Европейската мрежа за Нулеви
отпадъци, Zero Waste Europe, е
създадена, за да даде възможност
на общностите да преосмислят
своето отношение към ресурсите.
Нараства броят региони, в които
местни групи от хора, бизнеси и
общински служители предприемат
значими стъпки за премахване на
отпадъците в обществото ни.
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ПАРМА

Ярък пример за преход от традиционната система за
управление на отпадъците към нулеви отпадъци само за
4 години. Ключът към успеха: политическа воля, участието
на гражданското общество и стратегия, основана на
свеждане на остатъчните отпадъци до минимум.
Нулеви отпадъци Европа

#7 Разказ за Парма

Парма е град, разположен в регион Емилия-Романя в Северна Италия. Този регион е прочут с храната
си и качеството на живот, но същевременно там се образуват най-много отпадъци в Италия – 636 кг
на глава от населението през 2014 г. Това е с около 150 кг над средната норма за Италия и със 160 кг
над средното за ЕС. Регионът рециклира 58,2% от твърдите битови отпадъци (ТБО), което означава,
че остават още 274 кг на глава от населението, които трябва да се депонират или изгарят, докато
средното ниво за Европейския съюз е 259 кг. За щастие това положение се променя и Парма вече е
начело на прехода към нулеви отпадъци в региона.
Преди промяната град Парма (190 284 жители) не се намира в по-завидно положение от останалата част от
региона: в продължение на години разделното събиране е в застой на ниво от около 45%, а образуването на
отпадъци е в значителни размери. Това състояние на нещата кара провинцията и региона да предложат изграждането на инсталация за изгаряне (инсинератор) с капацитет от 180 000 тона ТБО на година, която по план
трябвало да бъде построена в град Парма през 2013 г.

Обществена мобилизация
Предложението за изграждане на инсинератор поражда опасения сред населението на Парма, най-вече
у хората от местната група за нулеви отпадъци GCR
(Gestione Corretta Rifiuti e Risorse - Правилно управление на отпадъците и ресурсите). Освен че повишава
обществената осведоменост относно проблемите,
свързани с инсинератора, предвиден да бъде построен в Парма, GCR активно призовава за алтернативи
и за приемането на стратегия за нулеви отпадъци за
града.

Парма в регион ЕмилияРоманя, Италия

Благодарение на обществената мобилизация, необходимостта от нов модел на управление на отпадъците
се превръща в централен елемент в изборите за местния общински съвет през 2012 г. Повратната точка
идва, когато GCR организира няколко изборни дебата,
в които на изборните кандидати е поставен ребром
въпросът за предлаганите от тях модели за управление на отпадъците в града. Съответно, те са длъжни
да изяснят позицията си относно инсинератора, като
ясно заявят дали смятат, че е необходимо той да бъде
построен.

Ново управление в Парма

Алдо Кафанини от GCR обобщава положението така: „Изгубихме битката за инсинератора, но със сигурност спечелихме
войната като успяхме да преобразим системата и да докажем, че изгарянето на отпадъци не е необходимо, ако се прилага
стратегия за нулеви отпадъци.“

