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Започва нова фаза на кампанията ‘’Будно поколение’’ относно разхищаването
на отпадъци Фокус върху екологичните, икономическите, социалните и личните последи-

ци от неустойчивото използване на ресурсите поставя най-новата фаза на

кампанията „Будно поколение“ („Generation Awake“) на Европейската комисия.

Инициативата има за цел да разясни последствията от моделите на по-

требление на хората върху природните ресурси. Кампанията е изградена на

основата на интерактивен уебсайт, достъпен на всички 24 официални езика

на ЕС, в който анимационни герои показват последиците от ежедневните

решения за покупки за околната среда.

Въпреки целите за рециклиране в ЕС и успехите в някои области, отпадъ-

ците все още представляват ресурс, който в огромна степен остава недо-

статъчно използван. Според данните от проведено проучване пълното прила-

гане на законодателството на ЕС за отпадъците ще доведе до икономии от

72 млрд. евро годишно, до увеличаване на годишния оборот на сектора за

управление и рециклиране на отпадъците с 42 млрд. евро и до създаване на над

400 000 нови работни места до 2020 г.

НС одобри създаването на Национален експертен съвет по изменение на климата
Национален експертен съвет по изменение на климата ще бъде създаден

след решение на Народното събрание. Той ще изпълнява функцията на консул-

тативен орган към министъра на околната среда и водите.

В Съвета ще вземат участие представители на министерствата на окол-

ната среда и водите, на земеделието, на икономиката и енергетиката, на

транспорта, на финансите, на инвестиционното проектиране, на вътрешни-

те работи, на външните работи, на здравеопазването, на образованието и

науката, на труда и социалната политика.

Ще има представители и на Държавна агенция „Национална сигурност“,

Изпълнителната агенция по околна среда, БАН, Националното сдружение на

общините и юридически лица с нестопанска цел, чиято дейност има пряко

отношение към ограничаване изменението на климата.
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АСЕКОБ разработва проект за прозрачност в управлението на отпадъците
Асоциацията на еколозите от общините в България обяви, че започва сфор-

мирането на мрежа от организации във връзка с проекта „Прозрачност в

управлението на отпадъците – създаване на мрежа от организации, работещи

за подобряване на системата за управление на отпадъците на общинско ниво“.

В проекта ще участват неправителствени организации, граждани и фирми,

които ще взаимодействат с местните власти и съвместно ще осъществяват

информационни кампании, обучения и прилагане на граждански контрол по отно-

шение дейностите за УБО. Участниците в мрежата ще имат възможност да

преминат различни обучителни курсове и семинари, провеждани от АСЕКОБ.

След приключване на обучението организациите ще стартират информа-

ционните кампании, ще анализират и предоставят информация относно дей-

ностите и показателите на системата за УБО – общи количества, по ком-

поненти, аналитична и обобщена информация. За да се осъществи това, асо-

циацията предлага да разработи допълнителен модул към системата Депо

Инфо на АСЕКОБ, който да бъде инсталиран на няколко регионални депа и да

осигури публичен достъп до обобщените данни. В тази връзка ще бъде напра-

вено и предложение за промяна в законодателната рамка с цел изискване за

въвеждане на такава информация и осигуряване на публичен достъп до нея,

осигуряване на пълна прозрачност в процеса на вземане на решения и прила-

гането на моделите за управление. 

Проектът за прозрачност в управлението на отпадъците се финансира в

рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия меха-

низъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Стартира проект ‘’Зелено предприемачество за устойчиво развитие’’
Джуниър Ачийвмънт България постави началото на нова образователна

инициатива, която ще развива екологичното мислене и зелените идеи на бъде-

щите предприемачи. Проектът ‘’Зелено предприемачество за устойчиво раз-

витие’’ ще подпомогне 80 младежи на възраст между 15-19 години от България

и Норвегия, които ще получат знания за изграждането на бизнес, отговорен

към околната среда, и ще създадат заедно проекти, реализиращи основната

идея на програмата – зелено предприемачество за устойчиво развитие. В

рамките на инициативата те ще се включат в онлайн обучителен курс по

зелено предприемачество и ще вземат участие в едноседмичен иновационен

„Еко лагер“. По време на лагера младежите ще представят свои зелени биз-

нес идеи, а три от най-добрите концепции ще получат менторска подкрепа за

практическата им реализация.

