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Проблеми

Един от най-сериозните проблеми за 
една община е справянето с боклука. 
Процесите по сметосъбиране и смето-
извозване са много сложни, регулярни, 
трудоемки и изискват значително коли-
чество ресурси. Процеса на урбанизира-
не до голяма степен повишава разходи-
те в тази сфера като ги прави трудни 
за прогнозиране и планиране. От друга 
страна европейските изисквания в този 
посока още повече утежняват бюджета 
на общините. Част от традиционните 
проблеми, с които се сблъсква една об-
щина в процеса на сметосъбиране  
и сметоизвозване са:

Неефективно сметосъбиране  
и сметоизвозване;

Липса на актуална  
и обозрима информация;

Високи емисии на изгорели газове  
от сметосъбиращите камиони;

Затруднена обратна връзка
на гражданите към общината.

Преливащи/препълнени кофи  
за боклук и неприятни миризми;

Затруднения при управление  
на разходите;

Увеличаване на насекоми,  
паразити.

Липса на контрол върху процеса
на сметосъбиране.
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Решение

Риск електроник ООД предлага цялостно 
решение, което да оптимизира проце-
сите и да намали ненужните разходи, 
възникващи поради оперативна неефек-
тивност в процесите на събиране на 
боклука. Решението се състои от: сензо-
ри, RFID тагове, механизъм за разчитане 
на таговете, механизъм за измерване на 
количеството боклук в килограми, комуни-
кационна 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 – съби

ране на данни за контейнерите, мониторинг 

на контейнерите, оценяване/обобщаване на 

събраните данни, оптимизиране на 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.

Помага за вземането на решения  
относно промяна на местата и опти-
мално разпределение 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 автоматич-
но генерирания оптимален маршрут. 
Автоматично генерираният маршрут 
натоварва 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.

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.

Приложение за граждани

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

Софтуерна платформа  
и приложения

За какво време градът произвежда 

определено количество боклук?

Какво е съотношението на един вид 

отпадъци спрямо друг (ако има въз

можност за разделно сметосъбиране)?

Каква е ефективността на изпол

званите контейнери и маршрути  

за събиране на боклук?
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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;

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

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

Поради оптимизиране на маршрутите 
за събиране на отпадъци се намалява 
шумовото замърсяване.

Повишава се 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 за проблеми 
с контейнери или нерегулярно изхвърляне 
на боклука;
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Система за инвентаризация  
на обектите

Описание

Тази система представлява радио-
честотно средство за идентификация 
на контейнерите за боклук от премина-
ващия камион. Системата работи  
в UHF обхвата и използва RFID за иден-
тификация на контейнерите. Всички 
данни се качват и обработват в облач-
ната софтуерна платформа.

Състои се от:

• главен контролер, който се монтира 
върху покрива на камиона;
• RFID антени, 4 на брой;
• SMARTBIN Tag – идентификатори, 
които се монтират на всяка кофа;
• SMARTTAG на камиона – монтира се  
на повдигащото рамо и подава сигнал 
при изпразването на кофата в камиона;
• SmartButtons – бутони, чрез които опе-
раторите определят нивото на боклука 
в кофата. Служат само за допълнителна 
информация, която съответства на 
информацията от основните датчици 
в кофите.

Основните качества  
на системата включват:

• Събиране само на боклука, за който  
е платено;
• Предотвратяване на измами, като 
допуска събиране само на боклук от ото-
ризираните контейнери, кофи и торби;
• Следи и докладва в реално време 
местоположението на всички камиони 
за боклук. Поддържат се GPS, GLONASS, 
Galileo, Beidou и QZSS сателитни сис-
теми;
• Надеждна работа и предаване на  
данните дори и при спиране на захранва-
нето 12/24V на главния модул. Използва 
се вътрешен вторичен захранващ 
източник. Данните се предават чрез 
GPRS, NB-IoT or CAT-M1 връзка;
• Устойчив на атмосферни въздействия 
хардуерен дизайн. Издържа на темпе-
ратури -30°C до +70°C, за по-ниски е 
предвиден подгряващ модул.
• Може да се интегрира и комуникира 
с други системи в комиона през CAN 
bus, RS485/RS422, STROBE Pulse, FLASH 
Beacon and BEEPER indicator.
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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

Корпоративната култура на РИСК Електроник е тясно свързана с жела-
нието ни за обновяване и надграждане. Промените са съществена част от 
изпълнението на мисията ни да работим с клиентите, като ги водим към 
по-бърза, по-добра и устойчива във времето трансформация. Умението да 
обновяваш е ключово за повишаване на свободата на нашите клиенти, тъй 
като им дава нови и уникални възможности да определят техния индивидуален 
път на развитие.

Ние подкрепяме нашите клиенти в стремежа им да извличат максимални 
резултати от промените, като не само внедряваме решенията, но и работим 
съвместно с тях от идеята до реализацията. Именно тясното сътрудни-
чество с нашите клиенти, иновативните технологии и проекти правят РИСК 
Електроник успешен бизнес партньор.

За „РИСК Елекроник“


