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Уважаеми читатели, Dear readers,

В последния за тази година брой на сп. Екология &
Инфраструктура ви представяме обзор на актуалните
екологични и инфраструктурни проекти в българските

общини. Част от тях, които стартираха наскоро,
са представени в рубриката Екологични проекти.

Сред тях са регионалната система за управление на
отпадъците за регион Левски, изграждането на пречи-

ствателна станция за отпадъчни води в Мездра,
подобряване на градската инфраструктура за

питейни и отпадъчни води в Аксаково, иновативен
проект за локални пречиствателни съоръжения в

общините Попово и Враца и др.

Интерес представлява и репортажът от откриването
на новия склад на Загорка, в изграждането на който са

приложени редица зелени решения.

В рубриката Екологични стандарти може да се запозна-
ете с новостите в нормативните изисквания по

отношение на биоотпадъците, използването на кадмий
в батериите на електроуредите и eвропейското

законодателство в областта на замърсяването на
въздуха. Замърсяването на въздуха е застъпено и в

статията „Измерване и мониторинг на въглеродни
окиси“.

Всеобщото замърсяване на околната среда, въздуха и
водите естествено рефлектира и в замърсяване на

почвите. В статията „Предотвратяване на замърсява-
нето на почвата“ са разгледани основните видове
замърсители и ефективните методи за тяхното

ограничаване.

В рубриката Екологично производство публикуваме
ексклузивно интервю със Серж Шмит,

изпълнителен директор на Девня Цимент и Вулкан
Цимент.

Списанието представя и обширен преглед на изпълнени-
ето на проектите за воден цикъл на гр. Габрово и гр.
Враца, които стартираха през изминалата година. В

статията „Закриване и рекултивация на общински депа
за неопасни отпадъци“ са разгледани текущите проекти

в гр. Созопол и община Русе.

Сред останалите интересни проекти са „Рехабилита-
ция на ВиК мрежата и изграждане на ПСОВ в община
Етрополе“, „Изграждане на частична канализационна

мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводната
мрежа на гр. Нови пазар“, „Изграждане на регионална

система за управление на отпадъци в регион Перник“,
„Екологични и инфраструктурни проекти в община

Карлово“ и др.

Приятно четене и весели празници от екипа на водещо-
то техническо издателство ТИ ЕЛ ЕЛ МЕДИА!

Успешна, лека и резултатна 2014 година!

In the last issue of Ecology & Infrastructure
magazine for this year we present an overview
of current environmental and infrastructure
projects in the Bulgarian municipalities. Some of them,
which have been launched recently, are presented
in section Environmental projects. Among those are the
regional waste management system for the Levski region,
the construction of water treatment plant in Mezdra, the
improvement of the urban water and wastewater
infrastructure in Aksakovo, an innovative project for
local wastewater treatment facilities in the municipalities of
Vratsa and Popovo, etc.

Another interesting part of the issue is the report
from the opening of the new Zagorka warehouse, in the
construction of which are implemented a number of green
solutions.

In section Environmental standards you can read
about the developments in regulatory requirements
for bio-waste, the use of cadmium in electric
appliances batteries and European legislation
in the field of air pollution. Air pollution is also
covered in the article „Measuring and monitoring of
carbon monoxide“.

Air and water pollution naturally reflect in soil pollution too.
In the article "Prevention of pollution of the soil“
are presented the main types of pollutants and effective
methods to mitigate them.

In section Ecological production we publish an exclusive
interview with Serge Schmidt, Executive Director of Devnya
Cement & Vulkan Cement.

The magazine also presents a comprehensive
overview of the current water cycle projects in
Gabrovo and Vratsa, which were launched last year.
In the article „Closure and reclamation of municipal
landfills for non-hazardous waste“ current
projects in Sozopol and Municipality of Ruse are
discussed.

Among other interesting projects in the issue
are"Rehabilitation of the sewerage system and WWTP
in municipality of Etropole“, "Building
a partial sewerage, wastewater treatment
plants and reconstruction of the water supply
network in Novi Pazar“, "Establishment of
a regional system for waste management in
the Pernik region", “Environmental and
infrastructure projects in Karlovo municipality“
and many others.

Season Greetings from the team of the leading Publishing
House for technical periodicals TLL MEDIA!

Successful and prosperous 2014 year!
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Проведе се международна конференция за намаляване на загубите на вода
На 11 и 12 ноември т. г. в Интер Експо Център, София се състоя шестото

издание на международната конференция „Намаляване загубите на вода във

водоснабдителните системи“. Събитието се организира от Българската

асоциация по водите (БАВ) с подкрепата на Европейската асоциация по водни

ресурси (EWRA). Присъстваха специалисти в областта на водоснабдяването

и канализацията, и доставчици на оборудване. Събитието бе открито от

Иван Иванов, председател на БАВ, Добромир Симидчиев, зам.-министър на

регионалното развитие и Атанас Паскалев, зам.-председател на БАВ.

В първата част на лекционната програма Бамбос Хараламбос от J2C

Water, Кипър запозна присъстващите с иновативни подходи за намаляване на

водата неносеща приходи. Нови методи за откриване на течове представи

Александър Георгиев от Себа КМТ България. Иван Бърдаров разказа за про-

изводството на полиетиленовите напорни тръбопроводи в Пайплайф Бълга-

рия. Втората сесия бе открита от Ян Янсен от J2C Water, който представи

пример за успешна реформа във ВиК дружествата. Деница Димитрова, рег.

мениджър на АУРО България, запозна специалистите с 3 системи за облицов-

ка на резервоари за питейна вода с термопластмаса. Участниците в съби-

тието проследиха с интерес и презентацията на Пламен Рачев от Софийска

вода, който разказа за успешните практики на дружеството в намаляването

на загубите на вода. Третата сесия включваше презентациите „Приложение

на вибродиагностиката във водния сектор“ на Христо Христов от Про-

стрийм Груп, „Ефективни методи за намаляване на водните течове“ на К.

Тотова от ДХИ и представяне на софтуерния инструмент Calculeator за

оценка на водния баланс от Бранко Вучияк, Босна и Херцеговина.

През втория ден от конференцията Аспарух Камбуров от Българска гео-

информационна компания представи решенията на Trimble за икономия на

вода. След него Орлин Биков от Хидростоп-ПВ разясни методите за хидро-

изолация на водоеми и други съоръжения с материали на фирма Ксайпекс.

Добромир Симидчиев представи добри практики за намаляване на загубите

на вода.

Българската асоциация по водите въвежда Знак за качество
С цел да повиши качеството на ВиК материалите, влагани при изгражда-

нето на инвестиционни проекти, Българската асоциация по водите въвежда

маркировка Знак за качество на БАВ за пластмасовите тръби. Знакът га-

рантира, че върху даден продукт е извършен стриктен, допълнителен кон-

трол по ясно описани стандарти и методика.

Проектът беше представен от директора на Дирекция Знак за качество

на БАВ инж. Александър Маринчев по време на третата научно-практическа

конференция „Предизвикателства при изграждането и експлоатацията на

пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ)“.

"Маркировката Знак за качество на БАВ не е задължителна, но дава си-

гурност на инвеститора. Всяка компания, независимо дали българска или

чуждестранна, вносител или производител, може да внесе заявление с жела-

ние да получи знака. Акцент поставяме върху извършването на качествен

контрол. Проверките на пластмасовите тръби ще се случват само и един-

ствено без предупреждение. Това е съществената разлика от ставащото

в страната към момента", поясни инж. Маринчев.

"Използването на качествени материали несъмнено ще доведе до редица

позитиви в дългосрочен план. Част от тях са намаляване загубите на вода,

спестяване на значителни средства на общините за отстраняване на ава-

рии в сектора, предотвратяване на неудобствата за населението при раз-

копаване на улици, опазване на околната среда и др. Желанието ни е да

подпомагаме процеса на изпълнение на водните проекти и да гарантираме

устойчивост след реализацията на обектите. Затова и се нагърбваме с

отговорната задача да инспектираме доставяните в страната ВиК продук-

ти", подчерта председателят на БАВ инж. Иван Иванов.

Инициативата стартира с издаването на маркировката конкретно за

пластмасови тръби заради изключително широкото им приложение в инфра-

структурните проекти.
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Аква Джет 2011 предлага последно поколение продукти на немската
компания VETTER Аква Джет 2011 предлага на българския пазар последно поколение балони

за уплътняване и тестване на тръби и канали с диаметри от Ф25 до Ф 2000

мм на немския производител VETTER, съобщиха за сп. Екология & Инфра-

структура от компанията.

"VETTER е специализирана в производството на пневматични продукти за

спешни, непредвидени ситуации, спасителни продукти, медицински шатри,

балони за уплътняване и тестване на тръби – всички те са познати с

високото си качество и надеждност. Предлаганата палитра от тестови

балони включва: малки, минибалони за уплътняване и тестване на сградни

отклонения, отоплителни и санитарни тръби, както и на сепаратори за

улавяне на масла и бензини, отличаващи се с къса форма, изключителна

гъвкавост, проходимост, възможност да се поместят и в огънати тръби;

уплътнителни балони за високо налягане – например за тестване на тръбоп-

роводи и пайплайн тръби; балони, устойчиви на масла и химикали; за затап-

ване на отводнителни канали от Ф25 до Ф2000 мм при ремонтни и строи-

телни дейности, при наводнения или спукване на тръби, при почистване и

инспекция на канализацията; мултифункционални балони, които изпълняват

едновременно 3 функции в едно – уплътняване, тестване – хидравлично или

пневматично и отвеждане/пропускане (при тях теглото е по-малко в срав-

нение с тестовите балони с вътрешна тръба); байпасни балони за тръби с

Ф100 до Ф1200 мм; яйцевидни балони“, разказаха от Аква Джет 2011.

От българската компания коментираха, че предимство при тестване на

тръби и канали с големина от Ф100 до Ф1000 мм е фактът, че са необходими

само 3 големини балони. „Новите изисквания при изграждането на канализа-

ционни системи налага все повече използването на доказалите се продукти

с немско качество“, допълниха те.

dm България откри зелен логистичен център у нас
На 29 ноември т. г. официално бе открит първият логистичен център на

dm България. Той се намира на територията на община Елин Пелин и заема

площ от 4300 м2, като е предвидено разширение на 2 етапа - всеки с по 2000

м2. Основните параметри на новото съоръжение бяха представени на спе-

циална пресконференция с участието на Андрей Петров, ресорен ръководи-

тел отдел „Логистика и Експанзия“, Цонка Иванова, ресорен ръководител

отдели „Маркетинг и Снабдяване“, както и прокурист на dm, Анна Драгано-

ва, ресорен ръководител отдел „Администрация“ и прокурист на dm Бълга-

рия, Вяра Вучкова, кмет на гара Елин Пелин.

„При разработването на климатичната и вентилационна инсталация на

помещенията в склада е използвана термопомпена инсталация, която значи-

телно намалява разхода на електричество“, разказа г-н Петров. „Светоди-

одното осветление в цялата сграда също допринася за спестяването на

енергия. Складовата техника пък е с гелови батерии. По този начин dm

следва световни стандарти в проектирането и управлението на сградата,

допринасяйки за развитието в посока устойчивост и на региона като цяло“,

допълни той.

Пресконференцията бе последвана от символично прерязване на лентата,

на което присъстваха колеги и партньори на dm България.

Община Русе и Топлофикация Русе подписаха договор за нова сепарираща
инсталация Договорът за изграждане на нова сепарираща инсталация в Топлофикация

Русе бе подписан от кмета на Русе Пламен Стоилов и изпълнителния дирек-

тор на дружеството Георги Недев в средата на ноември т. г.

Инсталацията ще събира и обработва битови отпадъци, образувани на

територията на общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан.

След реализирането на съоръжението ще се постигне подготовка за по-

вторна употреба и рециклиране на отпадни материали, включващи хартия и

картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци

от други източници и ограничаване на количеството депонирани биоразгра-

дими битови отпадъци. Най-късно в края на декември 2015 г. инсталацията

трябва да е въведена в експлоатация.
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Уважаеми д-р Найденов, бихте ли

представили някои от текущите

екологични и инфраструктурни про-

екти на община Силистра?

В момента работим по проект
"Зелена и достъпна градска среда –
град Силистра" по ОП "Регионално
развитие" 2007-2013 г., чрез който
ще се ремонтира и поднови
центърът на града и Дунавският
парк. Общата стойност на проекта
е 5 395 874 лв. Също така текат
процедурите по особено важния за
населението проект "Изграждане на
районна пречиствателна станция за
отпадъчни води, гр.Силистра, доиз-
граждане на канализационна мрежа
и частична реконструкция на водо-
проводната мрежа в гр. Силистра„
по ОП "Околна среда 2007-2013 г." на
стойност 72 543 841,50 лв. Начало-
то му бе на 20.11.2012 г., а краят се
предвижда за 20.02.2015 г. С реали-
зацията на проекта ще се подобри
проводимостта на изградената ка-
нализационна мрежа, тъй като
дъждовните води ще се отвеждат
отделно от битовата канализация.
С изграждането на нова канализация
ще се реши проблемът с наводнява-
нето на част от града и сутерени-
те на жилищните сгради при високи
нива на р. Дунав. През 2014-2020 г.
община Силистра ще продължи рабо-
тата си по водния цикъл, като се
предвижда да бъдат доизградени и
реконструирани ВиК мрежите в се-
лата Айдемир и Калипетрово.

За да бъдем ефективни в инфра-
структурната си политика, трябва
да сме най-вече последователни.
Ясно да знаем целите, които си по-
ставяме, за да можем да ги реализи-
раме успешно. Ето защо не пропус-
нахме и възможността да участва-
ме по Схемата за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ "В
подкрепа на следващия програмен
период". Общата стойност на про-
екта за изработване на инвестици-
онни проекти е 549 669.00 лв – 100%
европейско финансиране по ОПРР. С
реализацията на проекта ще бъдат

Ефективната инфраструктурна
политика изисква последователност
Ефективната инфраструктурна
политика изисква последователност
д-р Юлиян Найденов, кмет на община Силистра,

пред сп. Екология & Инфраструктура

изготвени работни проекти на сгра-
ди от образователната и културна-
та инфраструктура, улици и между-
блокови пространства общинска
собственост.

Какво бихте казали по отношение

развитието на крайбрежната инф-

раструктура и възможностите за

пълноценно използване на потенци-

ала на р. Дунав?

За съжаление, потенциалът на р.
Дунав не се използва пълноценно и
нашето желание е доколкото можем
да променим това. В момента из-
пълняваме проект "Чист достъп в
трансграничната зона Кълъраш-Си-
листра" по Програма за трансгранич-
но сътрудничество "Румъния-Бълга-
рия" 2007-2013 г. Общата му стой-
ност за община Силистра е 269
319,92 евро, от които 2,54% е соб-
ственият ни принос. По проекта ще
се изгради общодостъпна трансгра-
нична връзка между Силистра и
Кълъраш посредством изграждане на
пристанищен понтон в акваторията
на Силистра. Ще бъдат закупени и
пуснати в експлоатация малки паса-
жерни плавателни средства с елек-
трозадвижване чрез слънчева енер-
гия. Ще се направят предпроектни
проучвания за изграждане на две
пристанища и 8 понтонни места,
соларен паркинг за пътни превозни
средства с ел.задвижване.

Винаги сме се стремели да под-
държаме добри контакти със съсед-
ните румънски общини и заедно да
реализираме съвместни проекти. По
същата Програма за трансгранично
сътрудничество започваме да из-
пълняваме дейностите по проект
"Развитие на пътната инфраструк-
тура в трансграничната зона Росе-
ци, окръг Кълъраш – община Силист-
ра". Общата дължина на участъка е
10 620 м, а бюджетът ни по проекта
е 2 890 053,66 евро, от които 84,46%
са безвъзмездна финансова помощ от
ЕФРР, 13% от държавния бюджет и
2,54% собствено съфинансиране.

Голямата ни мечта обаче е
мостът при Силистра-Кълъраш да

стане реалност. След изграждането
на мостовото съоръжение се очак-
ва пренасочване към него на основ-
ни транспортни потоци от вътреш-
ността на страната, Турция и Близ-
кия изток, които имат направление
от/към Източна Румъния, Молдова,
Украйна, Русия, Естония, Литва, Лат-
вия, Беларус и др.

Какви са приоритетните проекти

и стратегии, залегнали в програ-

мата на община Силистра за след-

ващия програмен период?

Разбира се, един от приоритет-
ните ни проекти е изграждането на
мост при Силистра-Кълъраш. Надя-
ваме се през следващия програмен
период той да стане реалност. Не
трябва да омаловажахме обаче ус-
пешното завършване на всички про-
екти, които вече сме започнали, а
именно: "Зелена и достъпна градска
среда", пречиствателната станция
и други, които ще направим по Схе-
мата за предоставяне на безвъзмез-
дна финансова помощ "В подкрепа на
следващия програмен период".

В момента община Силистра из-
чаква окончателното приемане на
своя Интегриран план от Управлява-
щия орган на ОПРР 2007-2013 г. Бла-
годарение на него ще имаме възмож-
ност да кандидатстваме по ОП "Ре-
гиони в растеж" в следващия програ-
мен период. Стремим да развиваме
не само града, но всички населени
места в общината. Искаме успешно-
то реализиране на проектите, по
които работим, да привлече нови
инвестиции, да се открият нови
работни места, да се подобри соци-
алният живот.

Interview with Dr. Yuliyan Naydenov, Mayor of Silistra
Municipality
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Гордеем се
с дългогодишния си
ангажимент към
устойчивото развитие

Серж Шмит,
изпълнителен директор на

Девня Цимент и Вулкан Цимент,
пред сп. Екология & Инфраструктура

Гордеем се
с дългогодишния си
ангажимент към
устойчивото развитие

Какви конкретни мерки за предотвратяване на вредно-

то въздействие върху околната среда са заложени в

политиката на Девня Цимент?

Като част от Италчементи Груп, петият по големи-

на циментопроизводител на света и член на Световния
бизнес съвет за устойчиво развитие, Девня Цимент се
ангажира да намери по-добър баланс между корпоратив-

ния бизнес растеж, защитата на околната среда и
социално-обществената отговорност. В България Дев-

ня Цимент се гордее с дългогодишния си ангажимент към
устойчивото развитие.

В отговор на вашия въпрос, конкретните мерки за пре-

дотвратяване на вредното въздействие върху околната
среда, заложени в политиката на Девня Цимент, включ-

ват 8 ключови приоритета в екологичния си подход и е
силно ангажирана към непрекъснато подобряване на ра-
ботата си в следните области: проактивен подход към

предизвикателствата на климатичните промени, осигу-
рявайки намаляване на емисиите на парникови газове, с

акцент върху възобновяемите енергийни източници и
ефективното използване на енергията; отговорна упот-
реба на ресурси, включително изкопаеми горива и сурови-

ни; намаляване на консумацията на вода и поддържане на
качеството; управление на отпадъците - свеждане до

минимум на производството на опасни и други отпадъци,
насърчаване на повторната употреба и рециклиране на
материали, ако е осъществимо, и обезвреждането на от-

падъците по безопасен и отговорен начин; здраве и бе-
зопасност на служителите; въздействие върху околните

населени места и общности - разработване на планове
за рехабилитация за всички действащи кариери, полагай-
ки активна грижа за съществуващото биоразнообразие

и опазването на застрашени видове; докладване и съоб-
щения - провеждане на редовен екологичен одит и осигу-

ряване на открита и прозрачна комуникация; гарантира-
не, че всички инсталации и съоръжения се проектират,
експлоатират и поддържат с оглед свеждане до минимум

на екологичните рискове.

Голяма чест е за нас да получаваме признания от

правителството и други национални институции в
отговор на нашите усилия. Компанията притежава
многобройни екологични награди, сред които трето

място сред "Най-зелените компании в България за 2011
г.", както и най-новата престижна екологична награда

за "Зелен Бизнес за 2013 г." от МОСВ, в категория го-
леми предприятия за активно ангажиране и самофинан-
сиране на проекти и инициативи във фирмата.

Какви проекти сте реализирали по отношение на ефек-

тивното потребление на ресурсите?

Както вече споменах, Девня Цимент периодично орга-
низира екологични проекти, реализирани от служители-
те, за пълно ангажиране и повишаване на тяхната ин-

формираност по отношение опазването на околната
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среда под формата на състезания
между отделните дирекции, които се

основават на постигането на годиш-
ни цели, свързани с намаляване гене-

рирането на отпадъци, увеличаване
разделното събиране на отпадъци,
намаляване на разхода и използване-

то на енергия и на хартия, индиви-
дуално зелено поведение и т. н. Спо-

ред мен инициативите имат голям
успех, защото събират хората заед-
но, развиват тяхната солидарност

и се изгражда екипност, която е
съсредоточена към постигане на

една и съща цел.
Бихте ли споделили достиженията

на Девня Цимент в използването

на алтернативни горива?

