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Търсят се екологични и
икономически целесъобразни
алтернативни решения за
оползотворяване на утайки
Александър Иванов, младши експерт в отдел "Управление на битови и
строителни отпадъци", дирекция "Управление на отпадъците и опазване
почвите", Министерство на околната среда и водите
Бихте ли очертали накратко действащата нормативна рамка в областта на управлението на
утайки в България и ЕС?
Основната правна рамка за оползотворяване на утайки от отпадъчни води от населените места в ЕС е осигурена от Директивата относно утайките от отпадъчни води. При условие, че употребата им е съобразена с определени изисквания, тази директива дава право на всяка държава членка да оползотворява утайки
от отпадъчни води в земеделието.
Следвайки европейския правен опит в сферата на защитата на околната среда и отпадъците, България също регулира оползотворяването на утайки от отпадъчни води върху земеделски почви в национален мащаб.
Сега действащото национално законодателство за въвеждане на изискванията на Европейската директива
за утайките от отпадъчни води на територията на
страната е прието с Постановление на Министерски
съвет от 14.12.2004 г. "Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни
води чрез употребата им в земеделието" и влиза в сила след обнародването й в Държавен вестник бр. 112/
23.12.2004 г. (МОСВ, 2011 г.).
Във връзка с ефективното прилагане на законодателството в областта на управление на отпадъците и по-точно - управлението на утайки от
ПСОВ, Министерството на околната среда и водите разработи Национален план за управление на
утайки от пречиствателните станции за отпадъчни води в България за периода 2014-2020 г., ръководство за операторите на ПСОВ при изграждането на инсталации за преработване на утайки и
технически указания за възможностите за оползотворяване на утайки, използвайки най-добрите налични техники (НДНТ).
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Кои са най-сериозните предизвикателства по посока управлението на утайки от ПСОВ у нас и
какви технологични възможности за преодоляването им съществуват?
Сериозно предизвикателство е да постигнем
драстично намаляване на количеството утайки,
постъпващи на регионалните депа за неопасни отпадъци. Тъй като обезвреждането на утайки чрез
депониране е най-неекологичното и най-неефективно от финансова гледна точка решение, то трябва да бъде постепенно намалявано и окончателно
преустановено през следващите години. Трябва да
се търсят алтернативни варианти за оползотворяване на утайки. Те могат да бъдат съвместно
третирани в съоръжения за биологично третиране на биоотпадъци (съоръжения за компостиране),
с цел производството на висококачествен компост. Към момента изграждането на подобни инсталации за рециклиране и материално оползотворяване на отпадъците са приоритетни за България. Друг начин за третиране на утайките е в съоръжения за термично третиране на отпадъци с
оползотворяване на енергията.
Освен финансовите ограничения, проблеми са и
липсата на достоверни данни за утайките, както и
недостатъчното познания от страна на някои оператори. Понякога лошото управление на самия пречиствателен процес на отпадъчните води води до
недобро качество на получените утайки. Мерките
за контрол на замърсяванията и мониторингът на
процесите в ПСОВ обикновено имат решаващо значение за качеството. Необходимо е да се подобрят
управленските практики, защото от тях зависят в
голяма степен възможностите за добро планиране
и инвестиционните решения.

специално издание

l

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

интервю
Какви са прогнозните екологични и икономически
ползи от изпълнението на Националния стратегически план за управление на утайките от ГПСОВ на
територията на България за периода 2014-2020 г.?
В резултат на правилното прилагане на стратегическия план се очаква: намаляване на количеството депонирани утайки и свързаните с тях негативни въздействия върху околната среда; повишаване на ресурсната
ефективност от използването на утайки като органичен ресурс и принос към енергийната ефективност
чрез оползотворяване на утайките за производство на
електроенергия. Очаквани екологични ползи са и оптимизирането на цялостните разходи по управлението на
утайките и услугата за водопотребление като цяло,
както и прилагане на съвременната политика по управление на отпадъците, в т.ч. на утайките от ПСОВ, съгласно европейското и националното законодателство.
Какви конкретни мерки ще бъдат предприети за
постигане на целите на стратегическия план?
При изготвянето на Националния план за управление
на утайки от пречиствателните станции за отпадъчни води в България са предвидени краткосрочни мерки,
които обхващат периода до 2016 г., средносрочни - до
2018 г. и дългосрочни - до 2020 г. и след това. Важен
елемент от краткосрочния пакет мерки е осигуряването на мрежа от акредитирани лаборатории за анализ на утайките, както и създаването на независима
организация за осигуряване на качеството, включително
разработването на независим знак за качество за произведения от утайки компост. Съгласно изискванията
на Европейска Директива 2001/77/ЕО на Европейския
Парламент и на Съвета от 27 септември 2001 г. относно насърчаване на производството и потреблението на електроенергия от възобновяеми енергийни източници на вътрешния електроенергиен пазар в средносрочен план ще трябва да се обмисли приемането на
някои мерки за насърчаване прилагането на технологии за комбинирано производство на биогаз, електрои топлоенергия от анаеробната ферментация на утайките от ПСОВ. В периода до 2020 г. и след това все поголямо внимание ще се обръща на алтернативните възможности за оползотворяването на утайките за получаване на енергия, а на дневен ред ще излезе необходимостта от допълнителна инфраструктура, която да
улесни допълнителното стабилизиране (обезводняване
и сушене) на утайките, както и техния транспорт.

ряване върху земеделски площи; за рекултивация на нарушени терени; оползотворяване чрез термични процеси. Оползотворяването върху земя включва възможностите за оползотворяване на утайките в земеделието или рекултивация и възстановяването на нарушени терени (рудници, кариери, стари депа) и може да бъде предхождано от процеса компостиране. Компостирането на утайки е лесно управляем процес и с по-ниски разходи, но е необходимо строго спазване на определени стандарти за самите утайки и почвите, където ще се ползва компостът. Той може да се използва
за подобряване на почвеното плодородие като заместител на изкуствените торове, като осигурява подобряване на структурата на почвата и задържането на
вода при проблемните почви.
Термичното оползотворяване на утайките може да
се осъществи посредством подготвянето им за вторично гориво и съвместното им изгаряне в промишлени съоръжения, или чрез изгаряне или друг вид термично третиране в специално изградени инсталации с производството на енергия. Други потенциални приложения на
утайките от ПСОВ са като: заместител на въглища в
производството на електроенергия и в производството на цимент; биогорива; възобновяеми енергийни източници и ресурси; за рехабилитация на неплодородни почви; в градинарството и озеленяването и др.

Кои са оптималните техники и технологии за третиране, обезвреждане и оползотворяване на утайките от ПСОВ с оглед влиянието им върху околната среда и икономическата им целесъобразност?
Съществуващите в момента възможни варианти за
оползотворяване или окончателно обезвреждане на
утайки от отпадъчни води се свеждат до: оползотвоЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

l

специално издание

3

платена публикация

Иновативна система за пречистване,
обезводняване и компостиране на
сепарирани утайки от Еко Макс Био
Еко Макс Био ЕООД е сред водещите български фирми в областта на екоиновациите. Репутацията си дължи на цялостните си иновативни решения и продукти за пречистване на индустриални и битови отпадни води с помощта на модерните биои нанотехнологии. От момента на нейното създаване преди 22
години, фирмата се налага като новатор, след като първа в България започва производство на бактериални инокуланти за нуждите на селското стопанство.

Система за произвеждане на
фосфорен тор
Фирма Еко Макс Био посредством своето подразделение "Екомакс-иновации" разработи иновационна система за произвеждане на първокласен фосфорен тор чрез отстраняване на азот и
фосфор от пречиствателни станции за отпадни води и животновъдни ферми. В преситен воден разтвор на едновременно присъстващи магнезиеви, амониеви и ортофосфатни йони (какъвто
може да бъде отпадъчната вода) в моларно съотношение Mg+2:
NH4+:PO4-3 = 1:1:1 и при определена (значителна) турболенция
се образуват кристали на минерала струвит (съдържащ фосфор,
ангажиран от разтвора), които лесно се утаяват.

ДЕХИДРОМАКС-20-13 - контейнер
Еко Макс Био представя новата по-ефективна технология за
дехидратиране, биоензимно обработване и компостирне на сепарирани утайки от животновъдни ферми с ДЕХИДРОМАКС-2013-контейнер. В различните модификации са взети предвид всички

не микроорганизми. Филтрирането се извършва в специален филтриращ бик-бек бокс, изработен от армиран двуслоен геотекстил. Депонирането се извършва заедно с бик-бек бокса и така
престоява до приключване на процеса на компостиране. При нормални условия компостирането приключва от 3 до 5 месеца, след
което може да се разпръсне на полето за наторяване.
Главното преимущество на този метод е неговата гъвкавост
и ниската цена на оборудването, както и ниските експлоатационни разходи. Полученият материал (биокомпост) може да замени химическите торове, а филтрираната вода може да се използва за напояване. При необходимост може да се изгради и нанофилтрираща система за повторно използване на водата.