„Основната цел е да бъдат споделени добри практики в сферата на еколо-

гичните иновации, да се генерират бизнес идеи, отговорни към природата, и

да се изгради стабилна международна мрежа между ученици, където те сво-

бодно да обменят опит и идеи в сферата на опазването на околната среда

и бъдещи бизнес проекти“, уточняват от Джуниър Ачийвмънт България.

Зелена заетост е необходима на страната показва проучване на Клийнтех
България 98,7% от българските студенти, изучаващи „зелени“ специалности, счи-

тат за изключително важно компанията, в която ще работят, да развива

екологични и енергийно ефективни политики. Това показват данни от специ-

ално проучване, проведено от Клийнтех България по темата за „зелената“

заетост в десет висши учебни заведения.

През 2013 г. се проведе и първото по рода си събитие „Зелена кариера“,

което срещна студенти с компании от различни сектори и представи профе-

сионалните възможности в сферата на енергетиката, устойчиво строител-

ство и архитектура, корпоративна социална отговорност, чисти технологии

и иновации, околната среда, управление на отпадъци,производство и реализа-

ция на зелени продукти и услуги и др.

На събитието бяха представени и седем „зелени“ магистърски програми в

различни български университети, като възможност за по-задълбочено обуче-

ние по тези теми.
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Xylem представи нови противопожарни бустерни помпени групи Lowara
В края на 2013 г. глобалният доставчик на водни технологии Xylem предста-

ви новата си серия модулни бустерни помпени групи Lowara, съобщиха от

българския партньор на компанията Аквастарт. Съоръженията са специално

проектирани за нуждите на противопожарните приложения в съответствие

със стандарт EN12845 за автоматични спринклерни системи и UNI10779 за

хидрантни системи.

„Противопожарните бустерни помпени инсталации серия GEM се предла-

гат с електрически или с дизелов двигател в зависимост от начина на зах-

ранване и нивото на надеждност, изисквано от системата. Помпените групи

се окомплектоват с нормално засмукващи хоризонтални помпи от чугун или

от неръждаема стомана, отговарящи на всички изисквания на противопожар-

ните системи. Благодарение на модулния дизайн на бустерните групи мон-

тажът им е лесен, като в същото време осигурява приспособяване на помпе-

ната група към специфичните изисквания на противопожарната система“,

допълват от Xylem.

Възможни са три различни варианта на помпените системи с възможност

за окомплектоване като единични модули с всички основни свързващи компо-

ненти за лесен монтаж. „За всеки модул може да се избере електрически или

дизелов двигател, което помага на нашите клиенти да получат точната кон-

фигурация при гарантиране на най-високо ниво на сигурност и надеждност“,

уточняват от компанията. Предоставена е възможност, при която бустерни-

те помпени групи се предлагат с автоматично самотестване или автома-

тично изключване, което позволява поддръжката на системата да се извършва

без нужда от напълно изключване на системата.

От българския партньор на Xylem - Аквастарт, уточняват, че помпените

групи на Lowara серия GEM ще заместят серия GEN.
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Раздадени бяха наградите във второто издание на Европейска седмица за
намаляване на отпадъците Младежкият информационно-консултантски център ЯКО в Смолян, обедине-

ното детско заведение Васил Левски в Карлово, Първа частна математическа

гимназия и ЧНУ Питагор, фирма за производство на велосипеди МАКС ЕВРОПА

- с. Царацово, община Марица, община Несебър, район "Южен" на община Плов-

див и РИОСВ-Смолян са отличените участници във второто издание на Ев-

ропейската седмица за намаляване на отпадъците. Наградите им бяха връчени

по време на официална церемония на 23 януари в София, в която участваха

министърът на околната среда и водите Искра Михайлова и заместник-мини-

стрите Чавдар Георгиев и Дин Онбаши.