Световноизвестен факт е, че

Италчементи Груп непрекъснато
проучва и прилага нови технологии,
които намаляват съществуващата

"въглеродна зависимост", свързана с
производствения процес чрез изпол-

зване на алтернативни източници на
енергия, като например отпадъци и
други незамърсени продукти. Про-

цесът на производство на цимент
обикновено дава възможност за из-

ползване на рециклирани материали:
частична смяна на суровини или го-
рива, намаляване на екологичния на-

тиск върху невъзобновяеми ресурси.
Техническият отдел, както и този по

устойчиво развитие, непрекъснато
участва в изпитване и изследване за
оползотворяване на биомаса в пещи-

те като алтернативен източник на
енергия. С нетърпение очакваме

новата линия за производство на
клинкер и цимент, инвестиция от над
160 милиона евро, която в момента

се строи и, където се предвижда из-
ползването на RDF (отпадъци от мо-

дифицирани горива) и гориво от био-
маса, в съответствие с национално-
то законодателство.

По какъв начин се осъществява

контролът на екологичното

въздействие?

Извършваме много стриктен мо-
ниторинг на екологичното въздей-

ствие. Това е едно сериозно задъл-
жение за нас. Във връзка с интегри-

раната система за Управление на
околната среда, Девня Цимент е
предприела поредица от дейности,

насочени към подобряване на енер-
гийната ефективност. С намерени-

ето да измести фокуса към въпроси-
те на енергетиката, през декември
2010 г. компанията стана горд при-

тежател на Сертификат за Систе-
ма за управление на енергията (СУЕ)

в съответствие със стандарт EN
16001:2009. През ноември 2011 г.

Девня Цимент успешно завърши пре-
минаване от EN 16001 към новосъзда-

дения стандарт ISO 50001:2011. Тази
значителна крачка напред по-

твърждава ангажимента на Девня
Цимент за устойчиво развитие и
запазване на водещата си позиция в

сектора и в цяла България.
В допълнение, компанията се сдо-

би с ISO 14064 за въглероден отпе-
чатък - издаден на Девня Цимент въз
основа на практиките на компания-

та за намаляване на консумацията
на електроенергия и емисиите на

въглероден диоксид. Компанията е
първата в България, получила този
сертификат, който третира просле-

дяването и верификацията на еми-
сии на парникови газове.

Според мен тези две основни по-
стижения доказват, че сме движеща
сила, която проактивно променя своя

подход към околната среда и застъ-
пник за зелено етично поведение.

Какви технологии са заложени при

осъществяването на екологичните

проекти в предприятието?

Като дъщерна фирма на Италче-
менти Груп нашата компания се

фокусира върху иновациите и по тази
причина активно се прилагат нови
технологии и ноу-хау. Сред основни-

те постижения по отношение на
технологиите при изпълнение на

проекти за опазване на околната
среда са:

През 2001 г. в завода на Девня

Цимент са инсталирани първите
устройства за непрекъснат монито-

ринг в България. Инвестицията за
тази инсталация е в размер на 500
000 евро, а през 2003 г. се инстали-

ра допълнително оборудване на
стойност 250 000 евро. Инсталаци-

ята предава различни данни до цен-
трална командна зала и стойности-
те са на разположение на операто-

ра. Всеки половин час средната
стойност се записва и в края на

месеца тези доклади се изпращат в
РИОСВ.

Девня Цимент активно допринася

за оползотворяване на отпадъци от
други промишлени процеси в област

Варна чрез включването им като
алтернативни суровини в производ-
ствения процес. Производството на

цимент е енергийно интензивен про-
цес, но е едно от малкото в Бълга-

рия, което използва производствени
отпадъци за частична замяна на
традиционните суровини.

Какви нови проекти планирате да

реализирате в краткосрочен план?

Проектът, за който се сещам
веднага, е изграждането на новата

линия за производство на клинкер и
цимент в Девня Цимент, който за-

почна през месец април 2012 г. с
връчването на Сертификат за инве-

стиция клас А. Броим дните до пус-
кането в експлоатация на новия за-
вод, планирано в началото на 2015 г.

Според мен това е най-значител-
ният проект, тъй като е една от

най-големите индустриални инвес-
тиции в България през последния
четвърт век и тъй като ще внедри

най-добрите налични технологии в
производството на цимент в Бълга-

рия, с най-модерен и в крак с време-
то процес, системи за безопасност
и контрол на околната среда, в съот-

ветствие с всички европейски нор-
ми и стандарти. Новата инсталация

за цимент ще позволи на компания-
та да продължи да отговаря на изис-
кванията на търсенето на цимент

на вътрешния пазар.
Този проект носи големи икономи-

чески и екологични ползи, включител-
но: намаляване на разхода на гориво
с до 50%, което значително намаля-

ва емисиите на CO2; емисиите на
азотни оксиди ще се намалят с по-

вече от 50%, а емисиите на серен
диоксид ще бъдат намалени с пове-
че от 80%; с новата инсталация ще

могат ефективно да се използват
алтернативни горива чрез две сис-

теми за обработка, една за RDF (от-
падъци от модифицирани горива) и
една за биомаса; намаляване основ-

ните емисии на прах с около 90%;
потреблението на вода в завода ще

бъде значително намалено, като
същевременно се изгражда нова пре-
чиствателна станция за предвари-

телно третиране на дъждовна вода
от производствената площадка;

подобряване на цялостното управле-
ние на качеството, както и каче-
ството на клинкер, от новата линия

се очаква да осигурява постоянно ка-
чество на цимента.

Не е тайна, че сме много благо-
дарни за възможността да въведем
едни от най-добрите съществуващи

технологии за производство на ци-
мент в завода на Девня Цимент. По

този начин Италчементи Груп по-
твърждава своя стремеж да транс-
формира производствения процес

чрез намаляване на въглеродните
емисии и дългосрочно въздействие

към по-екологична регионална иконо-
мика и промишленост. Аз и целият
отбор на Девня Цимент смятаме, че

вършим нещо наистина новаторско
и историческо, и тръпнем в очаква-

не на предстоящото събитие през
2015 г.

интервю
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interview

What specific measures aimed to pre-

vent harmful effects on the environment

are enshrined in the corporate policies

of Devnya Cement?

As part of Italcementi Group, the 5th

largest cement producer in the world and

member of the World Business Council

for Sustainable Development, Devnya

Cement is strongly dedicated to find a

better balance between corporate busi-

ness growth, environmental protection

and public social responsibility. In Bul-

garia, Devnya Cement is a plant with a

long history that prides itself with its long-

standing commitment to sustainability.

In answer to your question, the spe-

cific measures aimed to prevent harm-

ful effects on the environment that are

enshrined in the corporate policies of

Devnya Cement include 8 key priorities

that we are all strongly committed to

continuously improve: proactively ad-

dressing the challenges of climate

change, ensuring reduction of green-

house gas emissions, with focus on re-

newable energy sources and efficient use

of energy; responsible use of resourc-

es, including fossil fuels and raw mate-

rials; reduction of water consumption and

maintenance of its quality; waste man-

agement - minimizing the generation of

hazardous and other waste, promoting

reuse and recycle of materials, where

feasible, and disposal of waste in a safe

and responsible manner; employee

health and safety; local impact on land

and communities - developing rehabili-

tation plans for all its active quarry op-

erations, caring for the existing biodiver-

sity and fostering conservation of endan-

gered species; reporting and communi-

cations – conducting regular environmen-

We are Proud of Our
Longstanding Commitment
to Sustainability

Serge Schmidt, Executive Director of Devnya Cement & Vulkan Cement,

for Ecology & Infrastructure Magazine

tal audits and ensuring open and trans-

parent communication; ensuring that all

plants and equipment are designed,

operated and maintained to minimize

environmental risks.

It is truly a great honor for us to have

our relentless efforts recognized by the

Bulgarian government as well as differ-

ent national institutions. We are holders

of numerous environmental awards, in-

cluding the 3rd prize Certificate „The

Greenest Companies in Bulgaria for

2011“ and the most recent prestigious

environmental award „Green Business of

2013“ by the Ministry of Environment &

Water.

What projects have you realized in

terms of efficient use of resources?

As I have already mentioned, internally,

Devnya Cement periodically organizes

environmental projects driven by the

employees, fully engaging them so to

increase their awareness with regards to

environmental conservation in the form

of department competitions that are

based on the achievement of annual

targets concerning the reduction of waste

generation, increasing waste separation,

reducing fuel and energy usage, paper

utilization, individual green behavior etc.

In my opinion, these are very successful

initiatives that bring people together,

develop solidarity and solidify the team

atmosphere that is centered towards the

achievement of one and the same goal.

Can you share the achievements of

Devnya Cement related to the utilization

of alternative fuels?

Worldwide, Italcementi Group is re-

nowned for engaging in continual re-

search and application of new technol-

ogies that reduce the existing ‘carbon

dependency’ associated with manufac-

turing, using alternative energy source

such as waste or others non-contaminat-

ed products. It is a well established fact

that the cement manufacturing process

typically allows for relevant opportunities

to use recycled materials: this could be

in the form of partial substitution of raw

materials or fuels, reducing the environ-

mental pressure on non-renewable re-

sources. The Technical and Sustainable

Development departments of Devnya

Cement are continuously involved in

testing and researching of biomass uti-

lization in the kilns as an alternative

energy source. We are all eagerly await-

ing the New Line for the production of

clinker and cement project, an investment

of over 160 mln Euro, currently under-

way at Devnya which, in compliance with

all local legislation, will allow us to utilize

RDF (refuse derived fuel) and biomass

fuel in these new installations.

How do you perform your monitoring

of the environmental impact?

I believe that we are very strict in

monitoring our impact on the environ-

ment. This is a commitment that we hold

at highest regard. In relation to the inte-

grated Environmental Management Sys-

tem, Devnya Cement has undertaken a

series of activities directed at

improving its energy efficiency. Intend-

ing to shift its focus more on energy

issues, in December 2010 the company

became a pioneer by obtaining a Certif-

icate for Energy Management System

(EMS) in conformity with Standard EN

16001:2009. In November 2011 Devnya

Cement successfully passed the process

of conversion from EN 16001 to the newly

established standard ISO 50001:2011.

We are Proud of Our
Longstanding Commitment
to Sustainability
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Being the first to implement the Environ-

ment Management System in the coun-

try is a giant stride forward that confirms

our commitment and our leading position

in the sector and in all of Bulgaria.

Furthermore, the company also led the

way with the ISO 14064 Carbon Footprint

– issued to Devnya Cement on the basis

of the company’s practices for minimiz-

ing of electricity consumption and car-

bon dioxide emissions savings. Our com-

pany was the absolute first in Bulgaria

to obtain this certificate that assesses and

verifies the greenhouse gas emissions of

the company.

In my opinion, these two major

achievements demonstrate that we are

a driving force with proactively changing

approach to the environment and advo-

cate for such green ethical behavior.

What technologies do you specifically

use for the implementation of environ-

mental projects in your company?

As a subsidiary of Italcementi Group,

our primary focus is on innovation, the

application of new technologies and

know-how. Among the main achieve-

ments concerning technologies for envi-

ronmental projects implementation are:

In 2001 Devnya Cement plant installed

the first continuous monitoring devices

in Bulgaria enabling the permanent con-

trol of air emissions. The investment for

this installation amounted to 500 000 Euro

and in 2003 additional equipment was in-

stalled at the amount of 250 000 Euro.

Bulgaria - an investment valued at 500

000 Euro. In 2003 additional equipment

worth 250 000 Euro was installed. The

installation allows different signals to be

transmitted to the kiln control room, avail-

able to facilitate the work of the opera-

tor. Each half an hour the average value

is recorded and, at the end of the month,

these reports are sent to RIEW.

Devnya Cement is actively contribut-

ing to valorize wastes from other indus-

trial processes in Varna region by includ-

ing them as alternative raw materials in

its production process. Cement produc-

tion is an energy intensive process, but

this allows us to be among the very few

in Bulgaria able to utilize production waste

as a partial substitution of the traditional

raw materials.

What new projects are you planning to

implement in the short-term?

The project that first comes to mind

is our currently ongoing New Line New

Line project for the production of clinker

and cement that started in April 2012 with

the company’s acceptance of the Class

A Investment Certificate. We are count-

ing down the days until the commission-

ing of the new plant, planned in early

2015.

In my opinion, by far, this is the most

significant project, since it is one of the

largest investments made in Bulgaria in

the last quarter century and since it will

bring the best available technology in

cement production to the country with the

most modern and up-to-date process,

safety and environmental control systems

in line with the European Environmental

requirements and standards.

Some of the noteworthy economic and

environmental benefits include the follow-

ing: fuel consumption will be reduced by

up to 50%, consequently considerably

reducing CO2 emissions; NOx emissions

will be reduced by more than 50% and

SO2 emissions will be lowered by over

80%; the new production facility will be

capable of efficiently utilizing alternative

fuel sources and two handling systems,

one for RDF (refuse derived fuel) and one

for biomass; reduction of  dust emissions

by approximately 90%. Plant water de-

mand will be greatly reduced and a new

water treatment plant is being construct-

ed for the preliminary treatment of rain

water from the production site; the im-

provements in overall quality control and

clinker quality from the new kiln is ex-

pected to deliver a very consistent qual-

ity cement to the market

It is no secret that we are extremely

grateful to have this opportunity to incor-

porate the of top-of-the-line existing ce-

ment production technologies in the

Devnya plant. In this way, Italcementi

Group aspires to transform the plant

facilities into a greener pasture by reduc-

ing its carbon footprint and making a

dashing long-term impact towards a

greener economy and industry regional-

ly. Along with the rest of the Devnya

Cement team, I feel that we are doing

something truly innovatory and historical

and we are looking forward to the forth-

coming milestone in 2015.
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  а 17 октомври т. г. с официална

церемония бе открит новият зелен

склад за готова продукция в Пивовар-

на Загорка. На събитието при-

състваха представители на мини-

стерството на околната среда и

водите, областният управител на

Стара Загора Живка Аладжова, по-

сланикът на Кралство Нидерландия,

представители на местната власт

и медиите. Специален гост на съби-

тието бе управляващият директор

за Централна Европа на HEINEKEN

г-н Димитър Алексиев.

"С решението да построим нашия

зелен склад ние следваме дългосроч-

ната си цел да правим устойчив биз-

нес в унисон и с грижа към околната

среда", заяви Николай Младенов, из-

пълнителен директор на компанията.

"Горд съм, че с този проект по-

твърждаваме дългосрочния си анга-

жимент към развитието на пивовар-

ната индустрия в България", допълни

той.

След кратките приветствия към

присъстващите, Невен Маджаров,

мениджър Верига на доставките в

Загорка, символично получи сертифи-

ката по BREEAM. Този документ

прави новият склад на компанията

първата зелена индустриална сгра-

да в България.

"Старозагорската пивоварна е и

първата сред всички пивоварни на

HEINEKEN в цял свят, която притежа-

ва такъв зелен склад. По време на

церемонията представители на

BREEAM връчиха на ръководството

официалният сертификат, който

покрива най-високото ниво - BREEAM

2009: Europe Commercial - Industrial,

Excellent", коментираха от компания-

та.

Съоръжението е снабдено с ком-

пютърно базирана система – BMS,

която контролира и управлява освет-

лението, вентилацията, противопо-

жарната и другите системи на сгра-

дата при минимална енергийна кон-

сумация, като в същото време оси-

гурява оптимални условия на работа.

„При изграждането на склада са

приложени редица зелени решения

като: изолация на стените чрез

термопанели с дебелина 15 см; изо-

лация на пода, нетипична за конвен-

ционални помещения от такъв тип;

бързи врати с термоизолация и ско-

рост на движение от 2 м/с; топлин-

ни завеси, които заедно с бързите

врати предотвратяват охлаждане-

то и затоплянето на обема на скла-

да в различните сезони; нощно охлаж-

дане чрез специални капандури на

покрива, които BMS отваря автома-

тично, за да може по естествен

начин топлият въздух да напусне

сградата и да се замести от по-

тежкия студен въздух отвън; прозор-

ци със специална форма, насочени на

север, за да не прониква пряка слънче-

ва светлина върху продукцията", раз-

казаха от Загорка.

BMS системата контролира и

разхода на енергия в офисните поме-

щения чрез соларни панели за топла

вода, разположени на покрива на

сградата, датчици на прозорците,

които при отваряне спират клима-

тизацията, индивидуален стаен кон-

трол на температурата в диапазон

от ±3 градуса спрямо зададеното

ниво от 22 градуса.

От компанията споделиха, че за

максимално използване на есте-

ствена дневна светлина, зеленият

склад е конструиран така, че

вътрешните помещения без прозор-

ци да се осветяват чрез иноватив-

ната система "Solar Tube", която

"пренася" дневната светлина до

тези помещения. Източниците на

изкуствена светлина в помещения-

та на зеления склад са базирани на

LED технология.

"Освен всички тези иновации, в

склада е интегрирана система за

събиране и оползотворяване на

дъждовна вода, която се използва в

сервизните помещения в офисите и

за хигиенизиране на складовата

част. Около складовите помещения

са засадени "зелени стени" от рас-

тение вид "птиче грозде" за улавяне

на прах", информираха те.

Официалната част приключи с

кратък филм, представящ зелените

характеристики на сградата. За

гостите бе организиран тур в пиво-

варната с професионален екскурзо-

вод, който ги запозна с основните

етапи от производството на пиво.

В края на ноември т. г. екологич-

ният склад на Загорка бе отличен от

Камарата на архитектите в Бълга-

рия за устойчива архитектура.

Официално бе открит
зеленият склад за готова
продукция на Загорка

Официално бе открит
зеленият склад за готова
продукция на Загорка
Н

Zagorka officially opened its green warehouse for
finished production
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   а 4 октомври т. г. с тържестве-

на церемония и международна вет-

роходна регата „Black sea cup – 2013“

бе открита новата Морска гара при

Пристанище Бургас. На събитието

присъстваха заместник–министри-

те на транспорта, информационни-

те технологии и съобщенията Антон

Гинев, Петър Киров и Георги Тодоров,

както и Павел Маринов – областен

управител на Бургаска област, на-

родни представители, общински

съветници, бордът на директорите

на пристанище Бургас, кметът на

община Бургас и др.

„Изграждането на Морска гара

– Бургас започна в края на месец

март т. г. Гарата е с размери 2492

кв. м застроена площ. Възложител

на проекта е Държавно предприя-

тие „Пристанищна инфраструкту-

ра“, а стойността му е около 3 200

000 лв. Проектът бе изпълнен

съгласно изискванията на ГКПП,

Митница, Пристанище Бургас,

Държавно предприятие „Приста-

нищна инфраструктура“ и може да

поема до 3 хил. пасажери от круи-

зен кораб или около 100 000 паса-

жера годишно. Морската гара –

Бургас е оборудвана с климатична

инсталация и може да приема па-

сажери във всякакви метеорологич-

ни условия. Напълно е оборудвана с

техника и оптична мрежа, позволя-

ваща извършването на проверка на

пътниците от контролните орга-

ни съгласно нормативните изиск-

вания на България и ЕС“, заявиха от

Пристанище Бургас.

„Гарата има капацитет (дълбо-

чина до 10 метра и дължина на кея

до 330 метра) да приеме най-голе-

мите круизни кораби в Черно море,

поради което полза имат както при-

станището, влекачните компании,

Откриха новата
морска гара при
Пристанище Бургас

пилотска станция и туроператори-

те, така и държавата с представи-

тел Държавно предприятие „При-

станищна инфраструктура“. Но да

не забравяме и за ползата на паса-

жерите, понеже Бургас е на

кръстопътя между Несебър, Помо-

рие и Созопол, а чрез магистрала

Тракия и към други туристически,

културни и религиозни забележител-

ности в страната“, допълниха от

пристанището.

В момента тече реализация на

договор за изпълнение на канализа-

ционна система до/на Морската

гара. В „Инвестиционната програма

на порта за 2014 г.“ се планира да

се заложи рехабилитация на верти-

калната инфраструктура, ел. мрежа

и ВиК инсталация до гарата.

Н

Откриха новата
морска гара при
Пристанище Бургас

Port Bourgas opened a new marine station
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проекти

Пет общини изграждат регионална система за
управление на отпадъците за регион Левски

На 25 ноември т. г. стартира про-
ект "Изграждане на Регионална сис-
тема за управление на отпадъците
в регион Левски (Никопол)" по Опера-
тивна програма "Околна среда 2007-
2013 г.", Приоритетна ос 2: "Подобря-
ване и развитие на инфраструктура-
та за третиране на отпадъци". Сим-
воличната първа копка бе направена
на площадката край село Санадино-
во. Бенефициент е община Никопол в
партньорство с общините Свищов,
Павликени, Левски, Белене и "Регио-
нално сдружение за управление на
отпадъците в регион Левски (Нико-
пол)". Изпълнител на проекта е ДЗЗД
Калипсо. Финансирането на РСУО е
от Оперативна програма "Околна
среда 2007 - 2013 г." (ОПОС) и е на
обща стойност 43,1 млн. лв.

Новото депо ще обслужва район с
над 100 хиляди жители. За водеща по

проекта е избрана община Никопол.
"Изграждането на съвременната
система за битови отпадъци ще има
положително въздействие върху
околната среда и ще доведе до по-
добряване качеството на живот на
населението. Чрез системата за
управление на отпадъците ще се
оптимизира събирането и транспор-
тирането на битовите отпадъци,
което ще доведе до екологосъобраз-
но депониране с възможност за опол-
зотворяване на биогаза", заяви по
време на церемонията Емил Бебенов,
кмет на Никопол.