Изборите отстраняват кмета-поддръжник на изгарянето и издигат нов кмет, който обещава да спре
инсинератора и да направи от Парма град с
"Изгубихме
нулеви отпадъци. Като доказателство за
битката за
желанието да се въвлече гражданското
Още с поемането на управлението нообщество в новия модел за управление инсинератора, но със
вата общинска власт започва да разсигурност
спечелихме
на отпадъците в Парма, Габриеле Фоли,
работва
стратегия за нулеви отпадъци
бивш активист на GCR, е назначен като войната като успяхме
за
Парма.
Тази стратегия се създава с
общински съветник по въпросите на околда преобразим
помощта на обществени срещи и консулната среда. Въпреки желанието, за общисистемата"
тации
с граждани, чрез които се събира
ната е невъзможно да предотврати строителинформация
за изграждането на по-добра
ството на инсинератора, което вече се намира в
система.
Общинският
съвет организира нясилно напреднала фаза, поради огромните разходи
кои срещи и с общности, които не говорят
за обезщетение, записани в договора.
италиански език.
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Първи стъпки
През ноември 2012 г. в Парма предимно чрез улични контейнери са
събрани разделно 48,2% от ТБО.
Почти няма сметосъбиране от врата на врата, а в повечето части на
града биоотпадъците не се събират разделно. По това време разходите за изхвърляне на депо са
много високи, докато приходите
от рециклиране - много ниски. Въпреки че резултатите от разделното събиране са малко по-добри от
средните за Италия, в системата
има много място за подобрение.
Подобно на други градове, Парма започва прилагането на своята
стратегия за нулеви отпадъци с
подобряване на разделното събиране като организира сметосъбиране от врата на врата и разделно
събиране на биоотпадъците. Градът започва промяната от истори-

ческия център, като целта е тя постепенно да обхване целия град.
Въпреки че е необичайно да се
започва с центъра на града, необходимостта от въвеждане на разделно събиране на биоотпадъци
се използва като възможност да
се преосмисли цялостната система
на сметосъбиране.
Година и половина по-късно жителите на всички квартали разделят
отпадъците си на четири вида (биоотпадъци, хартия и картон, леки
опаковки и остатъчни отпадъци) и
го поставят за извозване на тротоара пред домовете си.
Въвеждането на сметосъбиране от
врата на врата идва заедно с разделянето на стъклото от леките
опаковки (т.е. пластмаси и метали) в два различни потока, за да

се гарантира оперативна и икономическа оптимизация на системата - един модел, който е широко
разпространен в Италия. С тези
първи стъпки общинският съвет
успява да въвлече Ирен, фирмата,
работеща с отпадъците на Парма,
в преобразуването на модела на
сметосъбиране в Парма. Въпреки
че фирма Ирен е собственик на
инсинератора и работи с твърдите
битови отпадъци на Парма още от
преди промяната, политическата
воля за нулеви отпадъци успява
да въвлече местните служители
на Ирен и да ги мотивира да подобрят системата. Това е различно в други провинциални столици,
чиито отпадъци се управляват
от Ирен, където без политическа
воля резултатите остават слаби.

Разделно събиране
Биоотпадъци

Хартия и
картон

Пластмасови
бутилки,
метални и
композитни
кутии

Остатъчни отпадъци

Жилищни квартали

Два пъти
седмично

Веднъж
седмично

Веднъж
седмично

Веднъж
седмично

Централна градска
част
Три пъти
седмично

Веднъж
седмично

Веднъж
седмично

Два пъти
седмично

стъкло
Признание-Некомерсиално-Споделяне на споделеното 4.0

3

#7 Разказ за Парма

От 2014 г. отпадъците на жителите на Парма се събират от врата на
врата. Системата на сметосъбиране е различна във всеки квартал, в
зависимост от гъстотата на населението: например, биоотпадъците и
остатъчните отпадъци се събират
по-често в центъра на града, отколкото в жилищните райони. В
градските покрайнини се използват 120-литрови колесни контейнери за биоотпадъците, докато в
центъра на града остатъчните отпадъци се събират в 50-литрови
чували. Втората основна разлика
е, че в центъра на града, събирането се извършва през нощта, докато
в жилищните райони отпадъците
се събират сутрин. Градинските

остатъци и стъклото се събират в
улични контейнери. Градинските
отпадъци са били събирани по този
начин и по-рано в районите с ниска
плътност, докато стъклото започва
да се събира в улични контейнери,
отделно от леките опаковки, с въвеждането на разделно събиране
на битовите отпадъци от тротоара
пред домовете. Предишният начин
на събиране на стъклото заедно с
пластмасите и металите причинява
доста проблеми, защото създава
повече объркване (оттук и повече нежелани примеси), изисква се
разделяне след събирането (което
е създава разходи вместо приходи) и по-високи разходи за транспорт. Разбира се, всяка промяна в