България участва за втора поредна година в европейската инициатива, а

национален координатор бе Асоциацията на еколозите от общините в Бълга-

рия.

Строителството на язовир Луда Яна ще се възобнови през 2015 г.
Строителството на язовир Луда Яна ще се възобнови през 2015 г. и ще

приключи в рамките на 30 месеца, съобщи министърът на регионалното раз-

витие Десислава Терзиева.

Строителството на Луда Яна е започнало през 1986 г., прекъсвано е някол-

ко пъти и през 2000 г. е спряло поради липса на финансиране. Идейният проект

за съоръжението е готов, а в момента се разработва техническият. Той

предвижда изграждането и на пречиствателна станция за питейни води. Те

ще обслужват жителите на Панагюрище и останалите населени места в

региона.

„Със завършването на Луда Яна ще бъде качествено и надеждно водоснаб-

дяване за населението на общината“, коментира министър Терзиева.

Тя присъства на представяне на хидравличен модел на преливното съоръ-

жение на язовира. Според нея средствата за изграждането на проекта вече

са осигурени изцяло. Стойността на строително-монтажните работи за

язовира и пречиствателната станция за питейни води към него е 52 млн. лева.

„Общо 23 млн. лeвa са предвидени през тази година в бюджета на Мини-

стерството на регионалното развитие (МРР) за строителството на язови-

рите Луда Яна и Пловдивци и рехабилитацията на Студена“, допълни Деси-

слава Терзиева.

Различни инициативи подготвя БАВ по повод Световния ден на водата
Международен воден мост по повод Световния ден на водата, 22 март,

организират Българската асоциация по водите (БАВ) и сдружение "Аз обичам

водата". Инициативата ще състои в седмицата от 17 до 23 март. Домакин

ще бъде Националният музей "Земята и хората" в София. Темата на събити-

ето тази година е "Язовирите на България".

Сред акцентите в рамките на Международния воден мост е и национален

фотоконкурс "Язовирите на България". Най-добрите фотографии ще бъдат

номинирани онлайн от публиката и от експертно жури. Наградите ще бъдат

връчени на специална церемония на 22 март, в която участие ще вземат

официални лица. Те ще бъдат включени в експозиция в Националния музей

"Земята и хората" от 17 до 23 март. Изложбата ще представи общо 50

авторски творби.

Сред останалите събития, подготвени в рамките на инициативата, са

кръгла маса на тема "Състояние и бъдеще на язовирите в България" с уча-

стието на представители на държавни институции, тематични кинопро-

жекции и онлайн видео връзка с информационните центрове в България и

чужбина.
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накратко

40% намаляване на емисиите на парникови газове към 2030 г. цели ЕС
Спад на емисиите на парникови газове с 40% под равнището от 1990 г.,

задължение за минимален дял на енергията от възобновяеми източници в ЕС

27%, прилагане на нова система за управление и нови показатели за изграж-

дането на конкурентна и сигурна енергийна система са заложените в новата

рамка за политиките на ЕС положения в областта на климата и енергетиката

за периода до 2030 г.

Основната цел на поставените параметри е да се стимулира непрекъсна-

тият напредък към нисковъглеродна икономика. Ключовите елементи, които

ЕК включва в рамката за политиките в периода до 2030 г., са шест. Намаля-

ването на емисиите на парникови газове е определено като задължителна цел

на Съюза към 2030 г. След 2020 г. годишното намаление на тавана на емиси-

ите от секторите, попадащи в обхвата на СТЕ на ЕС, ще бъде увеличено от

сегашните 1,74% на 2,2%. Емисиите от секторите извън СТЕ на ЕС ще тряб-

ва да се понижат с 30% под равнището за 2005 г.

Останалите засягат повишаването на дяла на енергията от възобновяеми

източници, която се определя като решаващ фактор в прехода към конкурен-

тоспособна, сигурна и устойчива енергийна система; повишаване на енергий-

ната ефективност; реформа на СТЕ на ЕС; постигане конкурентоспособна,

достъпна и сигурна енергия и въвеждането на нова система за управление.