"В РСУО е включено изграждане-
то и на комбинирана инсталация за
сепариране, на съоръжения за компо-
стиране, на пречиствателна стан-
ция за отпадъчни води, изграждане
на претоварна станция в Павликени,
както и изграждане на довеждаща

инфраструктура", допълни Спиридон
Александров от Управляващия орган
на ОПОС.

Регионалната система за управ-
ление на отпадъците за регион Лев-
ски е част от 24 системи за управ-
ление на отпадъците, които се из-
граждат на територията на наша-
та страна със средства от Опера-
тивна програма "Околна среда 2007
- 2013 г." В процес на изпълнение са
19 договора за изграждане на реги-
онални системи за управление на от-
падъците на обща стойност близо
726 млн. лв., които ще обслужват над
4 млн. души.

Five municipalities build a regional system of waste

management in Levski region

Пет общини изграждат регионална система за
управление на отпадъците за регион Левски

The construction of a wastewater treatment plant in

Mezdra has started

Стартира изграждането на пречиствателна
станция за отпадъчни води в Мездра

Първа копка за стартиране на

дейностите по проект „Доизграж-

дане на канализационна мрежа и из-

граждане на Пречиствателна стан-

ция за отпадъчни води-Мездра“, бе

направена от г-н Спиридон Алексан-

дров от Управляващия орган на Опе-

ративна програма „Околна среда

2007-2013 г.“, кмета на община Мез-

дра г-н Иван Аспарухов и представи-

теля на фирмата изпълнител на

строително-монтажните дейности.

Проектът се финансира от Опера-

тивна програма „Околна среда 2007-

2013 г.“ и е на стойност 20,3 млн. лв.

„Това е най-големият инфраструк-

турен обект в община Мездра и е

последният сегмент, необходим за

съществуването на един съвременен

град. След неговото завършване в

река Искър ще постъпват вече пре-

чистени води от канализацията на

града“, обяви кметът Аспарухов.

„Проектът е един от малкото в

България, които започват без обжал-

ване на процедурите за избор на

изпълнители, което е показателно за

отличната работа на екипа по про-

екта“, заяви Спиридон Александров.

Той наблегна на факта, че община-

та е взела мъдрото решение, като

е насочила вниманието си към про-

блемните участъци от канализаци-

онната система. По този начин ще

бъдат използвани по-малко ресурси,

размерът на собственото участие

е минимален, което, от своя стра-

на, няма да натовари бюджета на

общината. В заключение добави, че

след една година всички ще могат да

усетят ползите от едно работещо,

модерно и съвременно съоръжение.

„Чрез изграждането на ПСОВ се

цели осигуряване на надеждно, тех-

нически стабилно и екологосъобраз-

но пречистване на отпадъчните

води от бита и индустрията в целе-

вия регион. Доизграждането и модер-

низацията на водната инфраструк-

тура носи освен екологични и иконо-

мически, но и социални ползи. Нали-

чието на добра водоснабдителна и

канализационна структура благопри-

ятства привличането на инвести-

тори, особено що се отнася до раз-

витие на туризъм и отрасли от

леката промишленост. Реализация-

та на проекта ще позволи да се

намали здравният риск за хората и

ще даде положителен екологичен

ефект върху състоянието на околна-

та среда в района като цяло“, допъ-

лниха от общината.

Стартира изграждането на пречиствателна
станция за отпадъчни води в Мездра



ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА  l  брой 4/2013 17

проекти

The renovation and construction of the sewerage and
water supply systems in Aksakovo has began

Започна обновяването и доизграждането
на канализационната и водоснабдителната
системи в гр. Аксаково

Стартираха дейностите по про-

ект „Подобряване на градската ин-

фраструктура за питейни и отпадъ-

чни води в град Аксаково“. Общата

му стойност е 13,4 млн. лв. и се

финансира от Оперативна програма

„Околна среда 2007-2013 г.“. „В на-

чалото на 2015 г. община Аксаково

ще влезе в списъка на десетте

български общини с изцяло изграде-

ни водоснабдителни и канализацион-

ни мрежи“, съобщи кметът на общи-

на Аксаково инж. Атанас Стоилов,

който в присъствието на областния

управител на Варна Иван Великов

направи първата копка. По време на

церемонията кметът Стоилов

обърна внимание, че изцяло изграде-

ната канализационна система ще

доведе до драстично намаляване

броя на авариите и загуби на вода по

мрежата, както и до цялостно подо-

бряване на качеството на ВиК услу-

гите. „След приключването на про-

екта през месец февруари 2015 г.

общината планира мащабно преас-

фалтиране на улиците в града, тъй

като подновената водоснабдителна

инфраструктура ще дава сигурност

за минимум аварии поне през следва-

щите 30 години“, коментира кметът

Стоилов.

В рамките на проекта е предви-

дено да се извърши над 6 км рекон-

струкция на улична канализационна

мрежа, да се изгради над 4 км нова

канализационна мрежа и да бъде ре-

конструирана над 8 км водопровод-

на мрежа. В резултат на реализаци-

ята на проектните дейности се

очаква подобряване на екологичното

състояние в акваторията на Варнен-

ското езеро – Черно море.

Община Попово планира реализа-

цията на проект за изграждане на

локални пречиствателни съоръжения
в четири селища, които да заменят

изграждането на скъпоструващи
канализационни мрежи и станции.

Партньор по проекта е немската

фирма Tlia Umwelt, която вече е ре-
ализирала подобни системи в Авст-

рия, Германия, Франция и Великобри-
тания. Това ще бъде първата систе-

ма от този тип в страната.

„Съвместната работа с немска-
та фирма по разработване на идей-

ните проекти за двете села
продължава вече близо 2 години. На-

правена е оценка на състоянието на

населените места и прогнозите за
развитие. Вече имаме пълна готов-

ност от гледна точка на изработва-
не на проекта от страна на Tlia

Umwelt. В него са включени две сели-

ща с разнороден характер, за да се
покаже приложимостта на проекта

на различни терени и в различни се-
лища, особено такива с под 2000 екв.

Община Попово и община Враца изграждат
съвместно иновативен проект за локални
пречиствателни съоръжения

Municipalities Popovo and Vratsa has started innovative
joint project for local treatment facilities

жители, за които липсва финансира-

не. Селата са Медовина в община

Попово и Згориград в община Враца.
Общините работят паралелно по

този проект, който бихме искали да
се осъществи с активното съдей-

ствие на програмата ПУДООС, и да

има характера на уникален и инова-
тивен за България“, заяви Веселка

Вачева, координатор на проекта.
„Немската фирма Tlia Umwelt има

защитен патент специално за тех-

нологията на най-малката пречи-
ствателна станция, наречена

„Klaerchen“. Принципът й на дей-
ствие се основава на специални чу-

вали от стъклена вата, в които има

биологичен материал и се съчета-
ват действието на естествените

наклони на терена, въздушните те-
чения и други фактори. Работи без

електричество и функционира и при

непостоянно натоварване, т. е. прак-
тична е за вили и къщи, които са на

сезонен режим на експлоатация и
малки хотели.

Сътрудничеството на двете об-
щини с немската фирма се разпрос-

тира дотам, че немците изработи-

ха и подариха проекта в най-общия
му вид. При намерена възможност за

финансиране те ще съблюдават и
помагат при изготвяне на конкрет-

ната техническа документация и по

време на самото изграждане на
съоръженията.

Имаме амбицията да покажем, че
технологиите са ефективни и под-

ходящи за българските условия, тъй

като не изискват строителство на
дълги канализационни мрежи, които

са основната част от разхода. Те са
гъвкави, лесни за поддръжка, значи-

телно по-евтини от големите пре-

чиствателни станции и предлагат
същото качество на пречистване на

водата като големите станции“,
допълни г-жа Вачева.

Община Попово и община Враца изграждат
съвместно иновативен проект за локални
пречиствателни съоръжения

Започна обновяването и доизграждането
на канализационната и водоснабдителната
системи в гр. Аксаково
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Община Малко Търново стартира

изграждането на Регионална систе-

ма за управление на отпадъците.

Първа копка за начало на строител-

ните дейности положиха г-н Спири-

дон Александров от Управляващия

орган на Оперативна програма

„Околна среда 2007-2013 г.“ и

кметът на община Малко Търново г-

н Илиян Янчев. Проектът за изграж-

дането на РСУО се финансира от

Оперативна програма „Околна сре-

да 2007-2013 г.“ и е на обща стой-

ност 6,5 млн. лв. „Този ден ще го

отбележим с края на дългия и сложен

процес по подготовката и с начало-

то на строителството на един от

най-важните проекти за община

Малко Търново“, заяви кметът на

общината пред гостите на събити-

ето. Пред тях той описа всички

етапи, през които е минал екипът по

управление на проекта. На свой ред

В Ямбол се състоя официална

церемония по полагането на симво-

лична първа копка, с която се поста-

ви началото на работата по разши-

рение и реконструкция на канализа-

ционната и водопроводна мрежа на

гр. Ямбол. „Днес стартираме най-

мащабния инфрастуктурен проект

на община Ямбол. Целта на водния

цикъл е не само да приключим веднъж

завинаги проблема с липсата на ка-

нализация на най-стария ямболски

квартал Каргон, но и всички отпадъ-

чни води на града, включително от

индустриалната зона, да се пречи-

стват в бъдещата пречиствателна

станция. С това завършваме в зна-

Malko Tarnovo is building regional system for waste

management

Малко Търново изгражда регионална система
за управление на отпадъците

г-н Янчев отправи благодарности

към всички, съпричастни към провеж-

дането на процедурите и осъще-

ствяването на проектните дейнос-

ти. Градоначалникът призова към

спазване на сроковете „за да може

точно след една година да сме от-

ново тук и да открием едно работе-

що депо“ и подчерта важността на

проекта. „Всички знаем, че за общи-

на Малко Търново е приоритетен

туризмът, а туризъм не може да има,

когато няма отговорно отношение

към обезвреждането на отпадъците.

По този начин показваме за пореден

път, че искаме да живеем в синхрон

с природата, за да оставим Стран-

джа планина чиста за поколенията.“

Представителят на Управляващия

орган на Оперативна програма „Окол-

на среда 2007-2013 г.“ г-н Александ-

ров изрази мнение, че този проект е

важен не само за община Малко Търно-

во, но и за Бургаска област като цяло,

тъй като ще се гарантира екологич-

но устойчиво управление на отпадъ-

ците в региона. „Това е един сложен

и важен проект, който се изпълнява,

съобразявайки се с природните даде-

ности на района. Сега започва по-

трудната част от проекта, но съм

убеден, че след една година около 4

хиляди жители на общината ще усе-

тят ползите от тази инвестиция.“

Регионалната система за управление

на отпадъците включва изграждане-

то на депо за неопасни отпадъци и

изграждане на мобилна сортираща

линия. Очаква се количеството на

отпадъците третирано в рамките на

системата да е 1138 тона годишно“,

допълниха от общината.

The largest infrastructure projects of the municipality of

Yambol has started

чителна степен мерките по обновя-

ване на ВиК мрежата на целия град“,

заяви кметът на града Георги Сла-

вов. Проектът се финансира от

Оперативна програма „Околна сре-

да 2007-2013 г.“. Общата му стой-

ност е 93,4 млн. лв.

„В рамките на проекта ще бъдат

новоизградени над 25 км битова

канализация, ще бъдат рехабилити-

рани 2 км канализационна и 18 км

водоснабдителни мрежи. Успоредно

с това предстои строителство на

главни колектори, които ще отвеж-

дат отпадъчните води от индуст-

риалната зона и от жилищни квар-

тали в бъдещата градска пречи-

ствателна станция за отпадъчни

води, която е с капацитет за 110 417

екв. жители. Реализирането на про-

екта ще спомогне в град Ямбол да

се подобрят условията на живот на

населението, да се запази естестве-

ната околна среда, да се повиши

нивото на благоустройството в

районите на интервенция, с което

ще се създаде подходяща бизнес

среда, повишаваща конкурентоспо-

собността на местната икономика“,

заявиха от управляващия орган на

Оперативната програма.

Стартира най-мащабният инфрастуктурен
проект на община Ямбол

Малко Търново изгражда регионална система
за управление на отпадъците

Стартира най-мащабният инфрастуктурен
проект на община Ямбол
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   средата на месец октомври т.

г. Министерски съвет одобри Наред-

ба за третиране на биоотпадъците.

В документа са взети предвид изис-

кванията на Рамковата директива

за отпадъците, които са въведени

в новия Закон за управление на от-

падъците.

С Наредбата се определят основ-

ните критерии за третирането на

биоотпадъците, включително

видът и произходът на подходящи-

те за биологично третиране биоот-

падъци и други подходящи биоразг-

радими отпадъци; условията, при

Приеха нова наредба за
третиране на биоотпадъците

които продуктът компост и фер-

ментационният продукт престават

да бъдат отпадък по смисъла на

допълнителните разпоредби на За-

кона за управление на отпадъците

(ЗУО); изискванията към производ-

ството на компост, ферментацио-

нен продукт, органичен почвен по-

добрител, стабилизирана органич-

на фракция от процеса на механич-

но-биологично третиране (MБT);

изискванията за качество на ком-

пост, органичен почвен подобрител

и стабилизирана органична фракция

от MБT. Наредбата също определя

изискванията за етикетиране,

употреба и пускане на пазара на

получения компост, ферментацио-

нен продукт, органичен почвен по-

добрител, стабилизирана органич-

на фракция от механично-биологич-

ното третиране.

В документа са вписани и услови-

ята, при които компостът и фермен-

тационният продукт спират да

бъдат отпадък и могат да бъдат

пуснати свободно на пазара.

Включени са изисквания за взема-

не на проби за качество на матери-

алите, получени при третиране на

биоотпадъците, както и минимални

изисквания за етикетиране и облас-

тите на употреба на крайните про-

дукти от биологичното третиране

на биоотпадъците.
A new ordinance for the treatment of bio-waste was adopted

В

Приеха нова наредба за
третиране на биоотпадъците
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   ад една трета от жителите на

европейските градове са изложени

на високи концентрации на прахови

частици във въздуха. Праховите

частици (ПЧ) са един от най-сериоз-

ните замърсители, които вредят на

човешкото здраве, тъй като те

проникват в чувствителни части на

дихателната система. През после-

дните десетилетия ЕС бележи успе-

хи в намаляването на замърсители-

те във въздуха от много от основ-

ните източници, включително

транспорт, промишленост и произ-

водство на електроенергия и др. Нов

доклад, публикуван от Европейската

агенция за околната среда (ЕАОС),

обаче разкрива, че в много райони на

Европа не са решени проблемите с

концентрацията на ПЧ и с озона

близо до земната повърхност.

Инструменти на
политиката

Един от начините, по които ЕС се

справя с проблемите със замърсява-

нето на въздуха, е чрез определяне

на правно обвързващи и необвързва-

щи пределнодопустими стойности

за целия Съюз за някои разпръснати

във въздуха замърсители. В тази

връзка бяха въведени стандарти за

определени размери прахови части-

ци (ПЧ), озон, серен диоксид, азотни

оксиди, олово и други замърсяващи

вещества, които могат да имат

неблагоприятно въздействие върху

здравето на човека или екосистеми-

те. Ключовите законодателни акто-

ве, определящи пределнодопустими

стойности на замърсителите в цяла

Европа, включват Директивата

2008/50/ЕО от 2008 г. относно каче-

ството на атмосферния въздух и за

по-чист въздух за Европа (2008/50/

ЕО) и Рамковата директива от 1996

г. относно оценката и управление-

то на качеството на атмосферния

Европейското законодателство
за замърсяване на въздуха

въздух (96/62/EО).

Друг законодателен подход за

подобряване на качеството на възду-

ха е чрез определяне на национални

годишни прагове за емисии на отдел-

ни замърсители. В тези случаи

държавите отговарят за въвеждане

на мерките, необходими като гаран-

ция, че техните стойности на еми-

сиите остават под лимита, опреде-

лен за съответния замърсител.

Освен определянето на стандар-

ти за качеството на въздуха за оп-

ределени замърсители и на годишни

тавани на национално равнище, ев-

ропейското законодателство има за

цел и да се насочи към определени

сектори, действащи като източни-

ци на замърсяване на въздуха.

Емисиите на замърсители на

въздуха от промишления сектор са

регулирани, наред с други инструмен-

ти, от Директивата от 2010 г.

относно емисиите от промишлено-

стта (2010/75/ЕС) и Директивата за

ограничаване на емисиите на опре-

делени замърсители във въздуха,

изпускани от големи горивни инста-

лации (2001/80/ЕО).

Емисиите от превозни средства

са регулирани чрез редица стандар-

ти за емисиите и горивата, включи-

телно Директивата от 1998 г. от-

носно качеството на бензиновите и

дизеловите горива (98/70/ЕО) и

стандартите за емисиите от пре-

возни средства, известни като

стандартите Евро.

Стандартите Eвро 5 и Eвро 6

включват в обхвата си леки превоз-

ни средства, в това число пътничес-

ки автомобили, фургони и търговс-

ки превозни средства. Стандартът

Евро 5 влезе в сила на 1 януари 2011

г., като в него се изисква от всички

нови автомобили, попадащи в обхва-

та на законодателството, да изпус-

кат по-малко прахови частици и

азотни оксиди от установените

пределно допустими стойности.

Евро 6, който ще влезе в сила през

2015 г., ще наложи по-строги огра-

ничения на азотните оксиди, изпус-

кани от дизеловите двигатели.

Локално приложение на
инструментите

Настоящото европейско законо-

дателство относно качеството на

въздуха се основава на принципа, че

държавите членки на ЕС разделят

териториите си на определен брой

зони на управление, в които държа-

вите се задължават да извършват

оценка на качеството на въздуха с

помощта на подходи на измерване

или моделиране. Повечето големи

градове са обявени за такива зони.

Ако стандартите за качеството на

въздуха бъдат надвишени в дадена

зона, държавата членка трябва да

докладва на Европейската комисия и

да обясни причините.

След това държавите трябва да

разработят местни или регионални

планове, където да опишат как

възнамеряват да подобрят каче-

ството на въздуха. Те могат напри-

мер да създадат т. нар.  нискоемиси-

онни зони, където е ограничен

достъпът за по-силно замърсяващи-

те превозни средства. Големите

градове могат също така да

насърчат преминаването към по-

слабо замърсяващи видове транс-

порт, включително пешеходство,

колоездене и обществен транспорт.

Те могат освен това да осигурят

снабдяването на търговските горив-

ни източници с оборудване за конт-

рол на емисиите в крак с най-нови-

те и най-добрите налични техноло-

гии.

Научните изследвания също са от

огромно значение. Те не само пред-

лагат нови технологии, но и подобря-

ват знанията за замърсителите на

въздуха и отрицателните им въздей-

ствия върху здравето и екосистеми-

те.European legislation on air pollution

Н

Европейското законодателство
за замърсяване на въздуха
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 вропейският парламент прие за-

кон, който забранява използването

на токсичното вещество кадмий в

преносимите батерии и акумулато-

ри на безжичните електрически ин-

струменти като бормашини, отвер-

тки и триони. Официалната забра-

на за използването му влиза в сила

след 31 декември 2016 г. В докумен-

та бе включена клауза, която забра-

нява използването на живак в бате-

риите тип "копче" от есента на 2015

година.

"Целта на този закон е да се даде

възможност за по-евтин преход за

всички по веригата и да се осигури

по-добра защита за околната среда

и човешкото здраве. Тази промяна ще

Забраниха използването на кадмий
в батериите на електроуредите

позволи на Европа да направи инова-

ции в областта на батериите, ма-

териалите и рециклирането", заяви

докладчикът проф. Владко Панайо-

тов.

Забраната на живак за батерии-

те тип "копче" се въвежда, за да

помогне за намаляване на риска от

замърсяване на околната среда. Тези

батерии излизат лесно от схемите

за разделно събиране на отпадъци,

като по този начин се увеличава

рискът те да замърсят околната

среда.

Новите правила ще позволят

съществуващите батерии и акуму-

латори да бъдат продавани до изчер-

пване на количествата. Производи-

телите ще трябва да изработват

уредите, така че да се гарантира,

че използваните батерии и акумула-

тори могат да бъдат лесно отстра-

нени, в най-лошия случай - от специ-

алист.

Когато забраната влезе в сила,

използването на никел-кадмиеви

(NiCd) батерии ще бъде позволено

само в системите за извънредни

ситуации (алармени) и осветление,

както и в медицинското оборудва-

не. При останалите уреди те ще

бъдат заместени най-вече от лити-

ево-йонни (Li-Ion) батерии и акуму-

латори.

Кадмият е вещество, което ста-

ва канцерогенно и токсично във вод-

на среда. Вече е забранен за упот-

реба в бижутата, прътите за запо-

яване и пластмасите съгласно рег-

ламента REACH за химичните веще-

ства.