системата за сметосъбиране крие
предизвикателства и е необходимо
известно време, за да бъдат оптимизирани процедурите. В Парма
работниците в разделното събиране, както и специален еко-отряд,
назначен от общината, проверяват дали събирането се извършва
правилно и налагат глоби в случай
на нарушения. Проблемите, които
възникват с промяната – например, вида използвани чували или
времето на събиране – значително
намаляват скоро след въвеждането
на новата система. И все пак има
някакъв контрол от фирмата и операторите, които същевременно дават обратна връзка на гражданите.

Траурна процесия за последния уличен контейнер. © град Парма 2014

Плащаш повече, ако изхвърляш повече (ППИП)
Друга ключова нововъведена промяна е преминаване към схемата „плащаш повече, ако изхвърляш повече“,
при която таксата за отпадъци на всяко домакинство зависи от отпадъците, които образуват.
Таксата за всяко домакинство се състои от два основни елемента: фиксирана част въз основа на броя на членовете на домакинството и квадратурата на имота и променлива част, която по същество зависи от количеството изхвърлени остатъчни отпадъци (отчитани според броя извозвания) и наличие на домашно компостиране.
Фиксираната част покрива минимален брой събирания на остатъчните отпадъци от домакинствата, като целта е
да се покрият фиксираните разходи за управление на системата и едновременно да се предотврати замърсяването и незаконното изхвърляне на отпадъци. Допълнителни извозвания се таксуват (0,7 евро на чувал, 1,4 евро
на кофа и 4,2 евро на колесен контейнер). По отношение на положителните стимули, домакинствата получават
намаление с 12% от такса смет, ако упражняват домашно компостиране. Домакинствата, в които се използват
пелени, не се таксуват за допълнителните извозвания.
След въвеждането на тази система количеството остатъчни отпадъци е намаляло - при всяко събиране, едва 25% от жителите изваждат остатъчни отпадъци за извозване.
Нулеви отпадъци Европа 2015
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Гъвкава система
Общинският съвет въвежда два основни елемента на
гъвкавост като алтернативи на събирането от врата на
врата: това са еко-центровете и еко-бусът. Те допълват системата за събиране от врата на врата, така че
по-добре да отговарят на различните нужди на гражданите.

Еко-центрове
Еко-центърът представлява малък павилион с осем
прозореца (четири от всяка страна), където хората
могат да поставят рециклируеми и остатъчни отпадъци 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. По
този начин се гарантира, че всички могат да изхвърлят отпадъците си по различно време и според своите нужди.
Системата е компютъризирана и е достъпна само с
потребителски карти. Рециклируемите отпадъци се
събират безплатно, докато остатъчните отпадъци се
таксуват с 0,7 евро за 40 литра (толкова, колкото и
при събирането от прага на дома), които автоматично се начисляват към годишната такса. Вътре в павилиона има 8 колесни контейнера, които се събират
всеки ден.
В началото на 2016 г. в покрайнините на Парма са
разположени четири еко-центъра, а до края на 2016
г. предстои да бъдат открити още четири.

