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Проблеми

Един от най-сериозните проблеми  
и разходи за една община е справянето 
с боклука. Сметосъбирането и смето-
извозването са регулярни, трудоемки  
и поглъщащи сериозен ресурс задачи. 
Процеса на урбанизиране до голяма сте-
пен повишава разходите в тази сфера 
като ги прави трудни за прогнозиране  
и планиране. От друга страна европей-
ските изисквания в този посока още по-
вече утежняват бюджета на общините. 
Част от традиционните проблеми,  
с които се сблъсква една община свър-
зана с процеса на сметосъбиране  
и сметоизвозване са:

Неефективно сметосъбиране  
и сметоизвозване;

Липса на актуална  
и обозрима информация;

Високи емисии на изгорели газове  
от сметосъбиращите камиони;

Преливащи/препълнени кофи  
за боклук и неприятни миризми;

Затруднения при калкулация  
на разходите;

Увеличаване на насекоми,  
паразити.
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Решение

Риск Електроник ООД предлага триком-
понентно решение – сензори, комуника-
ционна среда, софтуерна платформа:

В допълнение към измерване-
то нивото на боклук, сензорът 
има възможност да известява 
при повишаване на температу-
рата (запален контейнер), при 
обърнат контейнер или за точния 
момент на изпразване на контей-
нера от сметосъбиращия камион, 
да комуникира с други сензори 
намиращи се в близост до него 
(BLE технология);

Сензор

Измерва нивото на боклука (от 15 до 200 см).

Измерва температура.

GPS координатите.

Позиция на сензора (хоризонтална/вертикална).

Комуникационна среда – безжична мрежа служе

ща за комуникационна среда между сензорите  

и софтуерната платформа.

Софтуерна платформа и приложения – събира

не на данни за контейнерите, мониторинг  

на контейнерите, оценяване/обобщаване  

на събраните данни, оптимизиране разходите.
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Описание

Управление на сметосъбирането –  
събира информацията за нивото на 
боклук в контейнерите в реално време. 
Спомага за планиране на оптималните 
маршрути за сметосъбиране. „Грижи“ се 
за събраната от  граждани информация.

Спомага за вземането на решения  
в посока промяна на местата и разпре-
делението на контейнерите.

Аналитично приложение – възмож-
ност за обобщаване на информация  
на база събраните данни. Приложението 
дава отговори на следните въпроси:

Приложение за планиране  
на маршрутите

Автоматично управление на маршру-
тите за сметосъбиране базирано на 
подробно дефиниране на: автопарка, 
характеристиките на контейнерите, 
сметище/депо. Приложението авто-
матично генерира най-добрия маршрут 
на дадено превозно средство на база 
въведената информация, като взема 
предвид и информацията в реално време 
за нивото на боклук в контейнерите. 
Приложението позволява на оператор  
да прави промени в маршрути ако  
съществуват фактори възпрепят-

стващи изпълнението на автоматично 
генерирания най-подходящ маршрут. 
Следва да се има предвид, че автома-
тично генерираният маршрут нато-
варва сметосъбиращите превозни 
средства по възможно най- ефективния 
спрямо разходи на време и гориво начин. 
С генерирането на маршрути биват 
изчислявани и детайлите за тях като –  
необходимо време за изпълнение, дис-
танция за изминаване, цената (спрямо 
гориво) на определения маршрут.

Софтуерна платформа  
и приложения

За какво време града произвежда 

определено количество боклук?

Какво е съотношението на един вид 

отпадъци спрямо друг (ако има въз

можност за разделно сметосъбиране)?

Каква е ефективност на изпол

званите контейнери и маршрути  

за събиране на боклук?
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Навигационно приложение

Приложение, което помага на шофьори-
те на сметосъбиращите камиони при 
изпълнение на маршрута като упътва 
водача до всеки следващ контейнер, 
който трябва да бъде обработен/ 
изхвърлен.

Приложение за граждани

Показва на гражданите най-близкия 
празен контейнер, който могат да 
използват като същевременно им дава 
възможност да докладват/алармират 
при проблем с контейнер. Ангажирани 
по този начин гражданите биха били по 
отговорни за опазване на града по-чист.
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Резултати

Положителните резултати след внедря-
ване на решението могат да се обобщят 
в следното:

Положителен ефект

Ефективни маршрути за сметосъбира-
не и сметоизвозване – оптимизиране  
на маршрути за събиране на отпадъ-
ците. Подпомагане на планирането  
на извозването на отпадъци. Възмож-
ности за прогнозиране на състояние 
на контейнерите и оптимизиране на 
местата им за поставяне/използване;

Намаляване на С02 емисиите – намаля-
ване разходите за гориво неминуемо ще 
доведе до намаляване на емисиите изго-
рели газове, които автопарка генерира;

Намаляване на разходите – повишаване 
ефективността на труда и автопарка 
като се намаляват експлоатационните  
разходи и разходите за гориво на ками-
оните;

Намаляване на шумовото замърсяване-
то – поради оптимизиране на маршру-
тите за събиране на отпадъци.

Повишаване на чистотата в градовете –  
видимо по-чисто пространство около 
кофите за боклук поради навременното 
им изхвърляне и почистване. Възможност 
за проявяване на активност от страна 
на гражданите и алармиране на проблеми 
с контейнери или нерегулярно изхвърляне 
на боклука;
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Риск Електроник ООД предлага 
цялостно решение с всички съ-
пътстващи услуги по доставка на 
хардуер, монтаж на сензори, конфи-
гуриране на платформата и всички 
приложения, тестове и обучение 
на служителите, поддръжка  през 
времето на експлоатация, анализи 
и препоръки за оптимизация на 
база събраната от платформата 
информация.



РИСК Електроник ООД
Офис София 1138,
бул. „Самоковско шосе“ 2Л,
тел.: (02) 917 54 23
e-mail: office@risk.bg

Контакти

РИСК Електроник е една от първите ИТ компании в България. Зад нейното 
име стои стратегически подход в консултирането и инновационен в създава-
нето на ИТ решения, инфраструктури и цялостни бизнес процеси.

Като водещ системен инте гратор ние сме установили про цеси и струк-
тури, необхо дими за под държане на специфичните нужди на нашите клиенти 
в цялата страна. Изградили сме и поддържаме мрежа от 28 центъра с над 60 
човека екип.

Деловите ни взаимотношения се характеризират с индивидуален подход 
към всеки един от нашите кленти и партньори.

За „РИСК Елекроник“