Забраниха използването на кадмий
в батериите на електроуредите

Use of cadmium in batteries for appliances was forbidden

Е
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  ъглеродните окиси, включващи
СО и СО2, са сред основните замър-

сители на атмосферата. Основни

техни източници са предприятия от
енергийния сектор, металургията, до-

бивната промишленост и други. Явя-
ват се отпаден продукт, получен при

непълното горене на въглеродосъдъ-

ржащи горива като въглища, дърве-
сина и други. Поради факта, че те са

един от основните парникови газове,
концентрациите на въглеродни оки-

си подлежат на непрекъснат монито-

ринг. Пределно допустимите концен-
трации на въглеродни окиси в атмос-

ферния въздух на населените места
се регламентира от Наредба № 14 от

23.09.1997 г, издадена от министъра

на здравеопазването и министъра на
околната среда и водите. В наредба-

та за въглеродните окиси регламен-
тираната пределно допустима сред-

ноденонощна концентрация е 10,0 mg/

m3, а максимално еднократната е 60,0
mg/m3.

Методи за измерване и
анализ на въглеродни
окиси

Редът и начинът за извършване на

измервания на емисиите (концентра-
циите на вредни вещества в отпадъ-

Измерване и
мониторинг на
въглеродни окиси

чните газове), изпускани в атмосфер-

ния въздух от обекти с неподвижни
източници се регламентира от На-

редба № 6 от 26.03.1999 г. на Мини-

стерството на околната среда и
водите. По смисъла на тази наредба

измерванията могат да бъдат: кон-
тролни измервания и собствени из-

мервания. Контролните измервания

се извършват от компетентните
органи по чл. 24, т. 1 ЗЧАВ или от

акредитирани лица и лаборатории за
изпитване. Собствените измервания

могат да бъдат непрекъснати (авто-

матични) или периодични, извършва-
ни от собственика или ползвателя на

обекта. При мониторинг на нивата на
въглеродни окиси в атмосферата се

използват предимно методи, използ-

ващи способността на веществата
да абсорбират електромагнитна

енергия с различна дължина на вълна-
та, съответстваща на инфрачерве-

ната част от спектъра. Обикновено

това са вълни с дължина от 2 до 11µm.
При измерването на концентрациите

на въглеродни окиси в атмосферния
въздух от инфрачервените методи се

използват предимно недиспергиращи-

ят инфрачервен спектрометричен
метод (NDIR) или NDIR анализатори-

те и инфрачервените анализатори с

трансформация на Фурие (FTIR).
Стандартен метод за измерване на

въглеродни окиси, съгласно Наредба

№ 12 от 15. 07. 2010 г. за норми за
серен диоксид, азотен диоксид, фини

прахови частици, олово, бензен, въгле-
роден оксид и озон в атмосферния

въздух, е недисперсната инфрачерве-

на спектроскопия.

Недисперсна
инфрачервена
спектроскопия (NDIR)

Действието на NDIR анализато-
рите се основава на способността

на веществата да поглъщат елек-
тромагнитни вълни с определена

дължина, съответстваща на инфра-

червената част от електромагнит-
ния спектър. Предимствата на този

вид анализатори са висока чувстви-
телност, добра разделителна спо-

собност и бързодействие.

Обикновено при този метод от
светлинен източник се подава инф-

рачервена светлина, която премина-
ва през две еднакви тръби. Едната

от тръбите обикновено съдържа газ,

който не поглъща енергия в тази
част на електромагнитния спектър.

Измерване и
мониторинг на
въглеродни окиси
В

Carbon oxides measurement and tracking
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Сред използваните газове е азотът. Втората тръба се

явява измерителна. В нея се съдържа газът, които ще
бъде анализиран. При преминаването на светлинния лъч

през тази тръба част от енергията на лъча се поглъща.
В резултат на изхода от тръбата светлинният лъч е

по-слаб. Силата на светлинния лъч, преминал през първа-

та тръба, се запазва. Разликата в пропускането на
двете тръби е пропорционална на количеството на по-

глъщащия газ в измерителната тръба.
При работа с недисперсионните оптични системи е

добре да се има предвид, че тяхната работа зависи от

инфрачервения спектър на газа, който ще бъде измер-
ван, спектралните характеристики и чувствителнос-

тта на детектора. Като конструкция те обикновено
включват няколко основни компонента – светлинен из-

точник, филтър, клетка с изследваната проба, детек-

тор и електроника, която обработва и показва детек-
тирания сигнал на екран.

Елиминирането на влиянието на условията, при кои-
то се провежда измерването като прозрачността на

газа, влияние на оптичните елементи и т.н., е посред-

ством еталонния канал, който се използва за косвено
измерване на началната интензивност на светлината.

Сред използваните светлинни източници са полупро-
водниковите. Това обикновено са електролуминесцент-

ни прибори, в които електроенергията се преобразува

в светлина. Най-широко приложение намират прибори-
те с инжекционна луминесценция, които имат диодна

структура – светодиоди.
Като приемници се използват фотоприемници, в ко-

ито под действието на оптично лъчение стават изме-

нения, позволяващи откриването и измерването на ня-
кои характеристики на това лъчение. Широко използва-

ни са фоторезистори и фотодиоди.

Инфрачервени анализатори с
трансформация на Фурие

При мониторинга на вредни емисии от въглеродни

окиси освен анализаторите, базиращи се на NDIR мето-

дите, се използват и инфрачервени анализатори с транс-
формация на Фурие. Тези анализатори се използват

предимно, когато концентрацията на измервания газ е
много малка. По принцип FTIR анализаторите работят

с електромагнитни вълни с дължини в диапазона от 2,5

до 25 мm, съответстващи на инфрачервената част от
спектъра. Концентрацията на изследвания газ се опре-

деля на базата на различни алгоритми от инфрачерве-
ния спектър на веществото. Сред предимствата на

използвания при FTIR приборите измервателен метод е

възможността за мониторинг на няколко различни газа
едновременно. Вградената в съвременните конструкции

инфрачервени анализатори микропроцесорна техника
позволява съхранение на интерференчната картина и

определяне съдържанието на друг компонент от газо-

вата смес в по-късен период от време. С този метод
могат да бъдат измервани спектри на силно поглъща-

щи, отразяващи или разсейващи проби. Регистриране-
то на един спектър изисква много кратко време (0,3 –

0,5 s), което позволява да се проследява ходът на химич-

ни реакции, динамиката на физичните процеси по
повърхността на материалите и други. Използваните

спектрометри имат сравнително просто устройство
със само една подвижна част.

Инфрачервени спектри могат да бъдат регистрира-

ни в газообразно, течно и твърдо състояние. В зависи-
мост от агрегатното състояние и използваната тех-

ника за работа е необходимо различно количество от

изследваното вещество. По отношение на газообразни-
те проби, регистрирането е затруднено само в случаи

на силно агресивни газове и пари. Най-често се работи
при обикновено налягане, но има кювети за работа при

високи и ниски налягания. Поради факта, че в газообраз-

но състояние веществата заемат много по-големи
обеми отколкото в кондензирана фаза, се използват

кювети с голяма дебелина на работния слой. Към стан-
дартното оборудване на спектрометрите обикновено

е включена кювета с дължина 100 mm. При изследване

на замърсяването на въздуха се използват предимно
многоходови газови кювети. Работната дължина при тях

се увеличава чрез многократно отражение на лъча.
Стандартен начин на работа е евакуиране на газо-

вата кювета с маслена вакуумпомпа и всмукване на

анализирания газ. Тази процедура може да се повтори
неколкократно, с което се отделят адсорбираните по

повърхността на кюветата газове, а освен това се
осигурява по-добро запълване. При извършване на коли-

чествени определения анализираният газ се смесва с

инертен газ, най-често азот.
Според направени редица изследвания високите концен-

трации на въглеродни окиси могат да доведат до физи-
ологични и патологични изменения и неочаквана смърт.

Не по-малко актуален от замърсяването на атмосфера-

та е и проблемът с повишените нива на въглероден ди-
оксид в затворени помещения, в които се намират пове-

че хора. В тази връзка в последно време се обръща все
повече внимание на предприемането на мерки за осъще-

ствяване на непрекъснат контрол и измерване на въгле-

родния диоксид в затворени пространства.
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     зпълнението на интегрирания

проект за водния цикъл на град Габ-

рово стартира официално през юли

миналата година. Проектът се фи-

нансира от Оперативна програма

„Околна среда 2007 - 2013 г.“, съфи-

нансирана от Кохезионния фонд на

Европейския съюз и от държавния

бюджет на Република България. Об-

щата стойност на договора за без-

възмездна помощ е 123 106 289 лв.

Срокът за изпълнение на проекта е

65 месеца.

Проектът включва: реконструк-

ция на пречиствателна станция за

питейни води; ремонт на 4 помпени

станции и изграждане на 1 нова

помпена станция; рехабилитация на

водоснабдителна система - 76,5 км;

разширяване на канализационна мре-

жа - 18,5 км; рехабилитация на кана-

лизационна мрежа - 21,6 км; реконст-

рукция на пречиствателна станция

за отпадни води.

Реконструкция на
пречиствателна
станция за питейни води

Габрово се снабдява с питейна

вода основно от язовир Хр. Смирнен-

ски, разположен на 8 км югозападно

от града. Съществуват и няколко

други водоизточника, които са зна-

чително по-малки и осигуряват само

Интегриран
проект за водния
цикъл на град
Габрово

7% от подаденото водно количество.

Непречистената вода от водоизточ-

ника достига по гравитачен път до

пречиствателната станция за пи-

тейни води, разположена в южната

част на града. По проект техноло-

гичната схема на ПСПВ Габрово е

едностъпална. Тя включва контакт-

на коагулация, филтрация през бързи

пясъчни филтри и обеззаразяване с

газ хлор. ПСПВ е пусната в експло-

атация през 1974 г. От 1975 г. до

1986 станцията е с производител-

ност 900 л/с, а от 1986 г., след пус-

кане в действие на новия напорен

довеждащ водопровод, максимална-

та производителност е 1250 л/с.

Максималното водно количество на

пречиствателната станция в усло-

вията на експлоатация е 1100 l/s; Q

средно = 700 - 800 l/s. Вследствие на

демографските тенденции и прогно-

зи, както и на база намаляване на

водните загуби и консумацията на

вода, е налице нереалистично пре-

оразмерена ПСПВ, което води не

само до по-високи инвестиционни

разходи, но и до по-високи разходи по

експлоатация и поддръжка, и накрая

до по-висока цена на водата за кон-

суматора. Освен това, в случай на

върхово натоварване (периоди на

валежи и снеготопене), когато

мътността нараства значително,

настоящата едностъпална техноло-

гична схема не може да поеме по-

високите натоварвания, качеството

на пречистената вода се влошава и

не съответства на изискванията на

нормите. Състоянието на съоръже-

нията и конструкциите е силно вло-

шено. Въпреки стабилното качество

на питейната вода пречиствателни-
Integrated Project for the water cycle in Gabrovo

Интегриран
проект за водния
цикъл на град
Габрово

И
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те процеси във филтърния корпус са

затруднени, тъй като липсва първич-

но утаяване на водата. Необходими

са съоръжения, които при пиковете

на висока мътност на суровата вода

в определени сезони да действат

като утаител, за да се осигури адек-

ватна работа на филтрите и да

отстранят по-голямата част от

желязото и мангана в суровата вода.

Липсва система за управление на

процесите, което води до невъзмож-

ност за постигане на ефективност

на работата на станцията. Непре-

чистени промивни води се заустват

в реката, което представлява риск

за околната среда и е в противоре-

чие с екологичните изисквания.

Инвестицията по проекта включ-

ва рехабилитация на съществуващи

съоръжения, проектиране, изгражда-

не и въвеждане в експлоатация на

нови съоръжения по пътя на водата

с цел преобразуване на технологич-

ната схема на станцията от еднос-

тъпална в двустъпална с микросито

и Ламелен утаител за повишаване на

ефективността на пречистване.

След проведена обществена

поръчка, за изпълнител на реконст-

рукцията на ПСПВ е определен Кон-

сорциум Чиста Вода Габрово 2012,

състоящо се от испанското акцио-

нерно дружество за строителство

и услуги Копаса и софийските Техно-

строй България и Мирса-93 - Цветан

Асенов. Обхватът на дейностите

включва рехабилитация на съще-

ствуващи съоръжения, проектиране,

изграждане и въвеждане в експлоа-

тация на нови съоръжения с цел пре-

образуване на технологичната схе-

ма на ПСПВ Габрово от едностъпал-

на в двустъпална и повишаване на

ефективността на пречистване на

водата, предназначена за питейно-

битови нужди на град Габрово.

Проектните дейности обхващат

третирането на сурова вода от

точката на включване на суровата

вода (притока) от главния довеждащ

водопровод от яз. Хр. Смирненски, при

вливния фланец на смукателната кла-

па на водопровода, до изходната

точка на пречистената питейна

вода, т. е. до изход водоем 2x7000 m3.

Ремонтните дейности обхващат

пречистване от точката на включ-

ване на суровата вода (притока)  от

главния довеждащ водопровод от

язовир Хр. Смирненски до изходната

точка на пречистената питейна

вода, т. е. до резервоарите.

Предвижда се пълна автоматиза-

ция и диспечеризация на процесите

от единен контролен пункт. Ще бъде

изградено и изцяло ново съоръжение

за пречистване на технологичните,

т. е. промивните води, така че те

да могат да бъдат заустени в град-

ската канализация.

Срокът за изпълнение на обекта

е до 17 октомври 2014 г., последван

от 12 месеца период за съобщаване

и отстраняване на евентуални де-

фекти в пробната експлоатация,

включително надзор и подпомагане

на експлоатацията и поддръжката

на пречиствателната станция.

Рехабилитация на ВиК
мрежите

Преди старта на проекта водораз-

пределителна и канализационна мре-

жа на града е силно амортизирана.

Характеризира се с ниско качество

и високо налягане, което води до го-
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леми технически загуби на питейна

вода, възлизащи на 73%; ниска надеж-

дност на водоснабдяването поради

чести аварии и продължителни ремон-

тни работи; високи разходи за експ-

лоатация и поддръжка. Свързаност-

та към пречиствателната система

възлиза на едва 79% за града. Срещат

се преливащи септични ями и дирек-

тно заустване на отпадни води в

околната среда, които нарушават

екологичните стандарти; висока

инфилтрация в канализационната

система – 85%; силно амортизирана

канална мрежа. Поради смесената

канализация в централната част на

града съществуващите канали не

могат да поемат водните количе-

ства при обилни валежи, което пре-

дизвиква наводняване на улици и при-

земни етажи; високи разходи за екс-

плоатация и поддръжка поради необ-

ходимостта от ремонтни работи и

постоянна профилактика.

На база регистрираните аварии и

загуби на вода инвестицията във

водоснабдителната мрежа обхваща

най-критичните участъци в 13 рай-

она от града, включително: рехаби-

литация на 76 км от водопроводна-

та мрежа; монтиране на 30 регула-

тора на налягане в ниската зона

(централна градска част); ремонт на

4 помпени станции и изграждане на

1 нова – Баждар, Петкова нива, Тон-

чевци, Гачевци, Стефановци. По

отношение на канализационната

мрежа проектът обхваща изгражда-

не на канализационна мрежа – 18,5 км

в участъците кв. Беленци, кв. Сте-

фановци – Златари,  Главен колектор

II десен, Хаджицонев мост (Главен

колектор I) и рехабилитация на 21,6

км от съществуваща канализацион-

на мрежа на града.

Рехабилитацията на ВиК систе-

мите в града се извършва на три

отделни етапа. За изпълнител на

първия етап от рехабилитацията на

водоснабдителната и разширяване-

то на канализационната мрежа на

град Габрово, е определена пловдив-

ската фирма Драгиев и Ко.

Стойността на договора възлиза

на 13 864 065.35 лв. без ДДС.

Продължителността е две години за

строителство и една година за съоб-

щаване и отстраняване на дефекти.

За изпълнител на Етап 2 е избра-

но Дружество Станилов, гр. София.

Стойността на договора е 14 678

789,11 лв . без ДДС. Периодът за из-

пълнение е определен на 965 дни, от

които 600 дни за строителство. В

обхвата му са включени всички необ-

ходими дейности по изпълнение на

строително-монтажни работи, вклю-

чително доставка на суровини и ма-

териали, механизация, работна сила

и всякакви услуги и дейности за из-

пълнение на строителството в съот-

ветствие с одобрените технически

спецификации, изготвени работни

проекти и количествени сметки.

След проведена обществена

поръчка за изпълнител на Етап 3 е

определена Пътинженеринг, гр. Плов-

див. Стойността на договора е 11 966

428,02 лв. без ДДС. Периодът за из-

пълнение е определен на 3 години, от

които 2 години за строителство и 1

година период за съобщаване и от-

страняване на евентуални дефекти.

Реконструкция на
пречиствателна станция
за отпадъчни води

Реконструкцията на пречиства-

телната станция за отпадъчни води

в Габрово стартира през юли т. г.

След проведена обществена поръчка

за изпълнител на проектиране и

реконструкция на обекта е опреде-

лено Обединение ГБС – Биогест –

Габрово, състоящо се от Главболгар-

строй, гр. София - водещ партньор,

Бора, гр. София, Биогест Интерна-

ционал,  Германия, с подизпълнител –

Димас, гр. Габрово. Срокът за из-

пълнение на обекта е до януари 2015

г., в който се включва проектиране,

строителство, монтаж на оборудва-

не и обучение на експлоатационния

персонал, последван от 12 месеца

период за съобщаване и отстраня-

ване на евентуални дефекти в проб-

ната експлоатация, включително

надзор и подпомагане на експлоата-

цията и поддръжката на пречиства-

телната станция.

Към момента са изградени съоръ-

жения по пътя на водата и утайки-

те в съответствие с първия етап

на основния работен проект. Това са

50% от съоръженията за краен етап.

Понастоящем параметрите на вход

ПСОВ се различават значително от

първоначалните. В технологичната

схема няма съоръжения за отстра-

няване на биогенни елементи – азот

и фосфор. Основното електромеха-

нично оборудване е силно амортизи-

рано и паралелно с това много енер-

гоемко. По първоначален проект не

e предвидена необходимата автома-

тизация и диспечеризация на проце-

сите. Предвид съществуващата

ситуация е предприет детайлен

технически анализ на пречиствател-

ната станция, така че да се даде

оценка на всяко съоръжение и тех-

нологичен възел по отношение на

състояние на конструкциите, елек-

тромеханичното оборудване, систе-

мата за автоматизация и контрол.

Освен ремонт на съществуващи-

те конструкции се предвижда въвеж-

дане на съвременни технологии по

пътя на водата и утайките, както и

доставка на модерни механични и

електрически съоръжения за опти-
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мално подобряване на технологичния

процес. Реконструираната пречи-

ствателна станция за отпадни води

ще има хидравличен капацитет 14 860

куб. м/ден и капацитет на биологич-

но пречистване 99 780 е. ж. с отстра-

няване на елементите азот и фосфор.

Съгласно изискванията на възложи-

теля изпълнението на обекта е пред-

видено така, че да се осигури макси-

мално използване на терена на стан-

цията, лесна и надеждна експлоата-

ция, възможност за поетапно стро-

ителство при експлоатация на съще-

ствуващите съоръжения, прилагане

на най–съвременни методи и техно-

логии за пречистване при пълно съот-

ветствие с екологичните изисквания

без прекъсване на технологичния

процес.

Реконструкцията на станцията

се съвместява с инвестициите на

община Габрово и в подмяна на ВиК

мрежата. Данните от направените

предпроектни проучвания показват

количеството отпадна вода, по-

стъпваща на вход станция, от кое-

то е видно, че голяма част от вода-

та на вход е проникнала в канализа-

ционната мрежа повърхностна вода

и питейна вода от водопроводната

мрежа, т. е. чиста вода. Това е така,

защото в по-голямата си част кана-

лизацията на Габрово представлява

смесена система (в канализационни-

те клонове за битови отпадни води

са включени и повърхностни води

както от дъждове, така и на дере-

та). Предвид тази ситуация, пречи-

ствателният процес е опорочен от

физическото разреждане на по-

стъпващите водни количества, от

които само 15% представляват

отпадна вода. По данни на ВиК Габ-

рово нивото на инфилтрацията в

канализационната мрежа представ-

лява 85% от годишното количество

на вход пречиствателна станция. С

намаляването на водните загуби при

подменената водопроводна мрежа и

с извеждане на чистите води от

битовата канализация инфилтраци-

ята ще бъде намалена на 12% след

проекта. В допълнение, към момен-

та отпадните води на квартали с

население от 12 500 души не се

отвеждат до градската ПСОВ.

Съществуващите преливащи сеп-

тични ями и директното заустване

на отпадна вода в прилежащи дере-

та представлява риск за околната

среда. В жилищните квартали Сте-

фановци, Златари, Беленци и Хаджи-

цонев мост се изгражда канализация,

която ще бъде свързана в единната

пречиствателна система.

През следващите година и поло-

вина община Габрово ще инвестира

в един от основните елементи на

ВиК системата на града с оглед на

прилагането на съвременните инже-

нерни практики и поетите от държа-

вата ангажименти за екологосъоб-

разно управление на ресурсите в

сектор води.