Еко-център. Източник: © GSA Igiene

Eco-бус
Еко-бусовете работят в историческия център, подобно на обикновени автобуси със собствени маршрути
и спирки. Гражданите са информирани за тях, така
че да могат да изнесат своите отпадъци в точното
време и на точното място. Еко-бусът работи само в
онези дни, в които не се извършва обичайното сметосъбиране.
Еко-бусът спира за половин час или за два часа на
всяка спирка и приема два различни вида отпадъци:
остатъчни отпадъци и леки опаковки. Причината за
това е, че само тези фракции се съхраняват във всяко
домакинство в центъра, тъй като за останалите видове отпадъци има зачислен колесен контейнер към
всяка етажната собственост – така хората могат да
разчитат и на вътрешната организация на всеки жилищен блок в случай на нужда от известна гъвкавост.
Чувалите с остатъчни отпадъци се таксуват по 0,7
евро чрез маркер, който идентифицира собственика
на всеки чувал.
Въпреки че внасят известна гъвкавост в системата,
еко-центровете и еко-бусовете обхващат много малка
част от общите отпадъци на града (под 1% от общото
количество отпадъци, които се събират в Парма).
Средно по 20 души използват четирите еко-центъра всеки ден. Те не са били част от първоначалния
план, но след като са предприети първите стъпки,
еко-центровете и еко-бусовете са предложени като
начин да се вдъхне увереност на хората и да се избегнат възможните конфликти, свързани със събирането от врата на врата, наред с въвеждането на
гъвкавост в системата.

Листовка с маршрутите и разписанията на еко-бусовете

Също така еко-бусовете имат за цел да осигурят подобро разясняване за гражданите и разпространение на информация относно разделното събиране и
управлението на отпадъците.
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Резултатите от Парма са изключителни във всяко едно отношение. Само за
четири години Парма успява да намали
общото количество образувани отпадъци с 15% и да увеличи значително дела
на разделно събиране, което нараства
от 48,5% през 2011 г. до 72% през 2015
г. Също така силно намаляват остатъчните отпадъци в града - от 313 кг на
жител годишно през 2011 г. до 126 кг
на жител годишно в края на 2015 г.
Това намаление със 186 кг отпадъци на
глава от населението е равнозначно на
спад на остатъчните отпадъци с 59% в
рамките на 4 години.

кг на жител
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Трябва да се отбележи, че системата за
таксуване ППИП е въведена едва през
втората половина на 2015 г., така че тя
е все още в първите си месеци на изпълнение. Очакванията на Общинския съвет
за края на 2016 г. са да се стигне до под
100 кг остатъчни отпадъци на човек и до
80% разделно събиране.
Обобщените данни за първите 5 месеца
на 2016 г. сочат, че остатъчните отпадъци продължават да намаляват, както и
общото количество образувани отпадъци, които достигат съответно до 126 кг и
497 кг на жител годишно.

Не само повече, а по-добро рециклиране
Новата схема за разделно събиране се оказва успешна не само заради резултатите от разделното събиране и
намаляването на остатъчния отпадък, но и защото успява значително да намали наличието на замърсяване
в различните потоци от отпадъци, което води до по-висококачествени рециклируеми материали. Нежеланите
примеси в събраните леки опаковки са спаднали до 7%; при хартията и картона те обикновено са между 1%2%, в стъклото - между 1% и 3%, а при биоотпадъците - между 3% и 5%. Това дава възможност за качествено рециклиране - основно предварително условие за всяка икономика, която се стреми да бъде кръгова.
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Подходът нулеви отпадъци е икономически оправдан
Новата система за управление на отпадъците на Парма не само носи ползи за околната среда, но също така
намалява общите годишни разходи с 450 000 евро.
Докато разходите за събиране са се увеличили (предимно поради по-високите разходи за труд) с въвеждането на разделно събиране за нови видове отпадъци и събирането им от врата на врата, приходите от продажбата на материалите с висока чистота скачат от 0,8 милиона евро през 2013 г. до 1,3 милиона евро през 2014
г., докато годишните разходи за депониране на отпадъци са намалели с близо 3,5 милиона евро. За пореден
път, в сравнение с традиционното управление на отпадъците, стратегията за нулеви отпадъци води до помалко разходи както за властите, така и за гражданите.