Принцип на действие
Водата постъпва в биобасейна, където автоматично се подава бактериален инокулант от инкубатора за култивирана биомаса. Посредством циркулационна помпа водата циркулира в продължение на 30 минути, след което се изпомпва за филтрация.
Филтрираната вода изтича и се събира във водосборния резервоар, а утайката остава в бик-бек-бокса. Когато бик-бек-боксът се напълни с утайка, се сменя с нов, а пълният се депонира
за компостиране.
ДЕХИДРОМАКС-20-13-контейнер може да бъде произведен според индивидуалните нужди на всеки клиент. Най-малките инсталации са за малки ферми с капацитет 1м3 на ден, а най-големите
- за 100м3 на ден.

Предимства
•
•
•
•
•
•

ниска цена на съоръжението като цяло;
ниска цена на консумираната в случая електроенергия;
не се влияе от климатичните условия;
не се изискват високи повърхности за съоръжението;
технологията изисква малки количества химикали;
успешно отстранява органични съединения, като по този начин
не допуска изпаряването и изтичането на неприятни миризми
• евтина поддръжка и ниски разходи за труд;
• технологията ДЕХИДРОМАКС-20-13 не включва промяна и технически модификации, които биха се наложили с оглед разположението на съоръжението при проблемен релеф или малка площ.

характерни особености на отделните животновъдни отрасли.
По задание на клиента може да бъде разработена и система за
обработка на утайките от промишлени производства и др. Технологията решава неразрешими досега проблеми с депониране и
компостиране на животинските отпадъци, като ги превръща в
първокласен биотор. Най-важното е, че с новата технология се
постига контролирано разграждане на органичните вещества
до лесно усвоима форма от растенията и културите и по този
начин се намаляват загубите на биогенни елементи като азот,
калий и фосфор.
ДЕХИДРОМАКС-20-13 е система от типа "всичко в едно", при
която в резултат на третирането със специално разработени
биоензимни препарати и реагенти, дозирани автоматично от дозираща помпа, се получава филтриране и уплътняване на утайките, третиране с ензими и присъщи за процеса на компостира-
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Компанията предлага "Услуга до ключ", включваща оценка на
ситуацията и изготвяне на технология за източване; количество и срокове; проект и лоялност + доставка; вид на утайката за
пречистване: съдържание на варовик, % твърдост на утайката,
омасленост; анализ на утайката за да се установи размерът на
частиците за превръщане в суха маса.

Търговски представител за България - Еко Макс Био-ЕООД София
ул. Кораб планина 22, тел. 02/8683123;0878621509
ekomakc@abv.Bg, www.еkomakc.com
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Управлението на отпадъци е
отрасъл от жизнено важно
значение за българската икономика
Борислав Малинов, председател на УС
на Българска асоциация по рециклиране
Уважаеми г-н Малинов, как е
структуриран отрасълът към
момента и с каква технологична база разполага?
В продължение на 20 години България постепенно разви търговска
мрежа, която до 2012 г. обхващаше
повече от 1100 дружества с над
2372 пункта за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали по
данни на МИЕ. Бяха изградени малки, средни и големи площадки, където последователно се извършват
всички процеси по управление на отпадъците. Изградената търговска
мрежа образно можем да определим
като четиристепенна. Първо са източниците на отпадъци и скрап: на
битови - домакинствата и търговската мрежа; на технологични - производствените предприятия; на
амортизационен лом - приватизацията и ликвидацията на предприятия
с физически и морално остарели машини и съоръжения. На второто ниво са малките събирателни пунктове, чиято цел е събиране и временно съхранение на отпадъците. Следват средните районни бази, които
осъществяват събиране, временно
съхранение, транспортиране, сортиране и рязане на отпадъците.
Техни основни доставчици са еднолични търговци от малките пунктове, като базите изкупуват и технологичен скрап от предприятия.
Четвъртото звено от търговската мрежа са големите (централни)
бази, чиято цел е превръщане на отпадъците в изходна суровина за металургията и оползотворяване и
обезвреждане на ИУМПС и ИУЕЕО.
Това са бази, които изкупуват големи количества от регионалните
звена, участват в търгове за метални отпадъци, разполагат с орЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

ганизация за демолиране и рязане на
излезли от употреба големи промишлени инсталации.

Какви дейности извършват и с
какво технологично оборудване
разполагат централните бази?
Централните бази са оборудвани
с багери и мотокари за товаро-разтоварни работи, стационарни и мобилни преси за балиране, пресгилотини за рязане на метали, както и специализирани транспортни средства.
Базите разполагат още със специални контейнери за съхранение, както
и с инсталации за рециклиране на
пластмаси и на ИУ от МПС и ЕЕО. Така оборудвани, дружествата са способни да рециклират с цел оползотворяване или обезвреждане на
ИУМПС, ИУЕЕО, пластмаса и хартия
и да доставят метални суровини за
металургията. Съществуващата
търговска мрежа и изградените мощности са в състояние да събират,
транспортират, третират и рециклират всички отпадъци на страната.
Кои са най-сериозните предизвикателства в областта на управлението на отпадъци у нас?
Общите приходи за миналата година на фирмите за скрап са 1,969
млрд. лв. По данни на НСИ БВП на страната за миналата година е над 77
млрд. лв., което означава, че приблизително 3% от БВП е от скрап. Това
ясно показва, че управлението на отпадъци е отрасъл от жизнено важно
значение за българската икономика.
В Закона за управление на отпадъци (ЗУО) обаче бяха направени редица промени, които на практика обременяват с административни тежести дейността с отпадъци, в частност с отпадъците от черни и цветl
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ни метали (ОЧЦМ), дейността на организациите по оползотворяване
(ООп) и дейностите по управление на
отпадъците от общините. На фирмите в бранша се налагат непосилни условия, в т.ч. ограничение за мястото
за разполагане на площадката, банкови гаранции, видеонаблюдение, сериозни глоби. Сегашното състояние на
сектора заплашва с липса на суровини металургичната индустрия, отпадъците не се оползотворяват достатъчно и цели области са застрашени
от безконтролно замърсяване. Прекалено големите изисквания към фирмите в сектора ограничават конкурентоспособността и възможностите
за развитие на индустрията.

До какви негативни последствия за фирмите в бранша водят тези проблеми?
По обобщена информация от РИОСВ, към момента броят на площадките за дейности с отпадъци от черни и цветни метали, които отговарят на законовите изисквания, е около 900. През януари 2012 г. техният
брой е бил 2372. Голяма част от закритите площадки вече са преминали
в сивия сектор, като една от причините е именно невъзможността да изпълняват строгите изисквания на закона и високите банкови гаранции. Това са предимно малки и средни фирми,
работещи в общините от селски тип.
5
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Много от тях вече са регистрирани
като автоморги и изкупвачи на хартия и пластмаса, за което не се изисква внасянето на банкова гаранция.
Рязкото намаляване на броя на площадките е предпоставка за образуване и изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани сметища, и e в абсолютно противоречие с прилагането на Директива 2008/98/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета относно отпадъците, където се посочва, че е необходимо икономическо стимулиране
на гражданите с оглед по-добра събираемост на рециклируемите отпадъци, с което ще се избегне замърсяването на околната среда.
От 13 юли 2014 г. в Закона за управление на отпадъците влязоха в сила нови ограничения, съгласно които
предаването на отпадъци от черни и
цветни метали от физически лица се
извършва безвъзмездно и то само на
общински площадки, а към момента
такива няма. Друга новост е изискването да се плаща на гражданите за
доставен скрап по безкасов път, при
положение че повечето доставки са
за дребни суми до 20 лв. Споменатите законови рестрикции са основната причина за намаляване на оборота на компаниите с 30 - 40% през изминалата година спрямо 2012 г., както и за освобождаването от работа
на над 10 000 човека. Бизнесът декларира повече от 2 млн. лева щети,
висок процент на междуфирмена задлъжнялост и невъзможност на компаниите да обслужват своите кредити.
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Какви реформи в законодателната рамка считате за най-належащи?
Във връзка с облекчаване на режима и намаляване на административните тежести към бизнеса, Българска асоциация по рециклиране е предложила няколко основни промени в
ЗУО, сред които премахване на безкасовото плащане, на безвъзмездното предаване на ОЧЦМ, на предаването им само на общински площадки. Разрешението, съответно лицензът, както и банковата гаранция,
трябва да се издават за конкретна
площадка, а не за цялата фирма. Налагат се и промени в случаите, при
които се отнеме разрешение/лиценз
(и за ОЧЦМ, и за ООп). Предлагаме да
се премахне отнемането на разрешението за неизпълнение на условията
в него и намаляване на случаите, за
които се отнема разрешението; намаляване размера на наказанията за
дейности с ОЧЦМ и прецизиране на
съставите; намаляване на банковата гаранция, като усвояването й да
става след влизане в сила на заповедта, с която се отнема разрешението/ прекратява се регистрацията. В
предложенията ни е заложено още:
изискванията за площадките да
включват и ясно определяне на разделното съхраняване по видове отпадъци, а не по произход и кодове; създаване на режим в закона за връщане на банковите гаранции за ОЧЦМ и
ООп; срокът за съхранение на видеозаписите да бъде съобразен със За-
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кона за частната охранителна дейност - 1 месец; срокът за съхраняване на отчетността да се намали, където е възможно.