28 брой 4/2013  l  ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

екология

     отреблението на вода за би-

тови и промишлени цели бележи не-

прекъснато нарастване на фона на

намаляване на запасите от чиста

питейна вода. В същото време во-

дата е един изключително ценен

ресурс като цяло. Непрекъснатото

повишаване на потреблението и,

съответно, генерирането на все

повече отпадни води, замърсени с

промишлени отпадъци, налага задъ-

лжителното им пречистване в пре-

чиствателни станции преди зау-

стването им в естествени водни

басейни. Постъпвайки в пречиства-

телната станция, пречистването на

отпадните води преминава през ня-

колко етапа. Първият от тях е ме-

ханичното пречистване, при което

от водата се отстраняват едри

механични примеси и утайки.

Съоръжения за
прецеждане на
отпадните води

Механичният метод за пречиства-

не включва няколко етапа – прецеж-

дане, утаяване, филтриране и отде-

ляне на неразтворените частици чрез

хидроциклони и центрофуги. Прецеж-

дането, при което се отстраняват

преди всичко едрите механични при-

меси, се явява първият етап. Изпол-

званите съоръжения са предимно

различни конструкции сита и решет-

ки, които се характеризират с не

много добър пречиствателен ефект.

Съоръжения
за механично
пречистване
на отпадни води

Ситата като цяло не намират

широко приложение, тъй като имат

сравнително малък коефициент на

полезно действие и значителен раз-

ход на енергия. Като тяхно предим-

ство обикновено се посочва малко-

то заемано пространство. Обикно-

вено намират приложение при пречи-

стването на градски отпадъчни води

и в различни производства, като

част от технологичното оборудва-

не, за задържане на ценни материа-

ли, с възможност за повторна упот-

реба в производствения процес.

Сред използваните конструкции

сита са: ротационни, барабанни,

дискови, лентови и др. Основен еле-

мент за всички сита независимо от

конструкцията е филтърната мре-

жа, през която преминава отпадна-

та вода. Различните производители

предлагат филтърни мрежи с различ-

на големина на отворите. Допуска се

и използването на надупчени листа.

Материалите, от които са израбо-

тени най-често, са неръждаема

стомана, месинг, пластмаса и др.

Почистването на ситата от на-

трупани замърсявания е посред-

ством четки и въздух под налягане

или с промивна вода. Предлагат се и

сита с възможност за самопочи-

стване. Това са предимно барабан-

ни сита, при които ситовата част

е под наклон и непрекъснатият по-

ток от отпадъчни води спомага и за

тяхното почистване.

Ниският пречиствателен ефект,

който се постига от ситата, нала-

га пред тях да бъдат монтирани

пречиствателни решетки. Конст-

руктивно те представляват метал-

ни рамки, в които успоредно са за-

варени метални пръти. Обикновено

прътите са разположени вертикал-

но с оглед на по-лесното им почи-

стване. Често използвана конструк-

ция са решетките с пръти с пра-

воъгълно напречно сечение със зак-

ръглени входни ръбове за намалява-

не на хидравличното съпротивление.

Този тип пръти задържат по-голямо

количество отпадъчни материали и

почистването им е сравнително

лесно.

При различните конструкции в

зависимост от предназначението на

решетката, разстоянието между

отделните пръти варира в широки

граници. Съответно, в зависимост

от разстоянието между прътите,

решетките обикновено са подразде-

лят на обикновени и груби, но се

срещат и решетки, определени като

фини. Сред предлаганите решетки са

такива с много малко разстояние

между прътите от порядъка на 2 mm,

както и такива със сравнително

голямо разстояние от порядъка на

125 mm.

Решетките могат да бъдат под-

вижни и неподвижни, с ръчно или

механично почистване. Обикновено

механизираното почистване се при-

лага при много замърсени води, при

които денонощното количество на

задържаните отпадъци надвишава

0,1 m3.

Разстоянието между прътите и

начинът на почистване на решетки-

те са сред факторите, влияещи
Wastewater mechanical treatment systems

Съоръжения
за механично
пречистване
на отпадни води
П
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върху тяхната ефективност. Влия-

ние върху ефективността им оказ-

ват и видът на отпадъчните води,

както и правилното оразмеряване на

решетките, което се свежда до

определяне на техния размер и хид-

равличните загуби, които причиня-

ват. Ефективността на решетките

се определя на базата на количе-

ството задържани отпадъци на чо-

век за една година, в зависимост от

разстоянието между прътите.

Решетките се монтират на вхо-

да на пречиствателната станция.

Разполагат се в специално разшире-

ние на канала, по който се довеждат

замърсените води. Могат да се мон-

тират вертикално или под наклон от

45-75о спрямо нивото на водния по-

ток с оглед на по-лесното им почи-

стване. За по-лесно изваждане на

решетката при нужда от ремонт или

цялостна подмяна тя се поставя на

страничната стена на довеждащия

канал.

Произвеждат се и решетки-дро-

билки, които едновременно задържат

и раздробяват по-едрите отпадъци.

Те са подходящи най-вече за малки

пречиствателни станции. Обикнове-

но се монтират в открити канали,

като пред тях задължително се

монтират груби решетки, предпаз-

ващи ги от задръстване.

Решетките са задължителен еле-

мент за всяка една пречиствател-

на станция. Благодарение на тях се

задържат едрите механични приме-

си, влачени от отпадните води, пред-

пазвайки монтираните след тях

съоръжения от блокиране.

Пречистване чрез
утаяване

За отделянето на по-тежките

минерални примеси като пясък,

стъкла, въглища и други в пречиства-

телните станции обикновено се

предвиждат песъкозадържатели. Те

най-често представляват стомано-

бетонни съоръжения, в които се

утаяват по-голямото количество от

минералните вещества, съдържащи

се в отпадъчните води. В практика-

та приложение намират три конст-

рукции песъкозадържатели – верти-

кални, хоризонтални и песъкозадър-

жатели с въртеливо-постъпателно

движение. Класификацията е в зави-

симост от посоката на движение на

водния поток в тях. С най-малко

приложение в практиката са верти-

калните песъкозадържатели поради

ниската им пречиствателна способ-

ност. Хоризонталните, от своя

страна, са най-разпространената

конструкция поради постигания по-

висок пречиствателен ефект. По

форма те най-често са правоъгълни

съоръжения с различно напречно се-

чение в зависимост от движението

на водния поток. При праволинейно

движение на водния поток най-чес-

то хоризонталните песъкозадържа-

тели са с правоъгълно или трапецо-

видно напречно сечение. Срещат се

също и с квадратно, триъгълно, овал-

но или друг вид напречно сечение. Хо-

ризонталните песъкозадържатели

обикновено са разделени на няколко

успоредни и свързани по между си

секции. Всяка една секция, от своя

страна, е разделена на работна част

и камера. През работната част пре-

минава водният поток. Камерата е

предназначена за събиране на отде-

лените частици. Формата на хори-

зонталните песъкозадържатели с

кръгово движение на водата е цилин-

дрична с конично дъно. Работната

част се оформя от периферни кръго-

ви петоъгълни улеи. Предимството

им е, че заемат значително по-мал-

ка площ от праволинейните и са

сравнително по-икономични.

Песъкозадържателите с въртели-

во постъпателно движение в зависи-

мост от вида на движението се

подразделят на тангенциални, из-

вършващи вертикално въртеливо

движение, и аерирани, извършващи

хоризонтално постъпателно движе-

ние.

В тангенциалните песъкозадър-

жатели се постига много добро

отделяне на пясъка от другите ча-

стици. Това се постига преди всич-

ко благодарение на създаващото се

в тях винтово вертикално движение,

на което се дължи и задържането на

много по-малко количество органич-

ни вещества. Конструктивно те са

кръгли съоръжения с цилиндрично

напречно сечение.

В аерираните песъкозадържате-

ли въртеливото хоризонтално по-

стъпателно движение е вследствие

от едновременното действие на два

процеса – подаване на въздух под

налягане от пневматични аератори,

монтирани на една от надлъжните

страни, и хоризонтално постъпва-

щия воден поток. Формата на този

вид песъкозадържатели е цилиндрич-

на, като предпочитано е овалното

напречно сечение.

Основно изискване за постигане

на висока ефективност на песъко-

задържателите е скоростта на вод-

ния поток да се поддържа в предва-

рително определени граници. Пре-

поръчителната скорост е около 0,30

m/s. Поддържането й се постига с

регулиране на изтичащия от съоръ-

жението воден поток.

За допълнителната обработка на

утаилия се в песъкозадържателите

пясък се изграждат допълнителни

съоръжения като бункери, хидроцик-

лони, площадки и събиратели на

пясък.

За усредняване на състава и раз-

хода на отпадъчните води се изпол-

зват усреднители. В зависимост от

начина на смесване на постъпващия

воден поток те се подразделят на:

усреднители с диференциален поток,

с механично или пневматично смес-

ване или радиален усреднител-ута-

ител. Ефективността на усредните-

лите до голяма степен зависи от

бързото и пълно смесване на по-

стъпващата вода с намиращото се

в усреднителя количество.

За отделяне на фино суспендира-

ни вещества предимно от органи-

чен произход се използват различ-

ни конструкции утаители. Самите

утаители представляват стомано-

бетонни съоръжения, в които под

действието на гравитационните

сили частиците с по-голямо обем-

но тегло от водата се утаяват на

дъното на съоръжението, а по-леки-

те се отделят на повърхността.

Обикновено, в зависимост от пред-

назначението и мястото им в тех-

нологичната схема на пречиства-

телната инсталация, утаителите

се разделят на две основни групи -

първични и вторични. Първичните

утаители, като част от основни-

те съоръжения за механично пречи-

стване, обикновено се монтират в

началото на пречиствателната

станция след песъкозадържатели-

те. Вторичните утаители са задъ-

лжителен елемент, който се монти-

ра след съоръженията за биологич-

но пречистване.

В зависимост от конструктивни-

те си особености и посоката на

движение на водата, утаителите

най-общо се определят като хоризон-

тални, вертикални, радиални и

тънкослойни.
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      т декември миналата година

община Враца реализира проект за

водния цикъл на града, който е един

от най-мащабните инфраструктур-

ни проекти в страната. Финансира-

нето е осигурено от Кохезионния

фонд на ЕС и от държавния бюджет

на Република България чрез Опера-

тивна програма "Околна среда 2007

– 2013". Общата му стойност е

136 373 288 лв., от които безвъзмез-

дната финансова помощ е в размер

на 123 523 616 лв. Изпълнението му

трябва да приключи до 15 януари

2016 г.

Проектът има за цел подобрява-

не на управлението на пълния воден

цикъл на агломерация Враца и включ-

ва реконструкция и рехабилитация

на: главни и второстепенни водопро-

води, съществуващи пет главни

колектори от канализационната

мрежа и пълно обновяване на пречи-

ствателната станция за отпадъч-

ни води с ново механично и електри-

ческо оборудване, строителство на

нови и обновяване на съществуващи-

те стари сгради.

Съществуваща ситуация
във ВиК сектора

Град Враца се снабдява с питей-

на вода основно от язовир „Сречен-

ска бара“, разположен на около 30 км

от града на територията на Берков-

Проект за водния
цикъл на град
Враца

ска община. Mаксималният му обем

е 15 млн. куб. м. Водоемът захранва

Монтана, Враца, Берковица, Вършец,

Мездра и още двайсетина по-малки

селища от Северозападна България.

Основните проблеми във водоснаб-

дяването, канализацията и пречи-

стването на отпадните води на

района на Враца като цяло са свърза-

ни със силна амортизация на ВиК

мрежата и съществуващата пречи-

ствателна станция.

Двата захранващи водопровода,

единият - азбесто-циментов, други-

ят – стоманен, от язовир "Сречен-

ска бара" са силно компрометирани.

Азбесто-циментовият водопровод е

изграден в началото на 70-те годи-

ни, връзките между тръбите,

въздушните клапи и крановете са в

много лошо състояние, загубите са

съществени дори при поддържане на

минимални нива на налягане във во-

допровода. Това е свързано с риск при

подаване на вода със 100% натовар-

ване на мощностите водопроводът

да се повреди напълно и да затрудни

водоснабдяването. Стоманеният

водопровод е изграден в началото на

80-те години и има продължител-

ност на живот 25 години, която е

изтекла през 1997 г. Той е изложен

на корозия и тръбите лесно се про-

биват. В момента ВиК-Враца прила-

га специални техники за катодна

защита за предотвратяване амор-

тизацията му.

Основната водопроводна мрежа

се състои от 137 км, разпределени

в няколко независими хидравлично

свързани зони. Азбесто-циментови

тръби са инсталирани в целия град

в периода 1951-1989 г. Тези тръби са

използвани и за основните и второ-

степенните клонове и периодът им

на ползване надхвърля 35 години и са

силно увредени. Този вид тръби пред-

ставляват 59% от водопроводната

мрежа на Враца. Предимно в предгра-

дията на Враца в периода 1975-1992

г. са инсталирани стоманени тръби.

Те са 13% от общата водопроводна

мрежа и също са много увредени.

Останалите тръби са чугунени.

Съществуващата канализационна

система е също на 35 години. Сред

най-наболелите проблеми, свързани

с нея, са комбинирани отпадъчни

води с висока степен на инфилтра-Water cycle project of Vratsa

О

Проект за водния
цикъл на град
Враца
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ция от подпочвени води, увредена

тръбопроводна система с чести

блокажи, постоянно пренатоварване

на ПСОВ, неконтролиран излив на

отпадъчни води преди навлизане в

ПСОВ. Загубите на вода са между

85% и 88% и включват загуби от

водопроводите, от язовир Среченс-

ка бара и тези от водоснабдителна-

та мрежа на агломерацията.

Проектната мощност на пречи-

ствателната станция за отпадъч-

ни води (ПСОВ) не отговаря на реал-

ните хидравлични натоварвания.

Входящият поток в пиковите часо-

ве обикновено надхвърля хидравлич-

ния капацитет на станцията, което

води до неконтролируем изходящ

поток към мястото на отвеждане.

Голяма част от оборудването е над-

хвърлило своя полезен жизнен цикъл

и не работи. Повърхностните аера-

тори са неефикасни и в лошо функ-

ционално състояние. Системата има

течове на много места. Капацитет-

ната мощност на изпомпване на

утайката е много ниска - помпите

са на повече от 25 години, напълно

амортизирани и често аварират.

Дейности по проекта
Интегрираният воден проект във

Враца е резултат на анализ на на-

стоящата ситуация на водния цикъл

на града и критичните въпроси, изис-

кващи техническа интервенция в

кратък срок. В резултат на това

мярката се състои от подмяна и

изграждане на част от водоснабди-

телната система, разширяване и

подмяна на канализационната систе-

ма, реконструкция на пречиствател-

на станция за отпадни води и дос-

тавка на оборудване. Проектът има

за цел подобряване управлението на

пълния воден цикъл на агломерация

Враца и включва следните компонен-

ти:

n Реконструкция и рехабилитация

на главни и второстепенни водо-

проводи – замяна на азбесто-ци-

ментови тръби с HDPE;

n Реконструкция и рехабилитация

на съществуващи главни колекто-

ри I, II, III, IV и V, в гр. Враца. Съще-

ствуващите бетонови колектори

ще бъдат заменени с HDPE тръби;

n Реконструкция и рехабилитация

на второстепенна канализацион-

на мрежа;

n Удължаване на колекторната мре-

жа в кварталите Подбалкански,

Кулата и Бистрец, както и стро-

ителство на канализационни от-

клонения по градски улици, свърза-

ни с главните колектори;
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n Рехабилитация на съществуващия стоманен водопро-

вод, съпроводена с проучване, проектиране и рекон-

струкция на азбесто-циментовия трансмисионен во-

допровод от язовир "Среченска бара" до гр. Враца;

Реконструкцията на водопроводната и реконструкци-

ята и удължаването на канализационната мрежа на гр.

Враца протича в два етапа. Първият от тях се изпълня-

ва от ДЗЗД Воден Цикъл 2011. Към месец ноември т. г.

са изпълнени 23% от водопроводната и 34 % от канали-

зационната мрежа. Изпълнител на Етап 2 е фирма Пон-

сстройинженеринг, която до момента е изпълнила 17% от

водопроводната и 36% от канализационната мрежа.

Обектът "Реконструкция на пречиствателна стан-

ция за отпадъчни води на град Враца" се изпълнява от

ДЗЗД ВМВ.

В проекта е заложено и пълно обновяване на пречи-

ствателната станция за отпадъчни води с ново ме-

ханично и електрическо оборудване, строителство на

нови и обновяване на съществуващи стари сгради, а

използваната технология е отстраняване на биоген-

ните елементи чрез процес на пречистване с актив-

на утайка с последваща аеробна стабилизация на утай-

ката. Обновената станция е оразмерена за 94 000

еквивалент жители и ще отговаря на всички европей-

ски екологични изисквания. Ще бъде доставено обо-

рудване за измерване на потоците, регулиране на на-

лягането и пречиствателната станция за отпадъч-

ни води.

Очаквани резултати и ползи
от проекта

Реализацията на проект "Интегриран проект за во-

ден цикъл на гр. Враца" ще осигури 100% покритие на

агломерацията с канализационна и водопроводна мрежа

и ще намали общите загуби на вода с 65%. От гледна

точка на подобренията в техническата екологична ин-

фраструктура се очаква оптимизиране на пречиства-

телните процеси в ПСОВ; постигане на ефективност в

работата на съоръженията на ВиК системата; намаля-

ване на техническите водни загуби в разпределителна-

та мрежа; намаляване на инфилтрацията в канализаци-

онната система и увеличаване на свързаността към

канализационната система.

От екологична гледна точка ще се намали рискът

от замърсяване на р. Дъбника, воден приемник на стан-

цията за отпадъчни води, и ще се преустановят ди-

ректните изливания на непречистена отпадна вода в

прилежащи приемници. Всичко това ще допринесе за по-

добряване на екосистемите, намаляване на замърсява-

нето в трансграничните региони и намаляване здра-

вословния риск върху човешкото здраве.

Като цяло оптимизирането на ВиК системата на

града значително ще подобри качеството на ВиК услу-

гите за населението, както и жизнените условия.



ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА  l  брой 4/2013 35

инфраструктура

      гр. Нови пазар стартира изпълнението на про-

ект за изграждане на частична канализационна мрежа,

ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа. Про-

ектът се финансира от Оперативна програма „Окол-

на среда 2007 – 2013 г.“, като стойността му е 36,7

млн. лв.

Изпълнители на проекта са фирмите Диян Златев-

98, Аспект, Инвестиционно проектиране, ДЗЗД ВиК-

ПСОВ-Нови пазар 2013 и сдружение Динея. Фирмите

трябва да извършат необходимите строително-мон-

тажни работи, включително доставка на материали и

въвеждането на обекта в експлоатация. Компаниите

са обвързани и с обучението на персонала и тества-

нето на оборудването, което трябва да приключи най-

късно в края на септември 2014 г., а въвеждането на

обектите в експлоатация - през декември същата

година.

В рамките на проекта са включени реконструкция и

обновяване на над 30 км канализационна и над 20 км

водопроводна мрежа. По този начин ще се намалят за-

губите на питейна вода с около 30%. Над 12 хиляди

жители ще бъдат свързани към новоизградената пре-

чиствателна станция за отпадни води. „Този проект

е от огромно екологично значение както в национален,

така и в европейски аспект, тъй като отпадните води

попадат в р. Крива, оттам в р. Провадийска, в Бело-

Изграждане на частична
канализационна мрежа,
ПСОВ и реконструкция
на водопроводната
мрежа на гр. Нови пазар

славското езеро и накрая в Черно море. Проектът има

и своя социален характер и базисно значение за разви-

тието на икономиката на гр. Нови пазар, защото с из-

граждането на тази инфраструктура нашият град

става още по-привлекателен за инвеститорите“,

отбеляза кметът на града Румен Панайотов по време

Construction of partial sewerage,

wastewater treatment plants and

reconstruction of water supply network

of Novi Pazar

В

Изграждане на частична
канализационна мрежа,
ПСОВ и реконструкция
на водопроводната
мрежа на гр. Нови пазар
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на символичната първа копка.

Съществуващо
състояние на ВиК
инфраструктурата

Канализационната мрежа се

състои от два главни колектора, три

главни профила, шест отливни кана-

ла и 181 второстепенни клона.

Дъждопреливниците са изнесени

далеч от главните колектори пора-

ди липса на наклони за заустване на

отливните води в реката. Преливни-

ците са изчислени за 5 пъти разре-

дени битови водни количества. Об-

щата дължина на мрежата е 43

516.33 м. В нея заустват различни по

характер и замърсеност отпадни

води: битово-фекални; промишлени;

дъждовни. На територията на насе-

леното място има изградени 5 броя

преливници, които отливат водните

количества, прелели по време на

дъжд. Техните отливни канали зау-

стват в коригираното корито на р.

Крива река. Южно от населеното

място е изграден и Преливник 6,

разположен в края на Гл.кл.I. Съоръ-

жението е изчислено да работи,

така че след него (към ПСОВ) да

продължават два пъти разредените

битови и промишлени води, генери-

рани от населеното място. Към мо-

мента целият поток отпадни води

от населеното място се заустват

в р. Крива река посредством открит

бетонов канал.