2013

2014

Разлика

Събиране и транспортиране на
остатъчни отпадъци

5 300 099

6 868 191

1 568 092

Обработване на остатъчни
отпадъци

9 050 214

5 563 844

-3 486 370

14 063 648

15 049 744

986 096

1 957 782

2 752 128

794 346

-805 295

-1 340 000

-534 705

5 908 646

6 127 451

218 805

35,475,094

35,021,358

-453,736

Разделно събиране
Обработване и рециклиране
Приходи от рециклиране
Почистване на улици и други
услуги
ОБЩО

Освен че спестява средства, преходът от сметосъбиране чрез улични контейнери към събиране от врата на
врата води до значително увеличение на броя на пряко откритите работни места в сметосъбирането, който
отбелязва скок от 77 души преди промяната на системата до 121 работници през 2015 г.

Нулеви отпадъци за целия регион Емилия-Романя?
В допълнение към успеха в Парма активистите за нулеви отпадъци успяват да прокарат регионален закон в
Емилия-Романя, в който поставените цели са по-високи от националните и европейските такива: 25% намаляване на отпадъците, 73% разделно събиране и 70% ефективно рециклиране. Законът също така определя
стимули за населените места, който постигат добри резултати, а изоставащите се санкционират чрез система
„бонус / малус“.
Тази регионална система от стимули вече е предоставила 710 000 евро на Парма заради намаляването на
остатъчните отпадъци. Към момента Парма е единствената провинциална столица в регион Емилия-Романя,
която се възползва от програмата за стимули. Активистите за нулеви отпадъци и общинските съветници на
Парма са уверени, че този закон и добрият пример на Парма ще помогнат за разпространяването на стратегията за нулеви отпадъци в целия регион, въпреки политиката за насърчаване на изгарянето на отпадъци от
страна на регионалните власти.
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Какво предстои
След като вече отбелязва впечатляващ напредък, Парма възнамерява да продължи да подобрява системата
за управление на отпадъците си. Очаква се градът да достигне до 80% разделно събиране и под 100 кг остатъчни отпадъци на жител до края на 2016 г. Освен това управата на Парма има още много нови идеи, планове
и цели:
 В края на април 2016 г. е открит нов център за повторна употреба в непосредствена близост до екоцентъра за предаване на разделени отпадъци. Целта е това да бъде първата стъпка преди разделното
изхвърляне на отпадъците в еко-центъра, за да дава предимство на възможността за нов живот на
старите вещи, докато същевременно създава местни работни места и предоставя образователна услуга.
 Събирането на остатъчните отпадъци може да се прави по заявка, за да се оптимизират транспортните
разходи.
 Градинските отпадъци и стъклото могат да бъдат събирани от тротоара пред домовете на хората, при
което е възможно извозването на градинските отпадъци да бъде таксувано като допълнителна услуга
(срещу допълнително заплащане) извън основната услуга за сметосъбиране.
 Една от детските градини в града планира да започне използването на пелени за многократна употреба
през 2016 г. с намерение тази практика да обхване и останалата част от детските градини, както и да
се насърчи използването на пелени за многократна употреба в целия град.
Текст: Феран Роса
Нулеви отпадъци Европа
юни 2016

Източници:
Общински съвет на Община Парма (www.comune.parma.it)
Ирен (www.irenambiente.it )
За повече информация от
Европейската мрежа за Нулеви
отпадъци:
www.zerowasteeurope.eu
www.facebook.com/ZeroWasteEurope
info@zerowasteeurope.eu
Twitter @zerowasteeurope

Отпечатано на рециклирана хартия

За контакт в България:
Екологично сдружение За Земята
www.zazemiata.org
https://www.facebook.com/ZaZemyata/
Twitter @zazemiata
info@zazemiata.org
тел./факс: ++359 2 9431123
мобилен тел.: 0896 62 88 08
Екологично сдружение За Земята е
българският член на Европейската
мрежа за Нулеви отпадъци. За Земята
работи oт 1995 г. за природосъобразен
и равнопоставен живот на
нашата планета, който изключва
експлоатацията на хората и природата.

Global Alliance for
Incinerator Alternatives
Global Anti-Incinerator Alliance
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