Какви инвестиции са направени
в сектора през последните 20
години? Какви мерки са необходими оттук нататък?
Дружествата в сектора са инвестирали над 1,300 млрд. евро в изграждането на материалната база за
управление на отпадъците. Създадената база и набелязаната програма
за изграждане на допълнителни поточни линии за рециклиране на различните видове отпадъчни потоци
са в състояние да изпълняват националните цели по оползотворяване
и обезвреждане на отпадъци, превръщайки ги в суровина.
Днес повече от всякога е необходима стройна система за по-пълно и цялостно рециклиране на отпадъците с цел тяхното оползотворяване и обезвреждане, което от
само себе си води до съхранение на
околната среда и човешкото здраве. Като член на ЕС, България трябва да спазва стриктно Директива
98/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, която установява законодателна рамка и ни задължава да използваме всички икономически инструменти, които могат да играят решаваща роля в постигането на целите за предотвратяване образуването на отпадъци
и тяхното управление.

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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10 години зелени решения за управление
на отпадъците от Екоинвест ЕООД
Вече 10 години Екоинвест ЕООД е
надежден партньор по управлението
на отпадъците от опаковки на фирмите и общините в България. Фирмата
стартира дейността си в областта
на оползотворяване на отпадъци от
хартиени опаковки. В отговор на нуждите на пазара Екоинвест първоначално разширява асортимента си, като
включва събиране на отпадъци от
всички видове опаковки - пластмаси,
PET, метални, дървени опаковки, стъкло и тяхното първоначално сортиране, третиране и транспортиране.

Партньори
Дружеството работи в тясно
сътрудничество с организациите
за оползотворяване, като обслужва системите за разделно събиране на общините и фирмите. В тази
насока дългогодишни партньори на
Екоинвест са както големи предприятия като Метро, Билла, Кауфланд, Каменица, Загорка, Кока-Kола, Девин, така и множество малки и средни предприятия.

Съоръжения
Желанието за устойчиво развитие
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налага да се инвестира в дейности
по преработка и рециклиране на отпадъчни опаковки от пластмаси и дърво. Площадката за рециклиране на
дървени опаковки дава възможност на
100 хил. бр. дървени палети годишно
да бъдат използвани повторно, а 3000
тона да бъдат преработени като гориво за отопление. Цехът за рециклиране на пластмаси преработва отпадъци от полимерни опаковки - твърда пластмаса, найлон, полипропилен,
PET, поликарбон. Произведеният вторичен гранулат има изключително широко потребление за производство на
стоки за бита, индустрията и селското стопанство.

Проекти
Част от фирмената стратегия
за развитие е изпълнението на проект по процедура "Енергийна ефективност и зелена икономика" с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика". Проектът е в унисон с
националните и европейските директиви за изграждане на необходимата инфраструктура, осигуря-
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ваща максимална степен на рециклиране и повторна употреба на отпадъците. Дейностите по проекта
са свързани с внедряване на иновативна екструдерна инсталация MA-S и обновяване на оборудването
в рециклиращото предприятие. Реализацията му ще позволи на дружеството да повиши дела на рециклираните пластмасови опаковки до
10 000 тона годишно при високо качество и ефективност на производството и ще доведе до повишаване на репутацията на Екоинвест
на пазара на вторичен пластмасов
гранулат и РЕТ флейк.
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Необходима е прозрачност в
управлението на отпадъците
на всички нива
Николай Сиджимов, изпълнителен директор
и член на УС на Асоциацията на еколозите от
общините в България (АСЕКОБ)
Кои са акцентите в дейността на
АСЕКОБ в областта на третирането на отпадъци?
Сред приоритетните области, в които
АСЕКОБ работи, е управлението на отпадъците. В нея сме работили по много проекти и програми, с едни от водещите експерти и организации в национален и международен план. Сред нашите партньори са
Американската агенция за международно
развитие (USAID), с чиято помощ още през
1993 г. започнахме проектите за общински програми за околна среда, управление на
отпадъците и устойчиво развитие, проекти за въвеждане на схеми за компостиране в малките населени места с Британската агенция за международно развитие
(DFID), Института за управление на отпадъците (UK) и фирма ENTEC си партнирахме по проект за усъвършенстване на системите за управление на отпадъците на
общинско ниво. С Програмата за развитие
към ООН (UNDP) и Глобалния екологичен
фонд (GEF) работихме по въвеждане на компостиране от зелени отпадъци и намаляване емисиите от парникови газове. По
програма PHARE имахме няколко проекта,
единият от които беше за усъвършенстване на законодателството в областта на
управление на отпадъците и неговото прилагане на регионално ниво.
В момента изпълняваме проект за повишаване на прозрачността в управлението на отпадъците и създаване на мрежа
от общини, НПО, фирми и граждани, която да работи за повече информираност,
намаляване на отпадъците и усъвършенстване на схемите за събиране и определяне на таксите за управление на ТБО. Този
проект се финансира в рамките на програмата за подкрепа на НПО в България по
Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство 2009-2014 г.
Къде срещате най-големи предизвикателства в тази насока?
На национално ниво голяма част от базата за управление на отпадъците е поч-
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ти създадена. Има сравнително добро
действащо законодателство, съобразено с новите европейски изисквания. Има
изградени редица регионални системи за
третиране на отпадъците. Работят основните механизми по принципа за отговорност на производителя - за опаковките, батерии, масла, излезли от употреба моторни превозни средства, електрическо и електронно оборудване, излезли
от употреба гуми. Разбира се, има още
много за усъвършенстване и според нас
основната нужда е във въвеждането на
единна информационна система, към която са свързани всички пунктове, площадки и инсталации, в които постъпват отпадъци за събиране и третиране. Само на
базата на реална, навременна и пълна информация могат да се оптимизират и усъвършенстват процесите на управление
и координация между различните участници в системата на отпадъците.
На местно ниво трябва да продължи
развитието на инфраструктурата с изграждане на регионалните системи,
предприятия за разделно събиране, рециклиране и повторна употреба, претоварни станции и др.
Ключов въпрос е въвеждането на
ефективно разделно събиране на битовите отпадъци при източника - домакинствата, за да се осигуряват "чисти" отпадъци за рециклиране и намаляване на
количествата за депониране.
Кои са най-значимите проекти и
инициативи в областта на третирането на отпадъци, реализирани
от българските общини през последните години?
Разбира се, това бяха мащабните инфраструктурни проекти за изграждане
на регионалните системи за управление
на отпадъците. Все още много проекти се изпълняват и ще продължи изпълнението им и през този програмен период. За съжаление, има известно забавяне по някои от тях, но се надяваме
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всички да могат да бъдат завършени и
да заработят в най-скоро време.
Не бих пропуснал обаче и огромната
работа на администрациите по разработване на новите програми по управление на отпадъците, с които ще се сложи началото на мащабни подобрения в
схемите за разделно събиране и най-вече за биоразградимите отпадъци.
Това, което предстои, е да се направи така, че наистина да се започне работа по намаляване на отпадъците и
тяхното повторно включване в икономиката - реализирането на идеята за кръгова икономика и ресурсна ефективност.
Кои добри екологични практики от
европейските общини в областта
на третирането на отпадъци считате за приложими и у нас?
Не смятам, че има такива практики, които да не са приложими у нас. Основният
проблем е финансовата възможност на общините. Макар че за всички са ясни ползите на ефективни схеми и механизми за управление на отпадъците, разработването
и внедряването им изисква често немалък
финансов ресурс, който, за съжаление, общините в много случаи не могат да си позволят. Точно тук идва и ролята на Оперативна програма Околна среда - чрез нея са
реализирани и предстои да се реализират
по-голямата част от общинските проекти в областта на околната среда и водите, а немалка част от тях са именно в управлението на отпадъците.
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Решение за сепариране на чужди
тела при рециклиране от
Herbold Meckesheim
В линиите за рециклиране заедно с
подавания материал често навлизат
чужди тела. По-малките от тях водят
до значително износване на мелниците във времето, а по-големите по размер могат да причинят и сериозна повреда на оборудването.

Недостатъци на
конвенционалните методи
Има различни подходи за справяне
с този проблем и предпазване на машините от повреждане. Голяма част
от масово прилаганите решения, обаче, имат сериозни недостатъци. Металните сепаратори с индуктивни
датчици обикновено служат за откриване единствено на метали. В много случаи чуждите тела, навлезли в
системата, са камъни, парчета дърво, дори обувки. Внедряването на от-
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делни решения за сепариране на всички тези различни групи би коствало
много средства и ценно пространство.