Водоснабдяването на гр. Нови

пазар се осъществява от две водо-

снабдителни системи, намиращи се

на север от града. Водните количе-

ства от водоизточниците по-

стъпват в черпателен водоем с V =

50 м3 до ПС „Жилино“, откъдето се

препомпват до напорен водоем с V =

500 м3, намиращ се на около 900 м

северозападно от гр. Нови пазар,

откъдето гравитачно водата по-

стъпва във вътрешната водопровод-

на мрежа на града. Водопроводите

между отделните съоръжения са с

обща дължина 2169 м с диаметри

Ф200, 250 и 300 от стоманени и

азбестоциментови тръби. Водопро-

водите са с изтекъл амортизацио-

нен срок, често аварират и е необ-

ходимо да им се направи реконструк-

ция. На реконструкция подлежат

помпените агрегати и арматурите

на водоемите (черпателен и напо-

рен). Арматурите по съществуваща-

та водопроводна мрежа - спирател-

ни кранове и пожарни хидранти, са

недостатъчни и в недобро техничес-

ко състояние. При отстраняване на

авария на определен участък, пора-

ди липса или недобро състояние на

спирателните кранове се налага да

спира водата на големи райони от

града. По съществуващата мрежа

няма автоматични въздушници и

регулатори на налягане.

За град Нови пазар няма изграде-

на пречиствателна станция за от-

падъчни води.

Дейности по проекта
За територията на агломерация

Нови пазар се предвижда доизграж-

дане на смесения вид канализацион-

на мрежа в цялото населено място.

По този начин канализационната

мрежа ще се развие до нейното 100%

покритие на населеното място, като

оразмерените и положени диаметри

тръби ще работят при максимална

натовареност. Общата дължина на

водопроводната мрежа на града (вкл.

съществуващи, реконструирани и

нови клонове) ще е 50 444.65 м.

За нуждите на Входна помпена

станция е предвидена доставка на

груби решетки; комбинирано съоръ-

жение за механично пречистване.

Непосредствено преди комбинирано-

то съоръжение се монтира измерва-

телно устройство, което служи за

измерване на входящия поток. Раз-

ходомерът е тип магнитно-индукти-

вен. Компактното съоръжение за

механично пречистване комбинира

фина решетка, пясъкозадържател и

мазнинозадържател. Отделените

отпадъци се изваждат с компакти-

ращ шнек към контейнери за събира-

не. Оборудването към биостъпалото

включва потопяеми помпи за рецир-

кулиращата активна утайка (РАУ) с

инвертори; разходомер за РАУ; пото-

пяеми помпи за излишната активна

утайка (ИАУ); миксер за зона на де-

нитрификация; въздуходувки; аераци-

онна система; кислородомер; разпре-

делителна шахта и помпена шахта

за РАУ и ИАУ. Разпределителната

шахта и помпената камера за РАУ и

ИАУ са обединени в комбинирано

съоръжение. В разпределителната

шахта механично пречистената

вода се рапределя към двете линии

за биологично пречистване, а шахта-

та за РАУ и ИАУ служи за събиране

на активна утайка след вторичния

утаител. В нея се монтират помпи

за рециркулация на активна утайка

и помпи за изваждане на излишна
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активна утайка. Помпите за РАУ връщат част от утай-

ката на вход биобасейн, а помпите за ИАУ изваждат

излишната утайка към утайкоуплътнител. Шахтата за

РАУ и ИАУ е част от биостъпалото. За конкретния

вариант е предвидено към двойката да има 1 шахта, обо-

рудвана с потопени помпи.

Очаквани резултати от проекта
След реализацията на проекта ще се осигури достъп

на 2949 жители на населеното място до канализацион-

ни услуги, чрез изграждане на 14.571 км нова канализа-

ционна мрежа. 3657 жители ще се възползват от рекон-

струираната канализационна мрежа, а 12 253 е.ж. ще

бъдат свързани към новоизградената ПСОВ. По този

начин ще се постигне гарантирано пречистване на

отпадните води на 100% за населението. Рехабилити-

раната водоснабдителна мрежа ще облагодетелства

3468 жители, докато други 1132 жители ще бъдат

свързани към новоизградената водопроводна мрежа.

Проектът ще допринесе за намаляване на общите

загуби на вода, съхранение на водните ресурси и утвъ-

рждаване на справедлива и социално достъпна цена на

ВиК услугите, чрез подобряване на базисната инфра-

структура. Освен това рехабилитацията/реконструк-

цията на съществуващата водопроводна мрежа на гр.

Нови пазар ще има голям икономически ефект поради

очакваното рязко намаляване на броя на авариите по

мрежата за експлоатационен период близо петдесет го-

дини.

Реконструкцията на водопреносната мрежа в гр. Нови

пазар е елемент от изготвената в съответствие с

европейските директиви Национална стратегия, насо-

чена към намаляване на вътрешните загуби по разпре-

делителните мрежи при водоподаване, което е от из-

ключително значение за крайния потребител и за съхра-

няването на водния ресурс. Един от основните пробле-

ми в сектор „Околна среда“ е липсата на изградена

канализационна мрежа, както и ниската ефикасност на

пречиствателните станции за отпадни води, или въоб-

ще липсата на такива. Липсата на подобна базисна

инфраструктура в гр. Нови пазар, както и съществува-

щата, но крайно амортизирана такава, води до замър-

сяване на околната среда, загуби на воден ресурс, еро-

зия и свлачищни процеси, наводнения, отлив на инвес-

титори и т. н.

Реализацията на проекта ще допринесе за подобря-

ване качеството на живот на населението в община

Нови пазар чрез осигуряването на здравословна и бла-

гоприятна среда за живот. Ще се повишат възможнос-

тите за инвестиции и ще се спомогне и за реализаци-

ята на ОП "Околна среда" 2007 – 2013 г., както и стра-

тегическите цели на Националната стратегическа ре-

ферентна рамка.
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    екологично отношение терито-

рията на община Карлово е със срав-

нително чисти компоненти на окол-

ната среда като въздух, почви, води

и др. Липсата на работещи фирми от

тежката промишленост води до за-

пазване на чистотата на въздуха в

допустимите норми, определени в

българското законодателство. Ос-

новният проблем, който стои пред

общинската администрация, е опаз-

ването на водите и управлението на

отпадъците. „В тези две области

общинското ръководство предприе-

ма основни мерки за опазването им.

Разработени и осъществени са някол-

Екологични и
инфраструктурни
проекти в община
Карлово

ко проекта в областта на управление

на отпадъците: регионално депо за

твърди битови отпадъци, обслужва-

що общините Карлово, Сопот, Кало-

яново, Хисар и Брезово; център за

сортиране и първична обработка на

разделно събрани отпадъци в гр. Кар-

лово; закупени и организирани площад-

ки със съдове тип “Иглу“ в населени-

те места на територията на общи-

ната. С тези проекти общината

постигна решаване на проблема с

безразборното изхвърляне на отпадъ-

ци по територията на населените

места и замърсяване на земеделски

земи и дерета. Закриха се и съще-

ствуващите от дълги години, т. нар.

„селски сметища“, като отпадъците

се извозиха на Регионално депо и те-

рените се запръстиха.

За решаване на проблема със

строителните отпадъци на община-

та се изготви проект “Изграждане

на регионално съоръжение за стро-

ителни отпадъци и отпадъци от

разрушаване на сгради в гр. Карло-

во“. Предстои осигуряване на сред-

ства за неговото строителство. С

тези обекти общината решава про-

блемите от неправилно управление

на отпадъците и прекратяване на

тяхното изхвърляне на неподходящи

терени“, заявиха от общината.

Проекти в областта на
опазване на водите и
осигуряване на допълни-
телни водоизточници

През територията на общината

протичат много реки, като по-голе-

мите от тях са р. Тунджа, р. Стря-

ма, Стара река и Бяла река с много-

бройни притоци. Тези естествени

водоизточници осигуряват питейна

вода за населението на общината

и създават условия за напояване на

земеделските култури. На терито-

рията на община Карлово не е изгра-

дена и няма действаща Пречиства-

телна станция за отпадъчни води.

„В настоящия момент се изгражда

градска пречиствателна станция за

отпадъчни води и очакванията ни са

тя да заработи през 2014 г. Кана-

лизационни мрежи съществуват в

гр. Карлово и частични в гр. Кало-

фер и гр. Баня. Същите са строени

през 60-те години и е необходимо да

се реконструират. Същото е

състоянието на водопроводната

мрежа в населените места от об-

щината. Ето защо настоящото

ръководство на общинска админис-

трация работи усилено за изготвя-

не на инвестиционни проекти в тази

област. През тази година се подгот-

виха и са в процес на изготвяне

следните проекти: Реконструкция

водопроводна мрежа, канализация с

ПСОВ гр. Баня; Канализация с ПСОВ

гр. Калофер; Канализация с ПСОВ с.

Розино; Канализация с ПСОВ с. Дъбе-

не; Канализация с ПСОВ в с. Столе-

тово и с. Слатина; Канализация с

ПСОВ в с. Климент, с. Каравелово и

с. Богдан.

Сред останалите проекти на об-

щината са Регионално депо гр. Кар-

лово – стойност 14 000 000 лв. и

ПСОВ с довеждащ колектор гр. Кар-

лово - 8 000 000 лв., финансирани от
Environmental and infrastructure projects in Karlovo

Екологични и
инфраструктурни
проекти в община
Карлово
В
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държавния бюджет. Довършителни-

те работи, оборудване и външни

връзки ще се финансират от Опе-

ративна програма „Околна среда“.

Предстои и изграждане на център

за сортиране и първична обработ-

ка на стойност 1 600 000 лв., финан-

сиран от ПУДООС към МОСВ. За из-

граждане на канализации и ПСОВ об-

щината разчита на финансиране от

Европейските фондове“, допълниха

от община Карлово.

Изграждане
на газоснабдителна
инфраструктура

Отчитайки световните тенден-

ции и приетите основни Европейс-

ки цели в областта на енергията,

община Карлово е разработила и

приела програма–план за действие

за устойчиво енергийно развитие

за периода 2012-2020 г. В програ-

мата на общината са заложени

дългосрочни цели по отношение на

намаляване на въглеродните еми-

сии; намаляване равнището на

енергопотребление; запазване дела

на възобновяемите енергийни из-

точници. „В резултат на инвента-

ризация на емисиите СО2 на тери-

торията на общината за сектор

„Сгради, съоръжения и промишлени

обекти“ се установи, че най-голя-

ма тежест в резултат на потреб-

лението има ел. енергията, следва-

на от потреблението на въглища

и мазут. По отношение на секто-

рите, генериращи емисии на СО2, с

най-голям принос са домакинства-

та, следвани от индустрията и

общинските сгради. Един от спо-

собите за постигане на заложени-

те дългосрочни цели е чрез разви-

тие на газоснабдяването на гр.

Карлово и другите населени места

в общината. Към момента са покри-

ти около 20% от уличната мрежа,

като и към настоящия момент се

продължава с развитието на газо-

разпределителната мрежа. Из-

вършено е конвертиране на горив-

ните системи на 9 броя общински

обекти с разгърната застроена

площ над 1000 кв. м. Очакваният

екологичен ефект от прилагането

на тази мярка е до 2016 г. да се

постигне ръст в намаляването на

емисиите СО2 в размер на 142

тона/годишно.

В следващите години община

Карлово очаква ролята на природния

газ, като енергиен ресурс за бито-

вия сектор, услугите и обществе-

ния сектор да се развива с ускоре-

ни темпове. Работи се усилено и по

въпроса за изграждане на нов обект

за разпределение на природен газ

върху земя, собственост на общи-

ната. Ефектът от газификацията

на община Карлово се очаква в по-

добряване качеството на въздуха,

водата, почвите, растителния и жи-

вотински свят. Освен това чрез

развитието на газификацията се

очаква подобряване на социално-ико-

номическите и здравословни условия

на живот на населението“, допъл-

ниха от общината.
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     динамичното ежедневие на

съвременните градове големият

брой автомобили води освен до

трудно придвижване в натоварения

трафик, и до затруднено паркиране.

Сериозността на този проблем про-

вокира необходимостта от изграж-

дането на подземни паркинги на

подходящите за целта места - биз-

нес сгради, молове, търговски цен-

трове и развлекателни комплекси.

Разположените под земята паркин-

ги и гаражи имат множество пре-

димства, но и един сериозен недо-

статък – затруднен достъп на свеж

въздух. Ето защо е от съществено

значение изграждането на ефектив-

ни и екологосъобразни системи за

вентилация на подземните паркин-

ги или осигуряването на достатъ-

чна естествена вентилация.

Неблагоприятна среда
за хората и
автомобилите

Липсата на вентилация е серио-

зен проблем във всяка сграда или

помещение, особено на местата с

допълнителна изолация за повишава-

не на енергийната ефективност,

която почти напълно ограничава

естествения достъп на пресен

въздух в помещенията и налага из-

граждането на система за принуди-

телна вентилация.

Екологична
вентилация за
подземни паркинги

От още по-голяма важност е

организирането на вентилацията в

подземните гаражи, където един-

ствената възможност за постъпва-

не на свеж въздух обикновено е през

входната врата, а специфичните ус-

ловия водят до значително влоша-

ване на параметрите на въздушна-

та среда. Това прави микроклимата

в подземните паркинги крайно не-

благоприятен и дори опасен - не

само за хората, но и за паркирани-

те автомобили. Основен виновник

за това е съвкупността от вредни

газове, пари и отровни замърсите-

ли, които автомобилите отделят

при работа, в съчетание с големи-

те количества влага и прах, харак-

терни за подземните помещения по

принцип.

Естествена или
принудителна
вентилация?

Изборът между естествена или

принудителна вентилация за гараж-

ните помещения и закритите пар-

кинги зависи от местоположението

и капацитета им. Необходимо е да

се предвиди извеждане на вредните

газове навън и осигуряване на дос-

татъчно пресен въздух, постъпващ

в помещенията, за да се поддържат

нивата на въглеродни оксиди в допу-

стимите норми и да се предотвра-

ти образуването на взривоопасни

концентрации на лесно възпламеня-

ващи се газове.

Когато паркингът или гаражът е

разположен над земята и е предви-

ден за малък брой автомобили, чес-

то са налични условия за организи-

ране на естествена вентилация

чрез оставяне на отвори за движе-

ние на въздуха, монтиране на нагне-

тателни вентилационни решетки

до вратата и дефлектори на покри-

ва. Подобен модел е възможен и за

гаражи с по-голям капацитет, кога-

то са надземни и неотопляеми. В

такива случаи естествената вен-

тилация се организира по т. нар.

„напречна“ схема - с оставяне на

равномерно разположени отвори над

пода и под тавана на срещуполож-

ните стени.

За гаражите, конструирани за

голям брой автомобили, чието ниво

е под кота терен с повече от 1 m,

е задължително изграждането на

принудителна вентилационна систе-

ма поради ограничените възможно-

сти за осигуряване на добра есте-

ствена вентилация. Принудителна

вентилация е необходима и за гара-

жи, предназначени за автомобили,

които превозват горивни, взривоо-

пасни, отровни и други вредни веще-

ства.

Системите за
принудителна
вентилация

За да поддържа въздушната сре-

да в подземните паркинги и гара-

жи в рамките на допустимите нор-Environmental ventilation system for underground parking

В

Екологична
вентилация за
подземни паркинги
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ми, системата за принудителна

вентилация е снабдена с механиз-

ми за подаване на пресен въздух с

подходящ дебит, температура и чи-

стота и извеждане на замърсения

въздух извън помещението и сгра-

дата. За чистите въздушни пото-

ци се грижи нагнетателна венти-

лационна инсталация, а за отвеж-

дането на замърсения – смукател-

на. По правило пресният въздух се

подава в долната част на помеще-

нието, а замърсеният се изсмуква

от горната. Наличието на нагнета-

телна инсталация е задължително

за подземни гаражи с плътно зат-

варящи се врати, в които есте-

ственото постъпване на пресен

въздух е затруднено, но съществу-

ват и приложения, които не изиск-

ват изграждане на инсталация от

такъв тип.

Нагнетателните инсталации

обикновено обхващат няколко основ-

ни елемента - филтър, вентилатор,

отоплителна секция и вентилацион-

ни решетки. Подаваният външен

въздух се засмуква през решетките,

а преди да се подаде към гаража, се

подлага на предварителна обработ-

ка. Тя най-често включва филтрира-

не посредством касетъчни филтри

и загряване (ако е необходимо). За

затоплянето се използват електри-

чески нагреватели и водни топло-

обменници. В неотопляемите гара-

жи и закрити паркинги нагнетател-

ната инсталация се грижи за пре-

дотвратяване образуването на за-

стойни зони.

Смукателната инсталация е

задължителна част от структура-

та на системите за принудителна

вентилация, независимо от конк-

ретното приложение. Тя неизменно

включва смукателни вентилатори

(осови или канални), чиито брой се

определя в зависимост от обема на

помещението. Необходимо условие

е сумарният им дебит да съответ-

ства на изчисления необходим поток

на въздуха за извеждане навън на из-

горелите газове. Ако в гаражите се

предвижда извършването на текущ

ремонт на автомобилите, е добре

в определените зони да се предви-

ди и местна смукателна вентила-

ция.

Енергийно ефективно
решение за
отопляемите гаражи

През студените месеци в отопля-

емите гаражи нагнетателната вен-

тилационна инсталация би могла да

работи и като отоплителна систе-

ма. За целта подаването на въздух

се осъществява през разпределител-

ни решетки, поставени в пода или

през вертикални въздухоразпредели-

телни колони. Освен вентилационна

система се препоръчва използване-

то на рекуперативен вентилационен

блок. В корпуса му обикновено са

вградени пластинчат топлообмен-

ник, смукателен и нагнетателен

вентилатор, електрически нагрева-

тел за външен въздух и филтър.

Рекуперацията на топлина се

осъществява чрез пластинчатия

топлообменник, през който едновре-

менно преминават изхвърляният и

нагнетяваният в помещението

въздух. При преминаването си през

топлообменника, изхвърляният

въздух отдава топлината си на по-

стъпващия пресен въздух. По този

начин се намалява температурата,

до която се загрява външният въздух

чрез електрическия нагревател.

Недостатъците на този метод са

свързани с опасността от замръз-

ване на топлообменника, както и с

необходимостта от изграждане на

два независими въздуховода. Рекупе-

рацията обаче способства за значи-

телно намаляване на енергийните

разходи.

Съвременни технологии
за ефективна и
екологична вентилация

В големите затворени паркинги е

препоръчително да се използва газа-

нализаторна система, която авто-

матично да включва, изключва или

превключва вентилационните сис-

теми, когато е необходимо, за да се

намалят разходите за енергия. Дей-

ствителният необходим дебит на

въздуха за вентилация се определя с

оглед поддържане на пределно допу-

стимата концентрация на въглеро-

ден окис, която се измерва посред-

ством специалните прибори, интег-

рирани в системата.

Подходящо решение за подземни

паркинги е и използването на струй-

ни вентилационни системи. Те оси-

гуряват ефективна вентилация и

отвеждане както на вредните газо-

ве, така и на димни газове при

възникване на пожар. Стандартно

включват струйни вентилатори и

смукателни вентилатори. При необ-

ходимост се предвиждат допълни-

телно и нагнетателни вентилато-

ри.

Често, с оглед повишаване на

ефективността на вентилационна-

та система, се предвижда и управ-

ляваща система с детектори за

въглеродни окиси, както и детекто-

ри за топлина и дим. В този случай

вентилаторите се включват само

при достигане на високи нива на

въглеродни окиси и то в зоната, в

която са били засечени. Прилагане-

то на интелигентно управление, с

което да се анализират замърсите-

лите в гаража в реално време и ав-

томатично да се избира подходящия

режим на работа значително пови-

шава енергийната ефективност на

вентилационната система.

Като предимство на този вид

вентилация може да се посочи и

отпадането на необходимостта от

изграждане на въздухопроводни ин-

сталации. Също така, при възниква-

не на пожар, този тип вентилацион-

ни системи осигуряват висока сигур-

ност и бързо отвеждане и огранича-

ване разпространението на димни-

те газове.

Някои приложения дават възмож-

ност и за комбинирана вентилация,

която съчетава принудителна сму-

кателна (посредством вентилатор)

и естествена нагнетателна венти-

лация (нагнетателни решетки до

вратата). Недостатък на комбини-

раната система е необходимостта

от непрекъсната работа на венти-

латор, а основни плюсове - сравни-

телно ниската цена и по-добрата

ефективност в сравнение с есте-

ствената.
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    тъклото е широко използвано

за производството на множество

продукти с различно предназначе-

ние. За производството му се изпол-

зва пясък за добиване на силиций,

сода на прах за снижаване на точ-

ката на топене и варовик за увели-

чаване на твърдостта. Смес от

тези съставки се подава към пещи

за топене обикновено при темпера-

тура от порядъка на 1500 оС. Полу-

ченото разтопено стъкло след това

се подова към леярски машини за

оформяне на крайния продукт. От

множеството продукти, произвеж-

дани от стъкло, като подходящи за

рециклиране се считат предимно

стъклените бутилки и буркани, из-

ползвани за съхраняване на храни-

телни продукти като сокове, слад-

ка, консерви, бебешки храни и т. н.