Очаква се рамката да бъде разгледана от Европейския съвет на неговото

пролетно заседание, насрочено за 20-21 март.

Клиентите на Овергаз са спестили 430 000 т вредни емисии през 2013 г.
Битовите и индустриалните клиенти на Овергаз в цялата страна са спе-

стили 430 000 т вредни и парникови емисии през 2013 г., отчетоха от дру-

жеството. Благодарение на газификацията вредните газове и праховите ча-

стици са с 22 000 т по-малко, а концентрацията на въглеродния диоксид е

намалена с 406 000 т.

Най-осезаема промяна в качеството на въздуха се наблюдава в районите,

където домакинствата са заменили нафтата, дървата и въглищата, а пред-

приятията са преминали от мазут към природен газ. Клиентите на Овергаз

Изток са спестили най-много емисии на атмосферата - 126 000 т. След тях

се нареждат абонатите в София, Банкя и Божурище с общо спестени 124 000

т, Северна България - над 105 000 т, Западна България - близо 44 000 т и Южна

България - над 28 000.

Според Овергаз за последните 13 години газификацията, извършена от

компанията, е спестила над 4 млн. т емисии въглероден оксид и диоксид, серни

и азотни оксиди, летливи вещества и прах.
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Уважаеми г-н Йовков, Вие сте офи-

циален представител на продукти-

те StormTech у нас. Какво включва

предлаганата гама?

Продуктите StormTech са отско-

ро на българския пазар, като за нас

е удоволствие да представим още

един иновативен продукт, който е

много по-различен от досега позна-

тите ни дренажни системи и отно-

во строго ориентиран към опазване

на околната среда и най-вече водни-

те ресурси, отговарящ на чл. 40 от

Наредба № РД-02-20-8 от 17 май 2013

г. за проектиране, изграждане и ек-

сплоатация на канализационни сис-

теми. Уникалната система за управ-

ление на дъждовни води StormTech

предлага голямо разнообразие и раз-

лични размери на камерни системи,

т. нар. дренажни тунели (SC-310, SC-

740, DC-780, MC-3500 и MC-4500),

така че архитектите да се възпол-

зват максимално от площта на

терена, като могат да се монтират

под паркинги и пътища с изключител-

но тежко натоварване. StormTech

предлага също така голяма гама от

геотекстили, геомембрани и систе-

ми за затревяване и укрепване на

труднодостъпни терени. Продукти

Предлаганите от нас продукти
са строго ориентирани към
опазване на околната среда
и водните ресурси

Георги Йовков, управител на Биорок България,
пред сп. Екология & Инфраструктура

Предлаганите от нас продукти
са строго ориентирани към
опазване на околната среда
и водните ресурси

от ново поколение, които се изпол-

зват в пътното строителство,

речните корита и много други при-

ложения. Компанията ADS е най-го-

лемият производител на дренажни

системи в Америка. Постоянните

предизвикателства, поставяни от

проектанти, инженери и инвестито-

ри, ни карат непрекъснато да разши-

ряваме гамата на продуктите си,

като осигуряваме допълнителна

гъвкавост спрямо техните обекти.

Кои са предимствата на изделия-

та, които ги правят конкурентос-

пособни на нашия пазар?

Разнообразието от модули, което

предлагаме, ни откроява от досега

познатите дренажни системи, съче-

тано с качеството, устойчивостта,

изключителната издръжливост, как-

то и забележително бързият мон-

таж. Например с един товарен авто-

мобил може да доставим камерна

система с обем от 685 м3, а 10 броя

камерни системи MC-3500 осигуря-

ват общ монтиран обем от над 50

м3 и могат да бъдат лесно монтира-

ни в рамките на 10 минути. За мон-

тиране на същия обем чрез контей-

нерна система или блокчета е необ-

ходимо да бъдат инсталирани 150 до

200 броя, което отнема значително

повече време и средства, и прави

StormTech икономически по-изгодни.

Освен това StormTech продуктите

са разработени в съответствие с

най-строгите изисквания и стандар-

ти в сектора, като притежават и

всички нужни европейски сертифика-

ти.