Ефективно решение от
Herbold
Herbold Meckesheim разработи просто и ефективно решение за сепариране
на чужди тела на достъпна цена - пневматичен конвейер. Тежките тела се отделят и изхвърлят от потока посредством специален отвор в основата на издигаща се вертикално тръба, по която
по-лекият материал продължава движението си нагоре. Тази технология осигурява двойно предимство: от една
страна основната задача е изпълнена
и чуждите тела са сепарирани, а от друга - не е необходимо по-нататъшното
им транспортиране в системата.
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Приложения
Първата система за сепариране на
чужди тела от Herbold е продадена на
фирма, рециклираща бутилки от полиетилен терефталат (РЕТ). Благодарение на новата технология целите бутилки, преди да са компактирани, се сепарират от чужди тела и в същото
време се транспортират към следващия етап на обработка.
Иновативната система за сепариране е подходяща както за линии за
цели бутилки преди компактиране,
така и за отделяне на чужди тела от
предварително раздробени дебелостенни части от бутилки. Решението
на Herbold осигурява изключително
прецизна детекция не само на метални обекти, но и на камъни, както и на
други чужди тела с разнороден произход и характер.
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България има добър потенциал за
развитие на екологични технологии
Стефан Гебесхубер, търговски аташе
към посолството на Австрия в България
Кои са най-успешните проекти
в областта на третирането на
отпадъци, реализирани в Австрия, и на какви иновативни технологии и/ли добри практики са
базирани? Кои от тях считате
за приложими и в България?
Австрия в европейски план постига
едно от най-високите нива на рециклиране. Основна причина за това, наред с изменените законови рамки през
последните години, е и фактът, че компаниите все повече откриват в отпадъците ценен ресурс.
Предпоставка са машини и съоръжения за сметосъбиране, сметоразделяне и раздробяване. В тази област оперират както редица малки, така и големи австрийски фирми, които в своите пазарни сегменти често заемат
водеща технологична роля. Такива машини се използват вече и в България.
Чрез тях се преработват определени
видове отпадъци до суровини, които
или се преработват наново, или се изнасят. В тази област и в бъдеще има
голям потенциал за България, тъй като в момента все още много отпадъци се депонират и не се преработват.
Друга област, в която Австрия заема водеща позиция, е "waste-to-energy".
Във Виена например се изгарят почти
всички битови отпадъци в различни инсталации, някои от които се намират в
самия град. Тук, разбира се, основна роля играят съответните технологии и
системи за филтрация, за да се осигури
възприемането на тези съоръжения от
населението. И тази технология в дългосрочна перспектива е интересна за
България и необходим крайъгълен камък,
за да се намали зависимостта от чуждестранни енергийни източници.
Голяма част от битовите отпадъци се състоят от органични отпадъци. Те могат да се оползотворяват
под формата на компост или като биогаз, вместо да се складират в сметища. Инсталациите за биогаз дават
възможност за децентрализирано производство на енергия и осигуряват ра-
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ботни места на местно ниво. В Австрия в сектора биомаса работят над
13 000 лица. По този начин секторът
се явява двигател за работни места,
най-вече за селските райони. За България, която разполага със значителни земеделски площи, тази технология
е от голям интерес.

Какви конкретни проекти в областта на третирането на отпадъци реализират австрийски
компании у нас? Бихте ли посочили някои успешни примери?
Австрия от години е партньор при
организирането на екологичните изложби "Енергийна ефективност & възобновяеми енергийни източници", както и на "Save the Planet" в София. Австрийското фирмено участие е едно от
най-представителните, което отразява големия интерес към България. През
последните години бяха представени
най-вече фирми от секторите събиране и преработване на отпадъци, биомаса, както и вода и канализация. Това са и тези сфери в опазването на
околната среда, в които през последните години има най-много проекти и
коопериране между двете страни.
Както бе споменато, в България вече се използват австрийски машини за
рециклиране, засега най-вече в строителството и производството на пластмаси. В момента се преговаря и по други проекти в областта на рециклирането. Неотдавна в Добрич австрийска
фирма изгради инсталация за биогаз, която има капацитет да снабдява 2400 домакинства с ток. В момента се строи
втора инсталация, планирано е изграждането и на други.
За изграждането на канализационни системи и пречиствателни станции
в България работят различни австрийски фирми, които или директно изграждат съоръженията с партньори,
или се явяват поддоставчици на технологии, или на ноу-хау в областта на
планирането. И в областта на сметосъбирането вече действат австрийс-
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ки фирми, които в бъдеще желаят да
разширят своята дейност.

В кои екологични направления
виждате най-голям потенциал
за съвместен бизнес между български и австрийски компании
в бъдеще?
В областта на околната среда България предлага голям потенциал за развитие. В Австрия и Германия например
степента на насищане на пазара при пречиствателните станции вече е близо
100%, докато в България непрекъснато
се обявяват нови проекти и търгове.
От интерес през следващите 7 години най-вече ще бъде предоставянето на
европейски средства по различните оперативни програми. Наред с Оперативна
програма Околна среда, в Оперативна
програма Иновации и конкурентоспособност има подраздел енергийна и ресурсна ефективност, в който са предвидени значителни средства. Това показва,
че наред с изпълнението на вече приетите стратегии, нарастващо значение
придобиват и нови теми. Паралелно с общинските проекти очакваме нарастване на инициативите от страна на компании, които чрез по-ефективно използване на ресурсите желаят да повишат
своята конкурентоспособност на международните пазари. Във всички тези области австрийските фирми разполагат
с богат опит и ноу-хау и проявяват интерес към различните възможности за
правене на бизнес в България.
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Българските биоинсталации "beVermi"
Под общото наименование "БГ Еко Проджект" са обединени различни по своята
дейност фирми с основна цел разработване и изпълнение на проекти по оползотворяване на органични отпадъци от животновъдни ферми и преработвателни
предприятия и утайки от ПСОВ чрез вермитехнология, на базата на български патент. Основни дейности по проекта са
производството на биотор, рекултивация на замърсени и изтощени земи, проектиране и инсталация на ломбри пречиствателни станции.

калифорнийски червеи (ЧКЧ) са изкуствена селекция, получена в резултат на многогодишно отглеждане в специални ферми.

Вермитехнологията
Проф. д.т.н. инж. Р. Арсов в доклад към
"Национален план за отстраняване на
утайки от градски ПСОВ в България" пише: "Култивираните червеи се отнасят
към рода Lumbricus, поради което те се наричат и "лумбрикултура". Червеите се хранят с животински, растителни, производствени и други органични отпадъци. Екскрементите от тяхната жизнена дейност
(наречени биохумус, вермикомпост или копролит) са изключително богати на хумус."
Възрастният червей поема за едно денонощие храна в количество, равно на неговото тегло. Около 60 % от поетата храна се отделя като екскремент. Червените

Общ вид на биохумус
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Общ вид на червен калифорнийски червей

