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Контейнер  за  отпадъци  
(ПРЕЗЕНТАЦИЯ) 

 

Област на приложение: Подвижен контейнер  за  отпадъци   до 1700 литра , 

който се прилага  за битови, медицински и други отпадъци и работи по „метода 

чисти ръце”. 

 

Патентна чистота: Иновацията е на ниво  - европейски и световен патент за 

изобретение. 

 Ниво на техниката в тази област: Контейнерите са стандартизирани по 
БДС EN 840: 2013. Огромно количество  контейнери по улиците са във вид, 
който не отговаря на стандарта и за това много често се подменят с нови, 
но устройствата на капаците с или без устройства за повдигане  и ходовите 
колелета бързо се чупят или изискват прекалено голямо усилие за 
преместване. 

 Предимствата на изобретението, спрямо известните контейнери: 

1. Капака на контейнера основно се повдига с педал и това е толкова лесно, 

че е достъпно за деца и старци,  

2. Контейнера основно е без колела, а преместването до смето-събиращия 

автомобил се извършва със специална количка- адаптор. 

3. Липсата на колела на контейнера намалява общата височина на 

контейнера  и височината на преливния ръб на кофата с което се улесняват 

гражданите и се подобрява видимостта. 

4. Отварянето на капака е ограничено до размера, който е  необходим за 

поставяне на отпадъка с което се затрудняват клошарите.  

5. Предвидено е стифиране на кофите и капаците, което прави възможно 

монтажа да се извършва при купувача. 

6. Наличието на адаптор  позволява намаляване дебелината на стените на 

кофата на контейнера и повишаване на технологичността . 

7. Адаптора позволява преодоляване на бордюри и по големи разстояния  до 

отдалечени, но удобни место-стоянки на контейнера. 

 

Материал: Конструкцията може да се изпълни от метал. пластмаса и 

комбинирано, при което могат да се използват и кофите на известните 

контейнери с плосък капак, заедно с колелетата.. 

 



Себестойност: Себестойността на контейнера няма да е по висока от 

себестойността на известните контейнери, защото новите експлоатационни 

признаци са съчетани с технологични предимства. 

 

Пазари: Българският пазар е с оборот от няколко стотин милиона лева, 
като голяма част е от внос. Контейнерите са стандартизирани в ЕС и целия 
свят, поради което едно ново техническо решение, което премахва 
недостатъците на известните контейнери, без да нарушава стандарта, ще 
има пазар за милиарди.   

 

Казанлък                                                   С уважение: Инж. Минчо Ковачев 

24. 05, 2018г.                                                 Управител на  „СМИТ БГ” ЕООД 

 

 

 

 

Нагледни материали: Приложени са снимка и видео клип с опитен образец на 

контейнера, от които става ясно как изглежда и работи .  

 

 

 
 

 

 
 

 