За какви приложения са подходящи

и кои ще бъдат основните ви кли-

енти?

Системата StormTech е предназ-

начена основно за използване под

паркинги, пътища и тежки земни

маси, като по този начин пести

ценни площи и запазва водните ре-

сурси. Вече имаме няколко изпълне-

ни обекта с технологията StormTech

и мога да кажа, че нашите клиенти

са едни от водещите и динамично

действащи строителни фирми и

инвеститори в страната.



10 брой 1/2014  l  ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

интервю

Уважаеми д-р Ангерер, Австрия

е страна партньор на предсто-

ящото издание на организирани-

те от Виа Експо международна

конференция и изложба Save the

Planet. Разкажете ни малко по-

вече за това сътрудничество.

Австрия вече за четвърта поред-

на година е партньор на Виа Експо –

българския организатор на форуми и

изложения, в това число и на конгре-

са Save the Planet, който ежегодно се

провежда в Интер Експо Център в

София. Първоначално фокусът на съби-

тието беше насочен към конгреса, на

който редовно изнасят доклади по

актуални теми на устойчивото раз-

витие в областта на енергетиката

и околната среда австрийски експер-

ти от публичния сектор, но също и

предприемачи с богат опит в тези

сфери. В рамките на това партньор-

ство участието на австрийски фир-

ми в паралелно провеждащото се

изложение се разви много добре.

Кои австрийски фирми ще взе-

мат участие тази година? Как-

ви екологични иновации ще мо-

гат да видят посетителите

там?

Австрийските фирми разполагат
с добри референции в областта на
екологичните проекти в България

д-р Михаел Ангерер, търговски съветник
към посолството на Австрия в България,
пред сп. Екология & Инфраструктура

В рамките на австрийското гру-

пово участие 17 компании ще пред-

ставят технологии за опазване на

околната среда. Тази година фокусът

е насочен към разделянето, раздробя-

ването и рециклирането на отпадъ-

ците: ще бъдат представени нови

ефикасни технологии за механичното

разделяне и третиране на отпадъци;

също така машини за рециклиране на

отпадъци, които се използват и в

областта на пластмасите за произ-

водство на гранулати и горива. Важ-

на тема е и термичната обработка

на биомаса в отоплителни инстала-

ции и топлофикационни предприятия.

Една от фирмите представя напри-

мер технология за малки ВЕЦ.

Какъв тип партньорства ще

търсят участващите компании

в България?

Австрийските компании се стре-

мят да намерят клиенти, които се

занимават с разделянето и третира-

нето на отпадъци. В някои от случа-

ите в този процес участват и общи-

ните. При намирането на партньори

съдействие могат да окажат и пред-

ставители, които са готови да ра-

ботят на базата на комисионни.

Кои екологични проекти, реали-

зирани в Австрия, могат да

бъдат посочени като успешни

примери? Кои от тях са прило-

жими и у нас?

През последните години в Бълга-

рия вече са реализирани редица про-

екти с австрийска технология за

опазване на околната среда. Така

например при термичното третира-

не на биомаса в редица предприятия

се прилага австрийска технология.

Голям интерес предизвиква техноло-

гията за оползотворяване на PVC и

PE за гранулати.

Какви са конкретните планове

на австрийските компании за

реализация на екопроекти в

България? Стартирали ли са

такива и какво е текущото им

състояние?

Австрийските фирми разполагат

с добри референции в областта на

опазването на околната среда в

България - например при редица пре-

чиствателни станции се използват

австрийски технологии. В областта

на отпадъците австрийските фирми

се занимават със сметосъбирането

и разделянето на отпадъците. Те

предлагат професионални услуги, ко-

ито във връзка с нарастващите раз-

ходи за изхвърлянето на отпадъците

предизвикват все по-голям интерес.

При рециклирането на пластмаси

редица български компании вече из-

ползват технологии от Австрия.

В кои сфери на екологията виж-

дате перспектива за съвместен

бизнес между двете страни?