Промишлен модел за
управление на органични
отпадъци
"beVermi" е българска патентована биоинсталация за оползотворяване на отпадъчни утайки от пречиствателни
станции и органични отпадъци, в резултат на което се получава екологично
чист продукт, аналог на природния хумус.
Утайките и отпадъците се оползотворяват в биосъоръжения, представляващи
полуавтоматизирани производствени
мощности, способни да обработват промишлени количества отпадъци. Биосъоръжението е съставено от модули, в които "работи" червен калифорнийски червей, хранейки се с отпадъци и утайки.
"БГ Еко Проджект" разработва от 2004
г. модел на биоинсталация в Костинброд,
използвайки за основна суровина оборския
тор, изхвърлян от животновъдните ферми в околността и провежда експерименти с утайки от ПСОВ и други органични
отпадъци. В средата на 2005 г. се проведе експеримент, съвместно с катедра "Во-
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доснабдяване, канализация и пречистване
на водите" към ВИАС и Софийска ПСОВ,
като се провеждат опити с ЧКЧ, които
показват високата му адаптивност и афинитет към обезводнени утайки.
През 2006-2010 г. бяха проведени редица изпитания и експерименти с утайки от
различни производствени предприятия и
селското стопанство. В резултат на нашите дейности бе разработена и защитена като патентован промишлен модел на
биоинсталация "beVermi" за третиране и
оползотворяване на утайки от ПСОВ и органични отпадъци от преработвателни
предприятия, животновъдни ферми и търговската мрежа, постигаща изключително високи резултати, съобразени с всички
изисквания на нормативната уредба и възможности за обработка на неограничени количества отпадък, приложима в българския
сектор за органични отпадъци.
Биоинсталацията работи в пълен синхрон с изискванията на ЗУО и Наредба 3 и
Директивите 1999/31/ЕС и 86/278/ЕИО.
От юли 2011 г. "БГ Еко Проджект" извършва дейности по оползотворяване на
утайки на Регистрирана Площадка, като
се обработват утайки от ПСОВ Астика
- Хасково. Дейността е регламентирана
с Регистрация в РИОСВ Хасково на Площадки за оползотворяване на утайки от
ПСОВ и органични отпадъци, към момента имаме две такива Площадки за района на Хасково и Димитровград, като обхващаме утайките от ГПСОВ Хасково и
ГПСОВ Димитровград. Подобни Площадки предстои да бъдат разкрити близо до
Костинброд, Пловдив, Благоевград и др.
В резултат от работата на биоинсталацията "beVermi"тм като изходен продукт се получава органичен биотор, разрешен за употреба в земеделието с Наредба 21 от 2001 г. на МЗХ.
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Управлението на РАО
е важна за oбществото
индустрия
Дилян Петров,
изпълнителен директор на ДП РАО
Бихте ли представили накратко
историята и дейността на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци"?
През тази година Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" (ДП
РАО) отбеляза своята 10-а годишнина. Предприятието е създадено на 1
януари 2004 г. с решение на българското правителство на основание на
Закона за безопасно използване на ядрената енергия. Целта е да се обособи национален оператор за управление
на радиоактивните отпадъци (РАО) в
страната извън обектите, в които те
се генерират, в съответствие с Националната стратегия за управление
на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци и в унисон с международните практики. Предприятието е натоварено с отговорната задача да опазва околната среда и да се
грижи за здравето и безопасността на
хората, като управлява и съхранява
РАО, генерирани от ядрените приложения в енергетиката, промишлеността, медицината и бита.
РАО се получават като следствие от някои медицински практики,
от промишлеността и селското
стопанство, от научни изследвания
или от работата на атомните централи - дейности, които са неизменна част от съществуването на модерното общество.
Затова ние вярваме, че работим в
областта на една нужна на обществото млада индустрия - управлението
на РАО. В дейността си се стремим
към подходи, които съчетават социална приемливост, техническа издържаност, отговорност за околната среда и икономическа разумност.
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Какви етапи включва цикълът за управление на радиоактивни отпадъци?
Понятието РАО се отнася за всички радиоактивни материали, за които в момента не е известен или предвиден начин за тяхното използване, а
нивото им на радиоактивност или физичната им форма, са такива, че разсейването им в околната среда е недопустимо. Според степента на активност радиоактивните отпадъци
се поделят в три групи: много ниско
радиоактивни, ниско- и среднорадиоактивни, високорадиоактивни (последните не са обект на дейност на
ДП РАО, а предмет на междуправителствени спогодби с Русия).
Както всички останали отпадъци,
и радиоактивните трябва да се управляват отговорно, а поради това,
че те имат сравнително дълъг период на въздействие - изискват по-специално внимание. Управлението им
включва събиране, транспортиране,
предварителна обработка; преработка; кондициониране; междинно
съхранение и погребване.
С каква технологична база за реализирането на тези дейности
разполага ДП РАО? Кои са последните новости в технологичното
оборудване на предприятието?
В отговор на тези въпроси може да
се направи условно "разходка" в отделните поделения.
Постоянното хранилище за РАО е
разположено край с. Нови хан. То е изградено в началото на 60-те години
на XX век в съответствие с действащото в страната законодателство, а през тази година отбелязваме
50 години от пуска му в експлоата-
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ция. Хранилището е предназначено да
приема РАО, които се получават в резултат на използване на радиоактивни източници в медицината - за диагностика и лечение, в промишлеността, в науката и образованието. В последните години съоръжението непрекъснато се модернизира. Един от големите проекти в това отношение е
изграждането на ново модерно съоръжение - Гореща камера, което ще доведе до значително намаляване на обемите, заемани от РАО.
Специализираното поделение "РАО
- Козлодуй" работи по комплексна програма, която обхваща всички дейности
по управлението на РАО от атомната централа по целия технологичен цикъл. Работата на СП "РАО - Козлодуй"
се осъществява чрез три технологични линии. Първата линия е за преработка на твърди РАО. По нея последователно се извършват следните операции: сортиране на отпадъците и пълнене във варели; предварително пресоване; контрол на активността, височината и теглото на варела; суперпресоване с натиск 1000 тона; подреждане на суперпресованите варели в
контейнери за дългосрочно съхранение.
Втората линия е предназначена за
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преработка на течни РАО. Процесът
по нея се състои от няколко операции:
приемане и подготовка на течните
РАО за преработка; концентриране на
течните отпадъци чрез изпаряване;
циментиране на концентрираните
РАО по специални рецепти.
Преработените твърди и течни
отпадъци поотделно или съвместно
се кондиционират в стоманобетонни контейнери. В рамките на една
работна смяна в поделението се
преработват около 10 кубични метра твърди и 5 кубични метра течни
РАО. Третата линия представлява
Инсталация за дезактивация на метални РАО. Тя е предназначена за дезактивиране на част от генерираните в АЕЦ "Козлодуй" метални РАО,
които са повърхностно замърсени и
позволяват да бъдат дезактивирани в различна степен.
Към поделението функционира и
Склад за временно съхранение на контейнерите. Всички дейности в него,
включително складирането на опаковките с преработените кондиционирани РАО, се изпълняват чрез компютърна програма, дистанционно, от
пулт за управление с видеотехника.
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От екологична гледна точка са осигурени 3 инженерни бариери срещу
разпространяването на радиоизотопи в околната среда. Първата бариера се съдържа в резултата на цялостната обработка, който е краен
циментиран продукт. На второ място той се запечатва в стоманобетонен контейнер, който е отлят с
персонален номер, и накрая се поставя в специализиран склад-хранилище.
Специализираното поделение "Извеждане от експлоатация 1-4 блок"
бе създадено в отговор на обективната необходимост за безопасно
стопанисване и последващо извеждане от експлоатация на спрени ядрени мощности в АЕЦ "Козлодуй". На този етап екипите на поделението извършват, съгласно действащите лицензии, издадени от Агенцията за ядрено регулиране, дейности по демонтаж на нерадиоактивната част на
блоковете. Част от специалистите
са заети в проследяване на движението на демонтираните материали за всеки детайл се извършва прецизно радиологично обследване - контролът е от наша страна, но и от още
две организации (АЕЦ "Козлодуй" и
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външна лицензирана лаборатория).
Успоредно с това отдавна тече подготовката за момента, в който ще
влезем в зоната със строг режим изпълняват се проекти за изграждане на специализирани съоръжения за
целта - инсталация за очистване на
радиоактивни води, съоръжение за
плазмено изгаряне на РАО, цех за раздробяване на РАО; обучават се експерти за тази специфична дейност;
правят се изследвания.
За да бъде завършен напълно цикълът за управление на РАО, е необходимо те да бъдат погребвани завинаги в постоянно хранилище. В резултат
на правителствено решение от 2005
г. започна целенасочена дейност за
реализацията на този сложен процес,
който трябва да приключи с въвеждането в експлоатация на НХ РАО. След
извършени детайлни геолого-геофизични, геохимични, инженерно-геоложки и хидрогеоложки изследвания, беше
избрана предпочитана площадка, върху която ще се изгради депото: площадка "Радиана". С решение на Министерски съвет хранилището получи
статут на обект с национално значение и на национален обект.
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Община Велико Търново
изгражда регионална система
за управление на отпадъци
Зорница Кънчева-Миладинова,
началник отдел Околна среда, община Велико Търново
Какви проекти в областта на
управлението на отпадъци се
реализират на територията на
община Велико Търново?
Към настоящия момент в община Велико Търново се реализира проект за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико
Търново на стойност 33 463 212,71 лв.
Oбщина Велико Търново е бенефициент
по проекта в партньорство с общините Горна Оряховица, Лясковец, Елена,
Златарица и Стражица и Сдружение "За
чисти селища". В съответствие с въведения в управлението на дейностите
по отпадъците на национално ниво регионален принцип на управление на отпадъците, бенефициентът и общините
партньори по проекта са включени в проектен регион Велико Търново.

Какви са целите, които се изпълняват, чрез изграждането на
регионалната система?
Регионалната система за управление
на отпадъците в регион Велико Търново обезпечава екологосъобразното третиране на цялото количество смесено
събрани битови отпадъци, както и на
разделно събраните при източника зе-
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лени отпадъци. Основни цели са: оползотворяване като суровинен ресурс на
сепарираните от общия поток отпадъци рециклируеми материали - хартия и
картон, метали, пластмаса и стъкло, и
като компост на разделно събраните зелени отпадъци; оползотворяване като
RDF - модифицирани горива на сепарирани от общия поток отпадъци фракции,
и като материал за ежедневно запръстяване на част от компостираните органични фракции сепарирани от общия
поток отпадъци; и крайно обезвреждане чрез депониране на неоползотворимите отпадъци в специално проектирани депа, където се извършва депониране в отделни непромокаеми клетки, които са запечатани и изолирани помежду си и от околната среда.

Как ще бъде изградена регионалната система за управление на
отпадъците?
Предвид изискването за привеждане на общата стойност на проекта към
определените от ОПОС лимити, инвестиционното предложение предвижда
изграждането на системата да се реализира поетапно. Основният подход
при формирането на първи етап се

специално издание
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свежда до осигуряване на всички дейности, изисквани от нормативната
уредба за реализирането на целите за
управление на неопасните отпадъци.
В проекта са оставени: първа
клетка на регионалното депо за неопасни отпадъци; инсталация за обезвреждане на инфилтрата; осигуряваща довеждаща инфраструктура; административно-битови сгради и помощни такива в приемната зона (стопанския двор) на депото; инсталация
за сепариране на смесени отпадъци
(частично предвидена) и склад за материали за рециклиране; инсталация
за компостиране като част от инсталацията за МБТ / тунелен способ
на формиране на компост, производство на компост от хранителни и битови биоразградими отпадъци и като втори поток - зелени отпадъци.
Предвидени са и зелен пояс по контура на цялата площадка от 6 м, съобразно изискванията на Наредба №7/2004 г.,
и достатъчно зелени площи между отделните зони там, където това е технологично възможно. Площта за озеленяване отговаря на нормите за проектиране и експлоатация на терени за третиране и депониране на отпадъци.
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Да Транс ООД - европейските стандарти
в България при управлението на
промишлени и опасни отпадъци
Да Транс ООД е сравнително млада българска компания, строго специализирана в областта на предлагането на висококачествени услуги при управлението
на дейностите с промишлени производствени и опасни отпадъци. Фирмата развива дейността си от 2008
г. и се е утвърдила като качествен, надежден и коректен партньор за своите клиенти. Дружеството притежава всички необходими разрешителни от съответните контролни органи в Република България и като гаранция за високото качество на предлаганите услуги
от 2010 г. работи под международно признатия стандарт за качество ISO 9001:2008.