Добре е да се има предвид, че елек-

трическите крушки, стъклата за

прозорци, съдовете от стъкло не са

подходящи за рециклиране и не тряб-

ва да се смесват с годното за ре-

циклиране стъкло.

Стъклото е лесен за
рециклиране материал

Рециклирането се счита за най-

добрия начин за справяне със

стъклените отпадъци. Те не могат

да се използват за производство на

енергия, а за естественото им раз-

лагане в природата са необходими

хиляди години. В същото време

стъклените отпадъци лесно могат

да бъдат преработени чрез рецик-

лиране.

Подходящите за рециклиране

стъклени продукти могат да бъдат

рециклирани многократно без да

губят свойствата си. Влагането

на рециклирано стъкло за производ-

ството на нови продукти не вло-

шават качеството, чистотата и

прозрачността им. От рециклира-

ното стъкло могат да се произвеж-

дат нови стъклени буркани и бутил-

ки, както и други стъклени продук-

ти.

Рециклирането на стъклото води

и до икономия на енергия, тъй като

за производството на нови стъкле-

ни продукти от рециклирано стъкло

се използва с около 40% по-малко

енергия в сравнение с производство-

то им от изходни материали. Това

се дължи на факта, че топенето на

натрошеното стъкло е при по-нис-

ка температура. Също така рецик-

лирането води и до по-малко замъ-

рсяване на въздуха с вредни емисии

и прах, и намалява наполовина изпол-

званото количество вода.
Glass recycling

С

Рециклиране на
стъкло
Рециклиране на
стъкло
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Необходимо е
предварително
сортиране

Често бутилките и бурканите,

използвани за съхраняване на храни-

телни продукти, са оцветени, тъй

като цветното стъкло ги предпаз-

ва от въздействието на светилна-

та. Добре е да се има предвид оба-

че, че веднъж оцветено стъклото не

може отново да стане прозрачно.

Това налага предварително сортира-

не на стъклените отпадъци по цвят.

За сортиране на стъклените от-

падъци могат да се използват раз-

лични сепаратори, сред които са

лентовите магнитни сепаратори,

които работят с мощни магнити.

Разполагат се най-често над или

покрай конвейерната лента, или по

протежение на конвейера в неговия

край. В зависимост от размера на

предметите, които трябва да бъдат

отделени, се използват различни

видове магнитни сепаратори със

съответната мощност на магнита.

За подходящи се считат и машини-

те за сортиране, работещи с рент-

генови лъчи. При тях сортирането е

на база специфичното атомно тег-

ло. Използват се рентгенови лъчи, на

базата на които се получава изоб-

ражение с висока резолюция, което

позволява отделяне на даден мате-

риал от общия поток. Приложение

намират и оптичните сепаратори.

След като отпадъците се сорти-

рат, те се натрошават до получа-

ване на т. нар. стъклени трошки.

Трошките основна
суровина

Към момента стъклените трош-

ки се явяват основна суровина при

производството на продукти от

стъкло. Тяхното състояние до голя-

ма степен се отразява на качество-

то на произведеното стъкло, пора-

ди което правилната подготовка на

трошките е ключов момент от про-

изводството. Това е свързано с из-

бора на подходящо оборудване на

натрошаване на стъклените от-

падъци. Възможностите не са мал-

ко. Предлагат се разнообразни по

конструкция, технически характери-

стики, производителност машини за

натрошаване. Сред често използва-

ните и считани за много ефективни

в подобни приложения са чуковите и

роторните мелници, челюстните

трошачки и валцовите мелници.

При чуковите мелници раздробява-

нето на стъклото се дължи основно

на ударното действие на въртящи

се с голяма скорост чукове, както и

на ударите в отражателните плочи

на отхвърления от чуковете мате-

риал. При някои конструкции в дол-

ната част на кожуха се поставя

решетка, върху която се извършва

допълнително раздробяване чрез

стриване.

При роторните трошачки чукове-

те са закрепени неподвижно към

ротора на машината. Тъй като при

тях участва цялата маса на рото-

ра, при удара се получава по-добър

ефект при натрошаването.

При челюстните трошачки

стъклото попада между две челюс-

ти, поставени под известен наклон.

Едната от челюстите е подвижна и

периодично се приближава спрямо

другата, която е неподвижна.

Ъгълът на захващане се определя

конструктивно и не се влияе от

големината на натрошавания мате-

риал. Обикновено е от порядъка на

15-20 градуса.

При валцовите мелници се осъще-

ствява непрекъснато раздробяване

на подавания материал чрез смачк-

ване и стриване между два цилинд-

рични вала, които се въртят проти-

воположно един на друг. Скоростта

на въртене може да бъде еднаква или

различна. Използват се гладки,

назъбени или надлъжно оребрени

валове. Крайният размер на раздро-

бения материал се определя от раз-

стоянието между двата вала.

След като стъклото се натроши,

преди да се разтопи, към него се

добавят допълнителни съставки

като варовик, сода и силициев диок-

сид. Възможно е добавяне и на други

продукти. Получената смес се раз-

топява в пещи при температура от

около 1500 оС, след което се излива

в калъпи и се формова.

Сред използваните за разтопява-

не на стъклото пещи са такива с

възможност за оползотворяване на

топлината на отпадните газове

чрез регенерация или рекуперация,

електрически пещи, пещи с кислород-

но горене и други.
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  тартира проектът "Изграждане

на регионална система за управление

на отпадъци в регион Перник, финан-

сиран от Европейския фонд за регио-

нално развитие на Европейския съюз

и от държавния бюджет на Републи-

ка България чрез Оперативна програ-

ма "Околна среда 2007-2013 г.". Общи-

ят бюджет на проекта е 21 467 427,26

лв. От Европейския фонд за регионал-

но развитие се отпускат 16 262

683,35 лв. Националното съфинанси-

ране е в размер на 2 869 885, 30 лв.,

а община Перник участва в проекта

с 2 334 858,61 лв. Обектът трябва да

бъде изпълнен до края на 2014 г.

Предвижда се да бъде изградено

депо за битови отпадъци и да се

изградят инсталации за сепариране

и компостиране на зелени отпадъци.

С изграждането на депото ще се

реши сериозният проблем с управле-

нието на битовите отпадъци и ще се

подпомогне въвеждането на съвре-

менна интегрирана система за тях-

ното управление в регион Перник,

съответстваща на изискванията на

българското и европейското законо-

дателство. Изпълнител на обекта е

обединение "Трейс - Кордеел - Перник".

Регионалното депо ще обслужва

общините Перник, Радомир, Брезник,

Земен, Ковачевци и Трън. В състава

на шестте общини се включват 170

населени места. Отреденият терен

се намира непосредствено до ста-

рото недействащо депо на гр. Пер-

ник в близост до квартал Тева. Пред-

видената площадка от 140 дка пред-

ставлява котлован, получен от де-

понираните земни маси при разкрив-

ките на рудниците. Теренът пред-

ставлява безотточна негативна

Изграждане на регионална
система за управление на
отпадъци в регион Перник

земна форма, запълнена с мощен

пласт от разнородни почви (обрат-

ни минни насипи) с различен харак-

тер,  но с голямо наличие на мергели,

които при контакт с вода губят

всякакви физико-механични качества.

На място се наблюдава наличие на

подземни води, които се подхранват

от дъждове, но основно от съседни

водонаситени насипи. Това предпо-

лага непрекъснато отводняване чрез

изпомпване както по време на стро-

ителство, така и по време на експ-

лоатация. За целта е проектирана

цялостна дренажна система, която

се зауства в помпена станция, от-

веждаща водите във водоприемник

съществуващо дере 2-ра категория

на около 1 км – Мошинско дере.

За правилното функциониране на

депото са предвидени: стопански

двор, 4 клетки за депониране на нео-

пасни отпадъци, съоръжения за тре-

тиране на чисти и инфилтрирани

води, газоотвеждаща система, тран-

спортни връзки, водоснабдяване и ка-

нализация, ел. захранване, хале за ин-

сталация за сепариране на БО и ин-

сталация за компостиране на "зеле-

ни" отпадъци. Предвижда се да бъде

изградено съвременно депо, което

отговаря на изискванията за опазва-

не на околната среда и ще допринесе

за постигане на екологично равнове-

сие в региона. Депото ще бъде обо-

рудвано със специална дренажна си-

стема за инфилтрата, която ще го

отвежда към ПСОВ. За улавяне на

образувалия се биогаз се предвижда

изграждане на газоотвеждаща сис-

тема в процеса на запълването и

крайната му рекултивация. Система-

та за повърхностна изолация на де-

пото ще се състои от слой за газов

дренаж; непропусклив слой (уплътнен

глинен слой и геосинтетика); дренаж-

на система и слой за рекултивация.

За избягване на замърсяване на по-

върхностните води при експлоатаци-

ята на депото и за предотвратява-

не на повреди на самото депо, повърх-

ностните води ще се дренират и от-

клоняват извън депото чрез канали за

повърхностни води. Предвижда се

приемната зона да бъде оборудвана

с биологично пречиствателно съоръ-

жение за битови отпадъчни води.

На база събрана информация от 3-

годишни отчети към РИОСВ на всич-

ки общини за количество и състав на

БО и след инцидентните замервания

на генерираните БО в общините

Перник и Радомир, прогнозното коли-

чество на БО в региона за периода

2013- 2040 г. е приблизително 46 хил.

т/год. От доставения общ БО сред-

но годишно ще се отделят около 8 хил.

т/год. рециклирани материали и око-

ло 2,9 хил. т/год. зелени отпадъци,

които ще се компостират в съот-

ветните съоръжения, изградени на

отредената площадка.

Establishment of a regional system of waste

management in the region of Pernik

Изграждане на регионална
система за управление на
отпадъци в регион Перник
С
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 дна немалка част от екологични-

те катастрофи се дължат на безот-

говорно и лекомислено боравене с

високотоксични отпадъци. От дру-

га страна, дори и при добро желание

за опазване на околната среда от

досег с токсични вещества често се

оказва твърде трудно опасните суб-

станции да бъдат изолирани с по-

мощта на наличните технологии.

Това налага да се търсят нови пъти-

ща за обезопасяване на подобни от-

падъци. В това отношение много

ценен се оказва немският опит за

подземно депониране на токсични

отпадъци. Подобно депо функциони-

ра безпроблемно вече 40 години.

Основно изискване при обезвреж-

дането на токсични отпадъци е то

да протича в специално предназна-

чени за целта съоръжения. Необхо-

димо е както осигуряване на надеж-

дно депониране на отпадъците, така

и пълно изолиране на подземните

води. Опазването на подземните

води от заразяване е едно от най-

важните изисквания при изграждане-

то на подобни депа.

Депата се разполагат
в солни мини

В Европа високотоксичните от-

падъци се депонират в подземни депа,

които се намират в солни мини. Тази

технология е приложена за първи път

от немската фирма K+S през 1972

година с откриването на първото

подземно депо. Фирмата експлоати-

ра голяма част от подземните съоръ-

жения, използвани за обезвреждане на

токсични отпадъци в Европа.

За да получи едно подземно депо

разрешение за експлоатация, е необ-

ходимо да се извърви дълъг път на

съгласувания, експертизи и разреши-

Подземно депониране
на опасни отпадъци

телни. Предварително са разработе-

ни множество сценарии на всички

възможни природни бедствия и тех-

нически аварии – наводнения, земет-

ресения, експлозии и много други,

целта на които е да се докаже безо-

пасността на метода.

В подземните депа в Цилиц и Хер-

фа-Нойроде до момента са депони-

рани около 3 милиона тона токсич-

ни вещества. Общият капацитет на

съоръженията (депониране и обезв-

реждане) възлиза на над 900 000 т/

год. Всички депа се намират в сол-

ните пластове и токсичните суб-

станции могат да останат там

хиляди години. За да се предотвра-

ти всякакво външно влияние, съоръ-

женията са оборудвани със съвре-

менни системи за сигурност. До

този момент няма регистрирани

произшествия. Досега фирмата не е

изпадала в конфликти с екоорганиза-

ции или с властите в Германия. Ос-

вен това работата на депата се

регламентира и контролира от

държавата. Без разрешението на

компетентните органи е забранено

да се депонира дори и минимално

количество токсични отпадъци.

Отпадъците се депонират на

дълбочина от 500 до 800 метра – това

е по-дълбоко от нивото на подземни-

те води. Благодарение на мощните

скални пластове, които могат да

устоят на тектонските изменения,

отпадъците са напълно изолирани от

околната среда. Газонепропускливите

солни и глинени пластове разделят

надеждно депото от подземните

води. Слой пясъчник, намиращ се над

глините, осигурява допълнителна

изолация. Освен естествените,

съществуват и изкуствени бариери.

Отпадъците се опаковат по специа-

лен начин. Различните по вид отпадъ-

ци се поставят в отделни кухини,

които са отделени една от друга със

стени. В момента, в който едно поле

бъде запълнено, то се запечатва с

около 15 м насип. Системите за си-

гурност позволяват в същото време

да се продължава добива на сол от

съседните минни полета.

Данни за всяка група отпадъци с

точните им свойства, количества,

време и място на депониране се

съхраняват в специален архив от

проби. По този начин е възможно

отпадъците отново да се използват

като суровини.

Една част от отпадъците се

оползотворява. При добива на сол се

образуват кухини, разделени една от

друга от стълбове. Тези стълбове

носят лежащите отгоре земни пла-

стове. В по-старите разработки

здравината на тези стълбове не е

достатъчна според съвременните

изисквания. Стабилизирането се

извършва чрез запълване на про-

странствата с отпадъци по специ-

ални технологии, разработени от

фирмата.
Underground disposal of hazardous waste

Подземно депониране
на опасни отпадъци

Поглед от въздуха на депо Херфа-Нойроде - над-
земни съоръжения.

Е
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Как се организира
експортът на отпадъци

За депониране са подходящи напри-

мер живак- арсен- и цианидсъдържа-

щи отпадъци, както и строителни

отпадъци и почви, замърсени с диок-

сини, тежки метали и др. Клиенти са

предприятия от химическата, мета-

лообработващата, фармацевтична-

та, стъкларската, електротехничес-

ката промишленост. Също така опе-

ратори на инсталации за изгаряне на

отпадъци, общини, както и фирми,

занимаващи се със саниране на почви

и обезвреждане на отпадъци.

Импорт-експортът на опасни

отпадъци е възможен само между

държави, подписали Базелската кон-

венция за контрол на трансгранич-

ното движение на опасни отпадъци

и тяхното обезвреждане. За целта

се провежда т. нар. процедура по

нотификация. Необходимо е да се

поиска разрешение от службите по

Подземен транспорт на отпадъци в биг-баг. Подземно депониране на отпадъци в биг-баг. Подземно депониране във варели.

опазване на околната среда в стра-

ната-износител. Също така е необ-

ходимо и разрешение от страната,

в която ще се обезвреждат отпадъ-

ците. Ако се осъществява транзит

през други държави, следва да се

поиска и тяхното разрешение. Транс-

портните фирми трябва да прите-

жават разрешения за трансграничен

превоз на опасни отпадъци. Транс-

портните средства трябва да се

обозначат със специални отличител-

ни знаци и да са оборудвани съглас-

но предписанията за транспорт на

опасни материали.

Статията е реализирана
със съдействието на инж. Михаил Бъчваров

Зазиждане на запълнено поле с депонирани от-
падъци.

Подземна галерия – солна мина със зазидано поле
с отпадъци в дъното.

Подземна галерия – солна мина.
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    сеобщото замърсяване на окол-

ната среда, въздуха и водите есте-

ствено рефлектира и в замърсяване

на почвите. В почвата попадат

течни и твърди замърсители от

бита, промишлеността и селското

стопанство. Сред основните замъ-

рсители на почвата са металите и

техните съединения, използваните в

селското стопанство торове от

различен произход, пестицидите,

радиоактивните вещества и други.

Огромното количество отпадъци

от бита и промишлеността заемат

територии, унищожавайки плодород-

ни почви и замърсявайки ги със сил-

но отровни или опасни химични съе-

динения, които не се разлагат в

почвата и не участват в естестве-

ните процеси на самоочистване. В

същото време съществува реална

възможност по естествен път,

следвайки пътя на хранителната ве-

рига, те да попаднат в организма на

хора и животни.

Замърсяване
на почвата

В нашата страна поради разнооб-

разието на релефни, климатични,

растително-географски и геоложки

условия се наблюдава голямо разно-

образие от почви. Обикновено под

почва се има предвид горният слой

на земната повърхност. Почвата се

възприема като изключително слож-

на и динамична система, която се

обитава от множество организми.

Формирането на почвения слой изис-

ква много дълъг период от време,

поради което почвата се счита за

невъзобновим ресурс. Една от основ-

ните характеристики на почвата е

нейната статичност, което опреде-

ля лесното поглъщане на вредни

вещества от природни или антропо-

генни процеси и явления. Обикнове-

но периодът на разпад на тези ве-

щества е значително по-дълъг в

сравнение с времето, което им е

необходимо, ако те се намират във

въздуха или водата. Това е причина-

та често проблемът да остава

скрит за дълъг период от време.

Немалка част от постъпващите в

почвата вещества се считат за

опасни и вредни за живите съще-

ства, застрашават плодородието на

почвите и здравето на хората.

Като замърсяване на почвата се

определя процесът на натрупване на

вредни вещества от различни есте-

ствени източници или вследствие

от човешката дейност, които водят

до увреждане на функциите на почва-

та и могат да причинят замърсява-

не на повърхностни и подземни води.

Според теорията на замърсяването,

замърсяващите вещества от

повърхността проникват в почвата

посредством водата. Проникнали в

почвата, те могат да причинят

замърсяване на подземни води. Част

от тях се усвояват от растенията,

чрез които впоследствие попадат в

хранителната верига, като могат да

доведат до замърсяване на цялата

верига. Според направени проучвания

натрупването на замърсители се

увеличава на всяко следващо храни-

телно ниво. Замърсяването на почва-

та рефлектира негативно върху

биологичната й активност, разруша-

ва нейната структура и води до

интензивна ерозионна дейност.

Основни замърсяващи
вещества

Като основни източници на замъ-

рсяването на почвата се определят

битовите и промишлените отпадъ-

ци, отпадъците от топлоцентрали-

те, селскостопанските отпадъци,

изкуствените торове и пестициди-

те, химичните съединения, съдържа-

щи се в отпадните води като циа-

ниди, феноли, серни и хлорни съеди-

нения  и други.

За територията на нашата стра-

на е установено, че основни замър-

сяващи вещества за почвата са

тежките метали като олово, мед,

цинк, кобалт, желязо и т. н., както и

използваните в селското стопан-

ство пестициди. Значително по-ог-

раничено е замърсяването с нефтоп-

родукти. По отношение на замърся-

ването с тежки метали от промиш-

леността, направени проучвания

показват, че след 2000 година тези

замърсявания са нараснали незначи-Prevent soil pollution

Предотвратяване
на замърсяването
на почвата

Предотвратяване
на замърсяването
на почвата

В
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телно, докато тежките метали в

територии, третирани с препарати

за растителна защита, показват, че

в някои от тях замърсяването е над

пределните допустими концентра-

ции. Обикновено тежките метали се

разделят на две групи: есенциални и

токсични тежки метали. Към есен-

циалните се отнасят медта, молиб-

денът, цинкът, кобалтът. Принцип-

но, в ролята им на микроелементи те

са задължителни за нормалното раз-

витие и растеж на организмите. На-

трупването им в големи количества

в почвата обаче се приема като

замърсяване. Като токсични се оп-

ределят металите, от които расте-

нията нямат нужда. При малки кон-

центрации и нормално фоново

съдържание на почвата тези мета-

ли не влияят на растенията. Концен-

трирането им в големи количества

обаче ги превръща в токсични. Към

тази група се включват метали като

олово, живак, кадмий и други. В ре-

зултат на някои производствени

процеси в почвите могат да попад-

нат и органични съединения. Обикно-

вено това са три групи съединения:

полиароматни въглеводороди (PAHs),

полихлорирани бифенили (PCBs) и

органохлорни пестициди.

Методи за ограничаване
на замърсяването

Сред възможни мерки за ограни-

чаване на замърсяването на почви-

те се посочват: използването на

биоторове, които спомагат за уве-

личаване на плодородността на

почвата; насърчаване на използва-

нето на хербициди, които нямат

негативен ефект върху почвите;

предварително третиране на ток-

сичните отпадъци, за да се нама-

ли доколкото е възможно тяхната

токсичност, преди да бъдат из-

хвърлени. Рециклирането на от-

падъците също е сред факторите,

допринасящи за намаляване на

замърсяването на почвите, както

и намаляване използването на про-

дукти от пластмаса за еднократ-

на употреба.

Органичното земеделие също

допринася за запазване на почвите

от замърсяване. Проблем при опаз-

ването на почвите е и тяхната

ерозия. Предприемането на мерки за

нейното предотвратяване също е

част от процеса на опазване на

почвите.

Към съвременните подходи за

опазване на почвите често се

включват и мерки като изграждане

на съвременни съоръжения за пречи-

стване на отпадни води, отпадни

газове и други. Сред препоръчаните

мерки е и оптимизиране на норми-

те за торене и поливане съгласно

съвременните изисквания и добри

практики, както и прилагането на

малко отпадни или безотпадни тех-

нологии в промишлеността и селс-

кото стопанство и други.