Особено в сектор околна среда в

България все още има много неусво-

ени европейски субсидии от бюджет-

ния период 2007-2013 г. Тези сред-

ства следва да се използват най-

късно до края на 2015-та за изграж-

дането на пречиствателни станции

и съоръжения за рециклиране на

отпадъците. Австрийското групово

участие в Save the Planet в този

смисъл е тъкмо навреме и се надя-

вам, че при добро сътрудничество

между австрийски и български ком-

пании ще бъде възможно да получат

поръчки от общините в споменати-

те вече области.

Австрийските фирми разполагат
с добри референции в областта на
екологичните проекти в България
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събития

срещата, инициирана от комисар

Хедегаард, двамата обсъдиха инова-

тивни технологии за намаляване на

вредните емисии във въздуха.

Проф. Панайотов представи идея-

та за елиминиране на емисиите на

въглероден диоксид, серен диоксид и

азотен оксид от автомобилите и

топлоелектрическите централи в

процеса на производството им и

преди да са достигнали въздуха. Тези

идеи се базират на научни изследва-

ния, които проф. Панайотов е ръко-

водил през последните 4 години, за

нови технологии, позволяващи да се

намали изпускането на вредни газо-

ве във въздуха до 95%. Те са базирани

на последните научни постижения в

областта на нанотехнологиите и на

междуфазовите процеси, а за тях са

получени 2 международни патента.

От м. декември 2013 г. Shell Бълга-

рия се намира в нов централен офис,

отговарящ на най-високите изисква-

ния за създаване на благоприятна,

стимулираща и продуктивна работ-

на среда, съобщиха от компанията.

"Новото работно място на компани-

ята е в бизнес център Сердика и

следва иновативната концепция,

наречена Shell Connect. Тя се основа-

ва на принципите за устойчиво раз-

витие и насърчава организирането

на работните пространства така,

че хората, средата и технологиите

да бъдат в пълна симбиоза, служите-

лите да бъдат по-ангажирани, да

общуват свободно по между си и в

резултат да работят по-ефективно.

България е една от първите страни,

в които се прилага новата офис кон-

цепция на компанията, вдъхновена от

идеята Shell да бъде сред най-добри-

те места за работа", уточняват те.

В новия офис са обособени тема-

Shell България откри офис, съобразен със
световните стандарти за устойчивост

тични работни зони с отво-

рени пространства и около

70 работни места. „При ди-

зайна и разпределението на

помещенията в офиса са при-

ложени редица нестандарт-

ни подходи“, разказват от

Shell България. На разположе-

ние на служителите е стая

за релакс - инициатива, при-

ложена във веригата за първи път в

българския офис на компанията през

2010 г., както и стая за "презарежда-

не" (т. нар. Energy hub), където на раз-

положение са кухненско обзавеждане,

плодове и напитки за екипа.

"Shell е една от най-иновативните

енергийни компании в света. Съвсем

естествено е да бъдем иновативни

и по отношение на нашите екипи и

средата, в която те работят", комен-

тира Камелия Славейкова, изпълните-

лен директор на Shell България. "Не

бива да забравяме и ползите от един

енергийно ефективен и по-зелен офис.

Вече сме с една крачка по-напред в ут-

върждаването на отговорното пове-

дение и грижата към околната среда

на компанията", допълва тя.

"Устойчивото развитие е сред

приоритетите на компанията в гло-

бален план, затова и новият офис на

компанията е в сграда с висок клас

енергийна ефективност и златен

сертификат за устойчиво развитие

DGNB, издаден от Германския съвет

за устойчиво развитие", информират

от Shell България.

Проф. Владко Панайотов представи
нови технологии за намаляване на
вредните емисии

Проф. Панайотов отбеляза, че

оттук нататък ще е важно да се

създаде и международен екип от

експерти, които да сътрудничат

заедно с научни институти и инве-

ститори, за да помогнат тези тех-

нологии да достигнат до пазара и да

се превърнат в реални решения за

проблемите, свързани с вредните

емисии, глобалното затопляне и лип-

сата на икономически средства за

инвестиране в скъпи алтернативи.