ряване. Предимство на компанията дава и лицензираният от РИОСВ склад за временно съхранение на някои
видове отпадъци.
Да Транс ООД притежава разрешително за предварително третиране на някои видове отпадъци, целящо
намаляване на обема общ отпадък и извличане на възможните за рециклиране съставки, каквото е задължението на всяко физическо или юридическо лице според
чл. 4 от Закона за управление на отпадъците.

Широкият обхват на дейността на
фирмата
включва предлагането на конкретни решения за различни видове отпадъци, сред които: производствени и промишлени отпадъци със и без опасни свойства, лекарствени продукти, хранителни добавки и медицински изделия, опасни химични вещества, строго специализирани опасни отпадъци от специфични производства.

Професионално подготвеният екип
на фирмата с натрупан опит в областта на екологията
и управлението на отпадъци с готовност предлага компетентно консултиране на генераторите на отпадъци
в трудния и сложен процес на тяхното управление. Някои видове отпадъци, поради своето естество и законовите разпоредби в страната и ЕС, изискват специално внимание. Много често собствениците на опасни отпадъци не познават в детайли нормативната уредба и
несъзнателно правят нарушения при съхраняването и цялостното управление на този процес.

В областта на опасните отпадъци
фирмата предлага на своите клиенти комплексна услуга, включваща консултиране, подпомагане при изваждане на необходимите документи от компетентните
държавни органи, пакетиране в съответните специализирани опаковки, товаро-разтоварни операции, транспортиране и последващо обезвреждане или оползотвоЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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София, бул. Братя Бъкстон, бл. 201А, офис № 5
Офис : 02/8501319, "Опасни отпадъци": 0884/746 164
Web: www.datrans.bg
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Предстои реализацията на
редица проекти в областта на
третирането на отпадъците
доц. Стефан Шилев,
директор Екология и управление
на отпадъците, община Пловдив
Какви съоръжения за третиране на отпадъци функционират
на територията на община
Пловдив към момента?
Община Пловдив е оператор на
две съоръжения за третиране на отпадъците от организираното сметосъбиране, от територията на общините - членове на регионалните
сдружения "Цалапица" и "Шишманци"Регионално депо за неопасни отпадъци в землището на с. Цалапица,
местност "Паша махала" и "Депо за
неопасни отпадъци и Инсталация за
биологично разграждане по закрит
способ" в с. Шишманци, на който
обект отпадъците се подлагат на
механично биологично третиране. И
двете съоръжения напълно отговарят на изискванията на европейските директиви и българското законодателство. Същите се експлоатират при изпълнение условията на
издадените от МОСВ комплексни
разрешителни.
От съществено значение за постигане на целите, заложени в Националните стратегически документи по управление на отпадъците, е реализирането на проекта за
изграждане на съоръжението "Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по
закрит способ", с. Шишманци (предприятие с депо за преработка на
битови отпадъци), което беше пуснато в експлоатация в края на 2009
г. В обхвата на предприятието влизат: "Инсталация за биологично
разграждане по закрит способ",
"Депо за неопасни отпадъци" и "Инсталация за сепариране". Техноло16

гията, която френската фирма
Tecsem Sarl е използвала, се основава на метода на сепариране на
рециклируемите отпадъци и компостиране на органичната част на
битовите отпадъците.
Като част от екологичната инфраструктура несъмнено е и изградената на територията на община Пловдив инфраструктура за
разделно събиране на отпадъци от
опаковки, излязло от употреба
електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба моторни превозни средства, отработени масла, излезли от употреба
гуми, негодни за употреба батерии
и акумулатори, като дейността се
осъществява от организации по
оползотворяване на съответните
видове масово разпространени отпадъци. Разделно се събират и биоотпадъците от поддържане на
зелените площи, паркове и градини на територията на общината.
За гражданите на община Пловдив
е организирано и кампанийно събиране на опасните отпадъци, образувани в домакинствата, а именно: живак и живаксъдържащи уреди; лаково-бояджийски материали
(емулсии и лакови бои; политури и
лакове; разтворители и разредители за боя; терпентин и др.); домакински препарати и химикали
(почистващи препарати, белина,
дезинфектанти, дезодоранти, киселини, основи, реактиви, пестициди и др.); мастила, замърсени
опаковки и др.; фармацевтични
продукти (лекарства с изтекъл
срок на годност).
специално издание
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Какви дейности се реализират
благодарение на съоръжението
за биологично третиране?
Основните технологични дейности, които включва, са: прием на
отпадъците; подбор на рециклируемите отпадъци; отделяне на органичните отпадъци; биологично
третиране на отделените органични отпадъци; очистване на въздуха от процесите на ферментация и зреене; рафиниране на получената стабилизирана органична
фракция (компост); депониране на
неоползотворимата фракция.
Средствата за изграждането
на предприятието за преработка
на отпадъците с първа клетка от
депото възлизат на 37 107 354 лв.
и са осигурени от републиканския
бюджет и от бюджета на община Пловдив.
Капацитетът на съоръжението
по КР е 125 000 тона/годишно преработени отпадъци, с производителност 30 тона/час при 14 работни часа дневно и 305 работни
дни в годината, а депонираното
количество е до 30% от постъпващия на вход отпадък.
Оползотворяването и рециклирането на сепарираните отпадъци, екологосъобразното третиране на биоразградимите отпадъци

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

интервю
и получаването на стабилизирана органична фракция, която може да бъде използвана за рекултивация на нарушени терени, са големите ползи за околната среда
и жителите на общините членове на Регионално сдружение "Шишманци".
Какви цели се реализират чрез
дейността на предприятието за
преработка на отпадъците?
С работата на предприятието
се постигат националните цели
при управление на отпадъците, а
именно: намаляване на количествата на отпадъците, подлежащи
на депониране; отделят се рециклируеми и оползотворими компоненти от битовия отпадък - хартия и картон, пластмаса, стъкло,
метал, текстилни отпадъци; органичните отпадъци попадат в
Инсталацията за биологично разграждане по закрит способ, преминавайки през етапите ферментация, зреене и рафиниране до получаване на полезен продукт -

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

компост (стабилизирана органична фракция).
Какви проекти в областта на
третирането на отпадъците са
планирани за реализация или се
реализират към момента на територията на общината?
Предстои да бъдат реализирани и други проекти в областта на
третирането на отпадъците на
територията на общината. Сред
тях е изграждане на площадка за
открито компостиране на биоотпадъците от поддържане на обществени площи, паркове и градини на територията на община
Пловдив, с капацитет 10 000 тона годишно; осигуряване/изграждане на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата,
минимум по една във всеки район
на община Пловдив. Първата площадка ще бъде обособена в район
"Южен" на общината, като съгласно инвестиционното предложение
се предвижда разделно събраните

l

специално издание

отпадъци от домакинствата да
се събират и съхраняват в специално разположени контейнери. На
площадката се предвижда обособяване на следните зони: зона за
приемане на отпадъците с контролно-пропускателен пункт и обслужваща зона; зона, върху която
се осъществява основната дейност по събиране и съхраняване на
отпадъците.
С реализацията на инвестиционното предложение ще се изпълни изискването на Закона за управление на отпадъците, а именно чл.19, ал.3, т.11.
Планирано е и изграждане на
втора клетка на "Депо за неопасни отпадъци", с. Шишманци. Предстои и да бъде въведен в експлоатация инсинератор за опасните
болнични отпадъци от болничните заведения в гр. Пловдив и региона. С пускането в експлоатация на инсинератора ще се решат
проблемите, свързани с обезвреждането на опасните болнични отпадъци в региона.

17

интервю

Изгражда се регионална
система за управление на
отпадъците в регион Плевен
инж. Павлина Иванова,
началник отдел Екология в община Плевен
Какви проекти в областта на
управлението на отпадъци се
реализират на територията на
община Плевен?
Към момента се реализира проект
за изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Плевен. Целта на проекта е изграждането на необходимата инфраструктура за екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на регион Плевен, обхващащ общините Гулянци, Долни Дъбник, Долна
Митрополия, Искър, Пордим и Плевен.
Предвидената за изграждане на регионалната система площадка е разположена между селата Буковлък и Опанец, на 6 км от град Плевен и на 8 км
от град Долна Митрополия.
Основна цел на проекта е създаване на условия за качествено третиране на образуваните битови отпадъци
в региона чрез: обхващане на всички населени места в системите за събиране и транспортиране на отпадъците;
оптимизиране на събирането и транспортирането; изграждане на съоръжения за предварително третиране и
инсталации за обезвреждане на битови отпадъци; компостиране и сепариране на рециклируеми отпадъци; екологосъобразно депониране, включително система за улавяне на биогаза.

