни отпадъци

рециклиране

потенциал за превенция

Eвростат данни
Битови отпадъци, 2011
Обработени битови отпадъци, %
Генерирани
битови
отпадъци,
кг/човек

Обработени
битови
отпадъци,
кг/човек

EС 27

503

486

37

23

25

15

България

375

371

94

-

3

3

Люксембург

687

687

15

38

27

20

Данни: EUROSTAT/13/33 4 March 2013

Депонирани Изгорени Рециклирани Компостирани

SDK - решения за отговорно бъдеще
Закон за управление на отпадъците, в сила от 13.07.2012 г.:
 Нови отговорности на кметовете на общини:
 комуникация с хората
 SuperDrecksKëscht® - Информации
SuperPlaylMobil, CleverAkafenMobil

за

управление

на

ресурсите,

 Осигуряване на
площадки за безвъзмездно предаване на
разделно събирани битови отпадъци от домакинствата (за
общини с повече от 10 000 жители след 2014 г.)
 SuperDrecksKëscht® - площадки и Drive-In центрове

 Компостиране

 SuperDrecksKëscht® - децентрализирано компостиране

 Събиране на опасни отпадъци

 SuperDrecksKëscht® - камиони и микробуси за събиране на опасните
отпадъци от домовете

 Цел за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали
като хартия, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата:

 До 2020 г. увеличаване най-малко 50% от общото им тегло

АРХИТЕКТУРА & ДИЗАЙН

на SuperDrecksKëscht® система за обратна консумация
ПРОЕКТО ПЛАН

A1)

Планиране на концепцията:


Идеен проект



Прединвестиционно

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА
ФИНАНСИРАНЕ

A2)

Интеграционна схема:

Разработване на концепцията:


Концептуален проект


проучване



Адаптиране на концепцията към
местните условия

Определяне на
компонентите

РЕАЛИЗИРАНЕ НА
ПРОЕКТА

A3)



Налични структури



Събиране на данни



Алтернативи



Съвместяване



Инфраструктура



Органиграма



Взаимодействие



Предприятия



Взаимодействие



Общински



Частни





Депа за отпадъци





Рециклиране



Обратна консумация



Финансова рамка



Финансиране на проекта





PR + Maркетинг


Консултации

Участие на страните



Информиране

Административно



Анимиране

одобрение на



Повишаване на

Предварителни преговори

осведомеността

системата




Финансиране на проекта



Местни власти



Фондове на ЕС



Анализ разходи и ползи



Други субсидии



Обучение



Цялостна & иновативна

Обобщение на предварителните
резултати

„Ready-to-Use“ концепция

СИСТЕМА ЗА ОБРАТНА КОНСУМАЦИЯ:
SuperDrecksKëscht® модел Люксембург – Архитектура & Дизайн

ПЛАНИРАНЕ АРХИТЕКТУРА & ДИЗАЙН:
 Оценка на сегашното състояние с оглед разкриване на нов потенциал

 Дава възможности за добавяне на нови компоненти към съществуващите
системи, имайки предвид предимствата на опита и практиката на
SuperDrecksKëscht®
 Валидните към момента структури не се отстраняват, а се интегрират
напълно в новата система
 Действието на съществуващите договори може да бъде продължено
 Всички елементи си взаимодействат с оглед постигане на най-добри

резултати в изграждането на една интерактивна и цялостна система

Нов подход в политиката на управление на отпадъците,



разкриващ редица предимства за икономиката, опазването
на околната среда и безопасността

СИСТЕМА ЗА ОБРАТНА КОНСУМАЦИЯ:
SuperDrecksKëscht® модел Люксембург – Архитектура & Дизайн
Екологични предимства:
 Не допуска смесване на опасните отпадъци с битовите
 Използването на нови суровини е намалено вследствие повторната употреба
на събраните вторични суровини

 Намалява генерирането на отпадъци и честотата на извозването им
 Защитава околната среда

Икономически предимства:
 Намаляване на разходите за депониране

 Намаляване на производствените разходи чрез събраните вторични суровини
 Допълнителни приходи от продажбата на рециклируемите продукти
 Подобряване на имиджа чрез прилагане на иновативна политика при управление на
отпадъците
 Привличане на инвеститори, създавайки чисти градове и села с модерна
инфраструктура
 Създаване на нови работни места

СИСТЕМА ЗА ОБРАТНА КОНСУМАЦИЯ:
SuperDrecksKëscht® модел Люксембург – Архитектура & Дизайн

Безопасност:
 Пълно спазване на законовите изисквания за безопасно съхранение на
отпадъците
 Движението и съхранението на отпадъците може да бъде проверено по
всяко време
 Повишена безопасност на труда, осигуряваща по-добра защита от

инциденти и по-добро здравеопазване
 Подобряване безопасността на гражданите вследствие правилното
третиране на опасните продукти, осигурявайки по-добро качество на живот в

екологично чиста среда

СИСТЕМА ЗА ОБРАТНА КОНСУМАЦИЯ:
SuperDrecksKëscht® модел Люксембург – Архитектура & Дизайн
АРХИТЕКТУРА & ДИЗАЙН на SuperDrecksKëscht® гарантира:
h

 Предимства за икономиката

 Предимства за околната среда
 Предимства за безопасността
 Предимства за устойчиво развитие на общините
Устойчиво потребление и
управление на материалните
ресурси според изискванията на ЕС

Икономически растеж създаване на нови браншове и
работни места

Намаляване на отпадъците и
придобиване на висококачествени
вторични суровини

Екологично чиста концепция, ефективност на
ресурсите и намаляване на CO2

SuperDrecksKëscht®
Zone Industrielle Piret
L-7737 Colmar-Berg
Tel: (+352) 48 82 16 - 1
Fax: 48 82 16 - 244
B.P. 43
L-7701 Colmar-Berg
email: info@sdk.lu
web: www.sdk.lu/en

Благодаря за вниманието!

БОЯН СВИЛЕНОВ