Комисар Хедегаард приветства

идеите на проф. Панайотов и под-

черта, че достигането на тези тех-

нологии до пазара и до всекидневи-

ето трябва да бъде следващата

важна стъпка и може да реши реди-

ца належащи глобални проблеми,

свързани с вредните емисии и кли-

мата.

На 4 февруари т. г. българският

депутат в ЕП проф. Владко Панайо-

тов се срещна с европейския коми-

сар по действията в областта на

климата Кони Хедегаард. По време на

Проф. Владко Панайотов представи
нови технологии за намаляване на
вредните емисии

Shell България откри офис, съобразен със
световните стандарти за устойчивост
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Наредбата за норми за допустими

емисии на серен диоксид, азотни ок-

сиди и прах, изпускани в атмосфера-

та от големи горивни инсталации,

транспонира изискванията на Дирек-

тива 2010/75/ЕО по отношение на

горивни инсталации с обща номинал-

на входяща топлинна мощност, рав-

на или по-голяма от 50 MW, в част-

ност – на нормите за допустими

емисии на вредни вещества. Етапи-

те на привеждане на големите горив-

ни инсталации у нас в съответствие

с изискванията на нормативния доку-

мент са описани в поместения в гла-

ва трета Преходен национален план.

Той дава възможност на включените

в него топлоелектрически и топло-

фикационни централи да разсрочат

инвестиционния си процес за привеж-

дане в съответствие без да наруша-

ват изискванията за постигане на по-

Наредба за норми за
допустими емисии на серен
диоксид, азотни оксиди и прах,
изпускани в атмосферата от
големи горивни инсталации

строги норми за допустими емисии

от 1 януари 2016 г. Ограничително

условие е, че по време на изпълнени-

ето на плана инсталациите следва да

спазват най-малко нормите за допу-

стими емисии по старата Директи-

ва от 2001 г. за големите горивни

инсталации. Във връзка с влизането

на плана в сила, министърът на окол-

ната среда и водите трябва да изпра-

ти списък на ЕК с горивните инста-

лации, за които се прилагат гореопи-

саните условия, като посочва за вся-

ка от тях общата номинална входя-

ща топлинна мощност, използваните

видове гориво и приложимите норми

за допустими емисии за серен диок-

сид, азотни оксиди и прах. От Коми-

сията изискват и ежегоден доклад за

броя експлоатационни часове, изпол-

звани от 1 януари 2016 г., за инста-

лациите, за които се прилагат тези

правила. За тази цел операторите на

горивни инсталации са задължени да

представят до 31 март пред мини-

стъра на околната среда и водите

информация за предходната година за:

съдържанието на сяра в използвано-

то гориво и постигнатата степен на

десулфуризация, определени като

средномесечни стойности по комини

или по котли - за инсталации, за ко-

ито се прилага ал. 1; броя на експло-

атационните часове - за инсталации,

които не работят повече от 1500

експлоатационни часа, определени

като плаваща средна стойност за

период 5 години.

Наредбата задължава оператори-

те на големи горивни инсталации да

прилагат необходимата степен на

пречистване на димните газове, ви-

сочина на комина и др., така че при

тяхната експлоатация съдържание-

то на нормираните вредни вещества

в атмосферния въздух да не превиша-

ва нормите за концентрации на вред-

ни вещества съгласно Наредба № 12

от 2010 г. за норми за серен диоксид,

азотен диоксид, фини прахови части-

ци, олово, бензен, въглероден оксид и

озон в атмосферния въздух. Наредба-

та определя и изискванията към слу-

чаите на неефективна работа или

спиране на пречиствателни съоръже-

ния. При авария или спиране на пречи-

ствателните съоръжения, вслед-

ствие на което е налице превишава-

не на нормите за допустими емисии,

операторът е длъжен (в случай че в

рамките на 24 часа спазването им не

бъде постигнато отново) да ограни-

чи или да спре работата на инстала-

цията, или да премине към използва-

не на нискоемисионни горива. Обща-

та продължителност на експлоата-

цията на една горивна инсталация без

функциониращи пречиствателни

съоръжения не може да превишава 120

часа в рамките на всеки произволно

избран период от 12 месеца. Изклю-

чение от тези ограничения се допус-

ка, ако по преценка на министъра на

икономиката и енергетиката е нали-

це непреодолима необходимост от

поддържане на енергийните достав-

ки или инсталацията с аварирали или

спрели пречиствателни съоръжения

е възможно да бъде заменена за ог-

раничен период от време единстве-

но с друга инсталация, експлоатаци-

ята на която би довела до общо уве-

личаване на емисиите.