Какви съоръжения за управление
на отпадъци е предвидено да бъдат изградени в рамките на проекта?
В рамките на проекта ще бъде изградена инсталация за третиране на
биоразградими отпадъци чрез компостиране с открити купове и естествена вентилация. Предвиден е отделен
модул за компостиране на зелени от-
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падъци. Съоръжението за компостиране ще включва приемна площадка, площадка за зреене, навес за готов компост и резервоар за отпадъчни води.
Идеята е да се изгради гъвкава инсталация, която може да се използва
както за третиране на смесени отпадъци, така и за разделно събрани органични отпадъци. В съоръжението за
компостиране ще се произвежда основно компост като готов продукт от
третиране на смесена органична фракция отпадъци, който може да се използва като материал за запръстяване в
депа; за рекултивация на съществуващи сметища и стари депа или други
замърсени райони, както и в гори, мини, кариери и отглеждане на земеделска продукция, която не е предназначена за консумация от човека.
Предложената система за разделно събиране на зелени отпадъци подпомага производство на висококачествен компост от третиране на зелени отпадъци, който е подходящ за торене. Зелените отпадъци ще се събират отделно от смесените такива с
органична фракция. Предвижда се зелените отпадъци да се компостират
на отделни купове за производството
на висококачествен компост. Капацитетът на съоръжението за компостиране ще бъде около 25 700 т/годишно.

На какви технологии е базирана
сепариращата инсталация и какви продукти ще произвежда?
Третирането на смесени отпадъци
ще се извършва в инсталация за сепариране, където органичните и смесените рециклируеми фракции от отпадъци се сепарират, на първо място с
механични методи и след това на ръка. Органичната фракция се насочва
към съоръжението за компостиране,

специално издание
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докато рециклируемите фракции се балират и след това се предават на съответните оператори за по-нататъшна преработка и оползотворяване.
Инсталацията за механична сепарация ще произвежда следните сепарирани отпадъчни продукти: желязосъдържащи фракции - метали; картон - PAP; велпапе - PAP; пластмаси (полиетилен терефталат)/PET; полиетилен - PE; полипропилен - PP; полистирол - PS; поливинилхлорид - PVC; хартия (печатарска и
др)- PAP; стъкло - GL. Капацитетът на
сепариращата инсталация е 189 т/
дневно или 53 865 т/годишно.

В рамките на проекта ще бъде
изграден Център за предаване
на отпадъци (ЦПО). Какви ще
бъдат функциите му?
В центъра ще се предават разделно
събрани фракции рециклируеми отпадъци и опасни отпадъци. Звеното има за цел
да обслужва граждани и фирми, предаващи отпадъци, които след обработка и пакетиране ще се извозват за последващо
обезвреждане и оползотворяване от специализирани фирми. Ще бъдат изградени
сграда за предаване на опасни и други отпадъци, навес за контейнери и площадка
за съхранение на отпадъци.
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ГАЕА - Решения за екологично и икономически
целесъобразно управление на отпадъци
ГАЕА - Зелена Алтернативна
Енергия ЕАД е компания, част от
Групата на TITAN Cement S.A., която предлага решения за управление
на отпадъци, оползотворяване на
отпадъци и производство на алтернативни горива.
Дружеството работи с държавни
организации, голям брой индустриални предприятия и частни лица и управлява производствена инсталация
за алтернативни горива на територията на циментовия завод в село
Златна Панега, област Ловеч.
Основната дейност на компанията е предоставянето на консултантски, производствени и екологични
услуги в преработката на битови,
търговски и производствени отпадъци с цел използването им като заместител на конвенционално твър-
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до гориво и суровини в пещите на
Златна Панега Цимент АД.
През последните три години ГАЕА
е предложила решения за оползотворяване на над 50 000 тона битови и индустриални отпадъци (в т.ч.
нерециклируеми отпадъци от опаковки, каучук, текстил, пластмаса,
биомаса и др.) на голям брой предприятия от преработващата и добивната промишленост. Чрез предлаганата услуга по оползотворяване на отпадъци от бита и индустрията компанията дава възможност
на своите клиенти да бъдат част
от една екологична политика по управление на отпадъците, която допринася за опазване на околната среда и за подобряване качеството на
живот. Компанията спомага и за намаляване разходите на индустрия-
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та по отношение управлението на
отпадъци, тъй като оползотворяването в циментови пещи е не само
по-екологично, но и икономически поцелесъобразно решение от депонирането.
В своята дейност ГАЕА прилага
практиките на устойчивото развитие чрез оползотворяване на отпадъчни материали в България и региона. Превръщането на енергия от
отпадъци намалява използването на
невъзобновяеми природни ресурси,
служи като екологосъобразно средство за оползотворяване на битови
и производствени отпадъци и намалява въглеродните емисии на производителите на енергия, като гарантира на местните общности безопасно и устойчиво управление на
техните отпадъци.
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На територията на община Хасково
се изгражда Регионален център за
третиране на неопасни отпадъци
Венета Тенчева,
началник отдел Екология, община Хасково
Какви съоръжения за третиране на отпадъци функционират
на територията на община Хасково?
Действащата система за управление на отпадъците на община
Хасково включва компоненти, които
покриват редица основни изисквания за опазване на околната среда,
определени с европейското законодателство и въведени в националното законодателство. Тя включва
събиране, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане на
отпадъците. На територията на
община Хасково е въведено организирано събиране и транспортиране
на битовите отпадъци от град Хасково и всички 36 населени места.
Град Хасково се обслужва от 1480
контейнера тип "бобър" и 2530 пластмасови кофи по 110 л, които се извозват ежедневно. В селата на общината са разположени 1050 съдове за отпадъци тип "бобър", които
се обслужват веднъж седмично.
Освен това се прилага и разделно събиране на отпадъци от опаковки, като за целта има разположени 500 броя контейнери в 167
точки за събиране на организацията по оползотворяване, в т.ч.: 21
сини контейнера тип "ракла" и 146
метални контейнера със син капак
тип "бобър" с обем 1,1 м3 - за събиране на хартиени и композитни
отпадъци от опаковки; 21 жълти
контейнера тип "ракла" и 146 метални контейнера с жълт капак
тип "бобър" с обем 1,1 м3 - за събиране на пластмасови и метални
отпадъци от опаковки; 166 зелени
контейнера тип "иглу" с обем 1,5
м3 - за събиране на стъклени отпадъци от опаковки.
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Обезвреждането на отпадъците
се извършва на действащото Регионално депо за неопасни отпадъци за
общините Хасково, Димитровград и
Минерални бани, с. Гарваново, община Хасково, което е собственост на
община Хасково.
Какви проекти в областта на
управлението на отпадъци се
реализират на територията на
общината?
Прилагането на действащото
законодателство в цялост налага
да се осъществи интегрирано управление на отпадъците, включващо мерки по отношение на всички
методи, предвидени в йерархията
на управление на отпадъците от
ЗУО, като се спазват заложените
приоритети. Естествено най-малка тежест следва да се отдава на
обезвреждането на отпадъците
чрез депониране. Отчитайки всичко това, както и прилагането на
регионалния принцип на управление
на отпадъците, община Хасково
извърши прединвестиционно проучване за Регионалната система
за управление на отпадъците в
рамките на проект за Техническа
помощ "Интегрирано управление
на отпадъците в регион Хасково",
а през януари 2013 г. бе подписан
договор за изпълнението на проект за "Изграждане на регионална
система за управление на отпадъците в регион Хасково", финансиран по ОП "Околна среда 2007-2013
г.". Партньори на община Хасково
по този проект са общините Димитровград и Минерални бани.
Какви са основните параметри
на проекта за управление на отспециално издание
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падъците и какви основни дейности ще бъдат реализирани?
Регионалните съоръжения от системата за регионално управление на
отпадъците включват регионално
депо за неопасни отпадъци, сепарираща инсталация и инсталация за
компостиране и ще обслужват 153
612-те жители на региона. Стойността на проекта е 28 454 919,25
лв., като 22 941 149,89 лв. се осигуряват от Европейския фонд за регионално развитие, 4 048 438,22 лв. са
национално съфинансиране чрез държавния бюджет, а 1 465 331,14 лв. собствено съфинансиране, осигурено от трите общини. Целта на проекта е да подобри инфраструктурата за опазване на околната среда в
съответствие със стандартите на
ЕС, като се установи функционираща и екологосъобразна система за
управление на отпадъците за регион Хасково. Тя ще бъде постигната
чрез изграждане на Регионален център за третиране на неопасни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и Минерални бани.
Това, разбира се, е основната дейност на проекта. Предвидено е изграждането на първа клетка от ново
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депо за неопасни отпадъци и оборудването за неговата експлоатация; инсталация за сепариране на отпадъци;
инсталация за компостиране на зелени отпадъци; пречиствателна станция за отпадни води за целите на депото и др. В рамките на проекта ще
се извършат и доставки на машини и
съоръжения, в това число мобилно
оборудване за инсталацията за сепариране, депото за неопасни отпадъци, компостиращата инсталация и за
системата за мониторинг; както и
доставка на оборудване за разделно
събиране и транспортиране на зелени отпадъци, включваща контейнери
за зелени отпадъци за трите общини и камиони за обслужването им.
На какви технологии са базирани планираните съоръжения и
какъв е капацитетът им?
Планираният Регионален център
за третиране на неопасни отпадъци има срок на експлоатация приблизително 23 години. Площадката за
изграждане на центъра е с обща
площ 228,868 дка и се намира в землището на с. Гарваново.
Проектирано е изграждането на
инсталация за сепариране на отпадъците, в която ще става третирането на смесени битови отпадъци,
където органичните и смесени рециклируеми фракции се сепарират
механично, а впоследствие и ръчно.
Органичната фракция се насочва за
обезвреждане на депото, а рецикли-
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руемите фракции, сепарирани от отпадъците, се балират и доставят до
съответните оператори за последващо оползотворяване. Произведената RDF-фракция ще постъпва за изгаряне с оползотворяване на енергията в циментов завод въз основа на
предварително сключен договор.
Инсталацията за сепариране се
състои от следните технологични възли: приемно помещение за
смесено събрани битови отпадъци - предназначено за приемане и
временно съхранение на битовите
отпадъци за подаване за последващо третиране; подготвително хале, където битовият отпадък се
подава за третиране в приемен
бункер и оттам към шредер (раздробител); основно разделяне на
битовия отпадък чрез вибрационно сито на три фракции. Инсталацията включва още: линия за ръчно отделяне на рециклируеми материали и балистично сепарирaне
на рециклируеми материали и RDF;
отвеждане на сепарираните материали, подлежащи на рециклиране
за балиране чрез транспортни ленти; склад за рециклируеми материали и за алтернативно гориво
(RDF); отвеждане на остатъците
от сепарирането за депониране.
Инсталацията е проектирана да
обработва 168 т/ден. Общото количество на битовите отпадъци,
което ще постъпва в инсталацията за сепариране, е 42 076 т/год.
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Остатъците от отпадъци ще
постъпват на Депото за неопасни
отпадъци. С проекта ще се изгради
първа клетка с обща площ 26,569 дка,
капацитет 148,5 хил. т и период на
експлоатация около пет години.
Какви техники и съоръжения за
третиране на зелени отпадъци
са предвидени по проекта?
С оглед осигуряване на екологосъобразно управление на отпадъците,
проектът предвижда успоредно с разделното събиране, сепарирането на
отпадъчни материали за повторно
оползотворяване и добиването на алтернативно гориво, да се прилага също и аеробно третиране на разделно
събраните "зелени" отпадъци включително: битови отпадъци от градини
и паркове; изрезки от дървета, храсти и окосена трева от частния сектор; зелени отпадъци от гробищни
паркове; крайпътна зеленина, резултат от растителни остатъци от
поддръжката на крайпътната зеленина. Рециклирането на зелените отпадъци чрез компостиране се предвижда да се осъществи като комплексен обект, разположен върху самостоятелна площадка, който включва:
обработване на отпадъците - инсталации за раздробяване и пресяване; помещения за ферментация, зреене и
складиране на получения компост; обслужващи сгради и съоръжения (като
част от обслужващия комплекс за инсталацията за сепариране).
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Лабтех предлага цялостни решения
за анализ на води и отпадъци
Фирма Лабтех е създадена през
2002 година с основен предмет
доставка и сервизно обслужване
на лабораторна, аналитична и апаратура за непрекъснат контрол.
Специалистите работещи във
фирмата, притежават дългогодишен опит и са преминали редица
курсове на обучение.
Лабтех е представител на редица фирми, производители на оборудване, които са сред водещите
в света. Сред тях са WTW - контролно измервателна апаратура за
анализ на води, Global Water - апаратура за анализ на води, пробовземна апаратура и метео станции,
елемент анализатори, Camspecспектрофотометри, Poleko - су-
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шилни, инкубатори, термостатични шкафове, IKA - диспергатори,
клатачки, MPW - центрофуги, Velp
- апаратура за анализа на храни,
Medline - микроскопи, Bellingham +
Stanley - рефрактомeтри, Raypa автоклави, водни бани, GFL - дестилaтори, фризери, Kern - лабораторни, промишлени, платформени
везни, Hielscher - ултразвукови хомогенизатори, Bibby Scientific - обща лабораторна апаратура, Linn
High Therm - пещи, Bicasa - лабораторни мебели, Analytik Jena - ААС,
ТОС, Hirschmann, TQC, Duchefa,
SMEG Instruments, Labconco и др.
Лабтех предлага цялостни решения за мониторинг на питейни,
отпадни, промишлени, чисти во-
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ди, както и апаратура за анализ
на отпадъци. Сред изпълнените
проекти в тази област са пълно
оборудване на лабораториите в
ПСОВ Обзор-Бяла, Каварна, Благоевград, Кюстендил, Провадия, Троян, Кубрат, както и доставка на
оборудване за непрекъснат контрол в ПСОВ Русе, София, Ловеч и
др. Сред клиентите на фирмата
са са АЕЦ Козлодуй, ВиК София,
Добрич, Пловдив, Варна, Велико
Търново, Габрово, Силистра, Враца, Пазарджик, Изпълнителна
Агенция по Околна среда, МОСВ.
Лабтех предлага технически
консултации, следпродажбено обслужване, сервиз. Лабтех е сертифицирана по ISO 9001.
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Регионалното депо обуславя
екологосъобразно обезвреждане
на битовите отпадъци в района
инж.Кръстинка Радушева,
главен експерт Екология, община Шумен
Какви съоръжения за третиране на
отпадъци функционират на територията на община Шумен? Бихте
ли разказали повече за най-мащабните и успешно реализирани проекти в тази насока?
Югозападно от град Шумен и кв. Дивдядово се намира регионалното депо за
неопасни отпадъци. През 1998 г. е възложено проектирането на обект "Разширение на депо за твърди битови отпадъци" гр. Шумен. Отреденият терен за
депо за неопасни отпадъци се намира на
1200 м югозападно от кв. Дивдядово на
гр. Шумен в непосредствена близост до
старото сметище на гр. Шумен. Депото се разполага на източния склон на до-
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лина и се разширява в северна посока.
Площта на новото депо е 95 дка, капацитетът му е 905 365 куб. м, периодът
на експлоатация е 21 години и 6 месеца.
Изграждането на депото е реализирано
на три етапа - три клетки.
Обект "Разширение на депо за твърди битови отпадъци - I-ви етап" гр. Шумен е въведен в експлоатация с разрешение за ползване № 515 от 03.10.2005
г. С цитираното разрешение са приети
следните съоръжения: външен водопровод, външно ел. захранване, експлоатационен път, охранителен канал, вертикална планировка на клетки № 1, 2 и 3,
стопански двор - КПП, контролна автомобилна везна, гараж, склад за вторич-
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ни суровини, ограждащи диги, охранителен канал, Клетка № 1, помпена станция
за ИАВ, ограда, стабилизиране на скатовете чрез монтаж на геоклетки.
Междувременно с Националната програма за управление на отпадъците депо-
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то е определено за регионално за общините Шумен, Смядово, Нови Пазар, Велики
Преслав, Хитрино, Каолиново, Каспичан и
Венец. Определянето на депото за ТБО за
регионално и присъединяването на още седем общини доведе до усвояване на капацитета му за много по-кратък период от
проектния. Това наложи ускоряване изпълнението на останалите две клетки и прилежащата инфраструктура. Така от края
на 2012 г. регионалното депо за неопасни
отпадъци за общините Шумен, Смядово,
Нови Пазар, Велики Преслав, Хитрино, Каолиново, Каспичан и Венец разполага с три
клетки за приемане на отпадъци.
На територията на цялата община в
26-те населени места сметосъбирането и транспортирането на битовите
отпадъци е организирано и се изпълнява
по утвърдени графици. В град Шумен и
10 села има въведено разделно събиране
на отпадъци от опаковки от хартия и
картон, пластмаси, метал и стъкло.
На какви иновативни технологии са
базирани тези съоръжения и какъв е
капацитетът им? Какви са конкретните ползи от реализирането им?
Регионалното депо за неопасни отпадъци обуславя едно екологосъобразно и