Мониторинг на почвите
В нашата страна редът за про-

веждане на мониторинг на почви-

те се урежда с Наредба №4 от 12

януари 2009 г. Съгласно наредбата

мониторингът се осъществява

чрез създаване на Национална сис-

тема за мониторинг на почвите,

която е част от Националната

система за мониторинг на околна-

та среда и включва събиране, оцен-

ка и обобщаване на информация за

почвите, както и поддържането на

информационна система за състо-

янието на почвите и тяхното из-

менение.

Националната система за мони-

торинг на почвите е организирана

на три нива: първо ниво - широко-

мащабен мониторинг и включва на-

блюдения в равномерно разпределе-

на мрежа; второ ниво - интензивен

мониторинг на локално проявени

процеси и включва наблюдение на

процесите по чл. 12 ЗП; трето ниво

- мониторинг на локални почвени

замърсявания и включва наблюдение

на процеси по чл. 20 ЗП.

Националната система за мони-

торинг на почвите включва: схеми за

мониторинг на почвите; индикато-

ри за анализ и оценка на състояние-

то на почвите и тяхното изменение;

информационна система за състоя-

нието на почвите и тяхното изме-

нение.

Оценката на състоянието на по-

чвите и тяхното изменение се из-

вършва чрез индикатори. Използва-

ни индикатори са: обща статисти-

ческа оценка на състоянието на

почвите, дифузно замърсяване, запа-

сеност на почвите; вкисляване на

почвите; засоляване на почвите;

ерозия на почвите, локални почвени

замърсявания.

Оценката на състоянието на по-

чвите и тяхното изменение на наци-

онално ниво се извършва от изпълни-

телния директор на ИАОС, а оцен-

ката на състоянието на почвите и

тяхното изменение на регионално

ниво се извършва от директора на

РИОСВ за територията на съответ-

ната РИОСВ.

Източник: www.sxc.hu
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Интелигентни решения
превръщат отпадъците в ресурс
Интелигентни решения
превръщат отпадъците в ресурс

Отпадъците са един от най-зна-

чимите проблеми, пред които е изп-

равено човечеството. В момента

тяхното генерирано количество въз-

лиза на 3,5 млн. тона на ден. Според

проф. Даниел Хоорнуег от Техноло-

гичния институт в Онтарио (UOIT)

то ще се утрои до 2100 г. Това ще

има силно негативно влияние върху

околната среда, публичните бюдже-

ти и качеството на живот.

Правителства, браншови асоци-

ации, научни среди, бизнесът и

граждански обединения работят в

полза на промяната на тази доста

тревожна статистика, илюстри-

раща пропорционалната зависи-

мост между социалното благополу-

чие и отпадъците.

От 5-ти до 7-ми март в София ще

се проведе 5-тото издание на "Save

the Planet" - изложение и конференция

за управление на отпадъци и рецик-

лиране за Югоизточна Европа.

"Днес наблюдаваме изключителен

прогрес на технологиите, които тре-

тират отпадъците по екологичен на-

чин и извличат от тях ценни ресур-

си.", споделя г-жа Анелия Каранова, ме-

ниджър "Комуникации" на Виа Експо,

организатор на изявата. "Въпрос на

избор и време е да се приобщим към

глобалното рециклиращо общество.

Необходимо е да се фокусираме върху

превенцията, повторно използване и

рециклиране като основни ръководни

принципи", допълва тя.

Целта на "Save the Planet" е да съ-

действа чрез инвестиции в инфрас-

труктурата и нови технологии за по-

бързото развитие на процеса за уп-

равление на отпадъците в Югоиз-

точна Европа.

През 2014г. Австрия е отново

страна партньор и ще представи

своите постижения на традицион-

ния Австрийски павилион. Тя е дър-

жавата с най-голям брой предприя-

тия в управлението на отпадъци на

глава от населението - общо около

1500. Vecoplan предлага решения в

дървообработването и рециклира-

щата индустрия - шредери, конвейe-

ри, дозиращи и сортиращи системи.

Фирмата наскоро пусна на пазара

подобрена версия на VAZ 1300 ST -

тя позволява ефективно използване

на енергията за раздробяване на

пластмасови отпадъци при абсо-

лютно гарантирана чистота на ма-

териала след нарязване. Технологии

за третиране на твърди битови от-

падъци, както и за използването на

биомасата като източник на възоб-

новяема енергия ще бъдат предста-

вени от Komptech.

Друга австрийска компания е

EREMA. По повод своята 30 годиш-

нина, тя пусна  системата

INTAREMA®, която ще постави на-

чалото на нова ера в рециклираща-

та индустрия.

International Baler Service от Шве-

ция ще направи дебют на "Save the

Planet". Тя предлага богата гама от

оборудване за рециклиране на харти-

ени отпадъци. Приоритетни пазари

са Източна Европа, Русия, Украйна,

балтийските и арабските държави.

Братя Пашев е фирма, специали-

зирана в продажбата на преработ-

вателни машини за биомаса, дърве-

сина, пластмаси, хартия, битови от-

падъци, инсталации за сухо почист-

ване на пластмасови отпадъци и ек-

струдер-гранулатори за преработка

на пластмаси.

Дейността на словенската ком-

пания Anis Trend е концентрирана

върху  производството на балиращи

машини, резервни части и транспор-

тьори за управление на общински и

индустриални отпадъци. В продълже-

ние на 16 години тя реализира над 150

проекти в целия свят.

В България 40 % от отпадъците,

които се депонират, са органични.

Кралицата на Компостирането е бъл-

гарска фирма, която предлага реше-

ние за тяхното "спасяване". В рамки-

те на "Save the Planet" тя ще покаже

висококачествени шведски термо-

компостери от Joraform Kompost с до-

машно и промишлено приложение. Те

приемат и обработват всички видо-

ве кухненски и градински органични

отпадъци. Високата температура от

45 °С до 75 °С  е гаранция за получа-

ването на компост без патогени, сал-

монела и семена на плевели.

Водещ производител на алтерна-

тивни горива от сортирани битови

отпадъци в Централна и Източна Ев-

ропа е Екорек. Фирмата предоста-

вя и природосъобразни решения за

отпадъци от нефтохимическата

промишленост и излезлите от упот-

реба гуми.

Роланд Трейдинг, дилър на холдин-

га Terex, ще запознае посетители-

те с машини за рециклиране, преси

и ножици, подемно-транспортна

техника за скрап, дървен материал,

хартия, насипни материали и др.

Паралелната конференция ще се

превърне в място за дебат и обмяна

на ефективни практики.

Акцент в програмата през 2014 г.

ще бъде "Европейският ден за управ-

ление на отпадъците", организиран

съвместно с Асоциацията на градове-

те и регионите за рециклиране и ус-

тойчиво управление на ресурсите

(ACR+) и Европейската мрежа на спе-

циалистите по околната среда (ENEP).

 Експерти от двете организации

и от Европейската комисия ГД "Окол-

на среда" и "Регионално развитие" ще

разгледат актуалните теми:

•Европейско законодателство

•Публично-частни партньорства

между бизнеса и общините в рам-

ките на кохезионната политика на

ЕС 2014-2020.

•Стратегии за намаляване на от-

падъците и рециклиране

•Иновации в йерархията за управ-

ление на отпадъците - добри прак-

тики

•Енергия от отпадъци

Организатор: Виа Експо

www.viaexpo.com
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Закриване и
рекултивация на
общинско депо за
неопасни отпадъци в
землището на Созопол

В Созопол се реализира проект за

закриване и рекултивация на общин-

ското депо за неопасни отпадъци в

землището на града в обхвата на

проект ИСПА/ КФ (Регламент 1164/

94 на ЕС) 2000 BG 16 Р РЕ 002 „Из-

граждане на пет регионални депа за

твърди отпадъци в България - Мон-

тана, Русе, Севлиево, Силистра и

Созопол“. Възложител на проекта е

Министерство на околната среда и

водите, главен изпълнител е фирма

Станилов. ДЗЗД ММЛ ТК отговаря за

строителния надзор. Проектиране-

то е дело на фирма Нипроруда.

Основните дейности в обхвата на

проекта са изграждане на дренажна

система за инфилтрат - в т. ч. дре-

нажни канавки, тръбопровод и крано-

ва шахта; оформяне на ново тяло на

депото, чрез предепониране на налич-

ните отпадъци на по-малка площ.

Извършено е оформяне на откосите

на депото и дигата на буферен басейн

1, както и повърхностно отводнява-

не на площадката на депото и защи-

та от повърхностни води - в т. ч.

изграждане на колекторен тръбопро-

вод, буферни басейни и отводнител-

ни канавки. Във връзка с проекта е

изпълнено и оформяне на обслужваща

инфраструктура - обходни техноло-

гични пътища, както и път за достъп

до обекта. За запечатване тялото на

Закриване и
рекултивация на
общински депа за
неопасни отпадъци

депото е изграден горен изолиращ

екран в съответствие с изисквания-

та на Наредба No 8 от 24.08.2004 г.

за условията и изискванията за из-

граждане и експлоатация на депа и на

други съоръжения и инсталации за

оползотворяване и обезвреждане на

отпадъци. Горният изолиращ екран е

изграден върху цялата повърхност на

отпадъчното тяло на депото. Закот-

вянето на изолационния пакет и пре-

дотвратяването на проникване на

води под тялото на депото и изти-

чането на инфилтрат извън него са

осъществени със закотвяща канав-

ка. Положено е и минерално уплътне-

ние от бентонитов синтетичен ма-

териал (бентонитова рогозка), кое-

то служи за защита от проникване

на повърхностни води, както и пло-

щен дренаж от дренажен геокомпо-

зит. За целите на техническата

рекултивация е оформен почвен пласт

от 1,0 м. С оглед ландшафтно офор-

мяне за максимално вписване в окол-

ния релеф на местността и възста-

новяване на засегнатите съседни

терени е изпълнена и биологична

рекултивация.

„Дейностите, изпълнени от фир-

ма Станилов, обхващат работи по

закриване и рекултивация на съще-

ствуващото депо, почистване на

освободените от отпадъци терени,

изграждане на ново тяло, запечата-

но със защитен горен изолиращ екран

с последваща техническа и биологич-

на рекултивация, отводняване от

повърхностни води, извеждане на

инфилтрирани (дренирали) води, офор-

мяне на обслужващата инфраструк-

тура – вътрешнообектови техноло-

гични пътища, както и път за достъп

до обекта, газоотвеждаща система

с газови кладенци, буферни басейни за

повърхностни води, изграждане на

система за мониторинг“, заявиха от

компанията.

В отговор на въпроса какви бяха

основните специфики и предизвика-

телства при изпълнението на проек-

та от фирма Станилов заявиха: „Ра-

ботата и изпълнението на проекти

по европейски програми сами по себе

си са предизвикателство, което носи

своите специфики, а могат да бъдат

от най-различен характер. В този ред

на мисли трябва да се каже, че спе-

цифичното за този проект е прила-

гането на съвременни материали и

технологии и високи изисквания за

качествено изпълнение“.

„Изпълнението на такъв проект

е с голямо значение за града и жи-

телите му в редица направления, по-

важни от които са:

n Усвояване на целеви средства от

европейските програми, изпълне-

ние на европейски изисквания и

норми за опазване на околната

среда и отделянето на вредни

емисии, което свежда до минимум

възможностите за развитие и

разпространение на зарази.

n Почистването на замърсените

терени от отпадъците и изпълне-

ната техническа и биологична ре-

култивация на същите подпомага

запазването на равновесието в

съответната екосистема и

възстановяване продуктивността
Closure of municipal landfills for non-hazardous waste

Закриване и
рекултивация на
общински депа за
неопасни отпадъци
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на същата. Освен това висока

оценка трябва да се даде и на зат-

ревяването на терените с трев-

ни смески от ливадна метличина,

червена власатка, обикновена по-

левица и ежова главица, което

освен естетичен, има и укрепващ

ефект.

n В случая изградените системи и

съоръжения като: газоотвеждаща-

та система, газови кладенци, раз-

личните видове канавки (газ-дре-

нажна, закотвяща, крайпътни),

системите за отводняване, дре-

нажната система за инфилтрат,

буферните басейни и колекторът

за повърхностни води, както и

системата за мониторинг са се-

риозна предпоставка за нови ра-

ботни места.

Подобряването на инфраструкту-

рата, която се изразява в изградени-

те пътища, е също с голямо значение

за социално-икономическото разви-

тие на територията на общината“,

допълниха от фирма Станилов.

Закриване и
рекултивация на
сметища в община Русе

Всички селски сметища на тери-

торията на община Русе с изключе-

ние на три (които са включени в ИСПА

мярка) са рекултивирани със сред-

ства от план-сметките за битови

отпадъци за 2008 г., 2009 г. и 2010 г.

Трите съществуващи селски смети-

ща на територията на община Русе

– в кв. Средна кула местност Арнаут

дере (обслужващо и кв. Долапите), в

с. Басарбово (местност Боаза) и в с.

Сандрово (местност При казана) – са

одобрени за финансиране по проект

EuropeAid 120520/D/SV/BG по ИСПА

мярка „Подготовка на работни про-

екти, тръжна документация и из-

пълнение на строителен надзор за

дейностите по закриване на 14 об-

щински сметища, разположени на те-

риторията на 5 региона: Монтана,

Русе, Севлиево, Силистра и Созопол“.

Бенефициент по ИСПА мярката е Ми-

нистерството на околната среда и

водите, а крайни бенефициентни са

общините, на чиято територия са

разположени 14-те сметища.

На територията на регион Русе

(включващ общините Русе, Ветово,

Иваново, Сливо поле и Тутракан) има

5 селски сметища, включени в ИСПА

мярката, три от които са на тери-

торията на община Русе (в кв. Сред-

на кула, в с. Басарбово и в с. Сандро-

во), едно сметище е разположено на

територията на община Сливо поле

(в с. Ряхово) и едно – на територия-

та на община Иваново (в с. Пиргово).

В рамките на ИСПА мярката бяха

изготвени работни проекти за зак-

риване и рекултивация на селските

сметища. Горепосочените разра-

ботки на работните проекти пред-

виждат сметищата в селата Басар-

бово, Сандрово, Ряхово и Пиргово да

се изгребват, транспортират и

предепонират на площадката на

сметището в кв. Средна кула. На

терените, от които ще бъдат от-

странени отпадъците, ще се из-

върши биологическа рекултивация

(затревяване с тревни смески и за-

саждане на растителност).

Сметището в м-ст Арнаут дере,

кв. Средна кула ще се рекултивира

посредством куполно запечатване

(обект втора категория по ЗУТ).

Министерството на околната сре-

да и водите е избрало изпълнители

на обществените поръчки (Пътин-

вест Инженеринг - за строителен

надзор и инвеститорския контрол и

Станилов - за строително-монтаж-

ните работи по рекултивация на

сметищата). Основните рекултива-

ционни мероприятия в проекта за

рекултивация на депото в кв. Сред-

на кула предвиждат: оформяне на

ново тяло на депото, чрез предепо-

ниране на наличните отпадъци на по-

малка площ и събиране на допълни-

телни количества отпадъци и замъ-

рсени маси от четирите сметища;

изграждане на опорна дига; повърхно-

стно отводняване на площадката на

сметището и защита на самото

сметище от повърхностни води. За

инфилтрата се предвижда периодич-

но източване с автоцистерна и

транспортиране до пречиствател-

на станция на Регионално депо Русе;

изграждане на газоотвеждаща сис-

тема; оформяне на обслужваща инф-

раструктура; запечатване тялото

на депото – изграждане на горен

изолиращ екран, техническа рекул-

тивация и др.

Старото депо в м-ст Под Орма-

на, заемащо площ около 300 дка, не

е в експлоатация от 01.01.2006 г.

Обемът на депонираните отпадъци

е около 2 600 000 м3. Депото е раз-

делено на три зони: зона А – 87 дка;

зона Б-119 дка и зона В-62 дка. В зона

Б съществуват стари замърсявания

с опасни отпадъци (кисел гудрон).

Отпадъците от гудрон се явяват

остатъци при производството на

битуми и масла и представляват

тъмни, с неприятна миризма и не-

стабилни при окисление вещества.

Опасните отпадъци са депонирани

през 1981 година. Счита се, че голя-

ма част от дъното на гудрона съвпа-

да с естествения релеф на терена

на долината. Част от гудрона е

депониран в изоставена кариера за

добив на льос. За третиране на гуд-

роновите замърсявания се предвиж-

да разделяне на гудроновите езера

на отделни лагуни и добавянето на

пепелина или смес хидратна (гасена)

вар и пепел към гудроновите замър-

сявания. Целта на предложената

технология е стабилизация на от-

падъците чрез добавяне на реаген-

ти, които подобряват физичните

характеристики на отпадъците;

намаляват повърхностния слой, през

който замърсителите могат да по-

паднат в околната среда; огранича-

ват разтворимостта на замърсите-

лите, съдържащи се в отпадъците;

намаляват нивото на токсичност на

замърсителите.

В проекта е предвидено изгражда-

не на газоотвеждаща система за

събиране и отвеждане на газовите

емисии и инсталация за изгаряне на

биогаз. Във финалния етап ще бъде

положен минерален запечатващ

пласт и ще се изгради дренажна си-

стема за управление на повърхност-

ните води. Ще бъде извършена и био-

логична рекултивация на терена.
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   бщина Етрополе изпълнява „Ин-

тегриран инвестиционен проект във

водния сектор на гр. Етрополе“.

Проектът се финансира от ОП

„Околна среда“ и е на обща стой-

ност 22 219 235 лв. Съфинасиране-

то, осигурено от общината, е в

размер на 702 941 лв. Основните

дейности, заложени в проекта, са

подмяна на канализация, подмяна на

второстепенни водопроводни клоно-

ве по трасетата и доизграждане на

ПСОВ. „Процентът на изграденост

на градската канализационна мрежа

на град Етрополе е около 98%, но

състоянието й е изключително лошо

по отношение на хидравличния капа-

цитет, отвеждането на отпадните

води. Също така проникват значи-

телни количества външни води (ек-

сфилтрация на отпадни води и инфил-

трация на подпочвени води). В град

Етрополе има частично изградена

пречиствателна станция за отпад-

ни води, която не отговаря на нор-

мативната база. Проектът предвиж-

да актуализация на технологичната

схема с цел да отговори на действа-

щата нормативна база и пълно до-

изграждане и въвеждане в експлоа-

тация на градска пречиствателна

станция (ГПСОВ), както и реконст-

рукция на водопроводната и канали-

зационна мрежа“, заявиха от общи-

ната.

Фирмите изпълнители по проект

„Интегриран инвестиционен проект

във водния сектор на гр. Етрополе“

са ДЗЗД Воден Проект Етрополе

(договор за реконструкция на

вътрешната ВиК мрежа на гр. Ет-

рополе - линейна инфраструктура) и

Обединение Аква Груп Етрополе (до-

говор за проектиране, строител-

ство и авторски надзор на ПСОВ на

гр. Етрополе).

След реализацията на проекта се

очаква намаляване замърсяването на

повърхностните води и елиминира-

не на директното изливане на непре-

чистени отпадни води в приемника

– р. Малки Искър, чрез осигуряване на

пречиствателна станция за отпад-

ни води; намаляване на здравните

рискове и прекратяване на практи-

ката за заустване на битово-фекал-

ни води в септични ями.

Очаква се и предотвратяване

ерозията на частни и общински

терени и унищожаване на инфра-

структурата вследствие авариите

на амортизираните водопроводи. С

проекта ще се подобри водоснабдя-

ването на населението и ще се на-

малят загубите на вода по водопро-

водната мрежа с до 20%.

„Интегриран инвестиционен про-

ект във водния сектор на гр. Етро-

поле е най-мащабният екологичен

проект на общината. Реализацията

му ще осигури повишено качество на

питейната вода и намалено замър-

сяване в община Етрополе, в съот-

ветствие с изискванията на нацио-

налното и европейско екологично

законодателство. Проектът е

стъпка към подмяна на цялостната

инфраструктура на общината, коя-

то е амортизирана след дългогодиш-

ната експлоатация.

Основните технологични етапи в

ПСОВ-Етрополе включват: груби

решетки; помпена станция и вход;

фина решетка за отстраняване на

пясък и ситен чакъл; басейни с актив-

на утайка със зона за биологично

отстраняване на фосфор; вторичен

утаител (избистрител); резервоар

за съхранение на утайката; обезвод-

няване на утайката и дезинфекция с

ултравиолетови лъчи (UV)“, допълни-

ха от общината.

Бъдещите цели на община Етро-

поле са свързани с привличането на

средства, които да се инвестират

за изграждането на пречиствател-

на станция за питейни води, както

и поетапно прекратяване на експло-

атацията и последващо закриване на

депо за битови отпадъци.

Рехабилитация на ВиК
мрежата и изграждане на
ПСОВ в община Етрополе

екология

Rehabilitation of sewerage system and WWTP in

municipality Etropole

Рехабилитация на ВиК
мрежата и изграждане на
ПСОВ в община Етрополе

О
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