контролирано обезвреждане на битовите отпадъци в района. Всеки прием се
регистрира с електронна везна и чрез
използвания софтуер се отбелязва видът
и кодът на отпадъка. На депото отпадъците се обработват чрез верижна машина и компактор и се запръстяват.
За качеството на съоръжението
допринася и извършваният мониторинг
на състоянието на тялото на депото,
контрол на повърхностните и подземните води, почвите и състоянието на
атмосферния въздух.

За намаляване на количествата биоразградими отпадъци за депониране общината ще закупи два броя дробилки за
нарязване на клони и храсти от зелената система с възможности за получаване на дървесен чипс.
През месец юни т. г. организирахме
съвместно с БалБок Инженеринг мобилни пунктове за безвъзмездно събиране
на опасни отпадъци от бита. Резултатите са обнадеждаващи и възнамеряваме до края на тази календарна година да организираме още акции както за
опасните отпадъци, така и за едрогабаритни отпадъци.
В по-дългосрочен план община Шумен
възнамерява да реализира заедно с регионалното сдружение на общините от
област Шумен, съоръжения за третиране на биоразградимите отпадъци, съоръжения за третиране на строителните отпадъци и пречиствателно съоръжение на регионалното депо за неопасни отпадъци. Така със съществуващото съвременно депо ще разполагаме
със завършена интегрирана система за
управление на отпадъците. За изготвянето и реализацията на този мащабен
проект ще разчитаме на новата Оперативна програма Околна среда.

Какви проекти в областта на третирането на отпадъци планира община Шумен или се реализират към
момента?
Община Шумен е в процедура по възлагане на сепариране на битовите отпадъци
преди депонирането им, като от тях се отделят фракции от пластмаси, хартия и картон, метали и стъкло. По този начин ще
се намали количеството на постъпващите в депото отпадъци, с което ще се удължи неговият експлоатационен живот. От
друга страна, ще се предоставят отпадъци, които ще се рециклират и, не на последно място, ще се намали сумата за отчисления за тон депониран отпадък.
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