Всички останали изисквания на

наредбата може да намерите в при-

ложените към нея технически разпо-

редби относно горивните инстала-

ции.

Наредба за норми за
допустими емисии на серен
диоксид, азотни оксиди и прах,
изпускани в атмосферата от
големи горивни инсталации
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   пазването на околната среда от

замърсяване и борбата с климатич-

ните промени са едни от най-диску-

тираните въпроси в последните го-

дини. Редица са предприетите мер-

ки в тази насока, свързани както с

нормативно регламентирани изисква-

ния към потенциалните замърсите-

ли и налагането на строги санкции,

така и с разработването и внедря-

ването на различни технологии за

пречистване. Известно е, че изхвърля-

ните от различни индустриални про-

изводства отпадни газове се явяват

едни от основните замърсители на

атмосферния въздух. Това се дължи

преди всичко на съдържащите се в

тях вредни газове като азотни, сер-

ни и въглеродни окиси, сероводород,

амоняк, различни органични и неорга-

нични вещества, пари и т.н. Съот-

ветно, тяхното пречистване се явя-

ва основен начин за намаляване замъ-

рсяването на атмосферата.

Активни и пасивни
методи

Използваните методи за опазва-

не на околната среда от замърсява-

не обикновено се обединяват в две

основни групи – активни и пасивни.

Активните методи са насочени ос-

новно към разработване и внедрява-

не на безотпадъчни технологии и

оползотворяване на отпадъците.

Пасивните методи, от своя страна,

са предимно със защитен характер

и са насочени към рационално разпо-

лагане на възможните източници на

замърсяване и неговата локализация.

По отношение на пречистването на

отпадните газове процесът обикно-

вено включва три етапа. Първият е

улавяне на отпадъчните газове в

непосредствена близост до зоната

на изхвърляне, познат още като кап-

тиране, вторият е охлаждане и

третият е отделяне на вредните

вещества, за което принципно се

използват различни методи и съоръ-

жения за пречистване от твърди

частици (аерозоли) и газообразни

замърсители. Пречистването на

отпадните газове от газообразни и

парообразни замърсители е посред-

ством тяхното отделяне или обез-

вреждане. Използваните методи

обикновено се разделят на: сорбци-

онни, термични и каталитични.

Сорбционни методи
При използването на сорбционни

методи са дава възможност за опол-

зтовровяне на отделените вредни

вещества. Сорбционните методи

биват адсорбционни и абсорбционни.

При адсорбционните методи газове-

те и парите се поглъщат от твърди,

сухи поглъщатели или адсорбенти,

характеризиращи се с висока порьоз-

ност и голяма специфична повърх-

ност. В ролята на адсорбенти обик-

новено се използват активен въглен,

силикагел, алуминиев окис и др. Този

метод е предпочитан при малки ско-

рости и обеми на отпадъчните газо-

ве. Широко използван е при очиства-

нето на димни газове, образуващи се

при изгарянето на горива с високо

съдържание на сяра, както и при пре-

работката на газове, отделяни при

преработката на суровини, съдържа-

щи сяра. Според специалисти, адсор-

бционният метод осигурява най-висо-

ка степен на очистване, поради кое-

то бива препоръчван при очистване

на особено вредни вещества.

Абсорбционните методи, от своя

страна, се основават на промиване

на отпадъчните газове с течни ре-

агенти (абсорбенти). Пречистване-

то е вследствие на дифузното или

химично поглъщане на замърсители-

те, обикновено киселинни газове

(SO2, H2S, HF и др.) от абсорбенти,

Очистване на отпадни
газове
Специфики на адсорбционните методи

Очистване на отпадни
газове

О
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най-често силни основи като вода

или органични течности.

Адсорбционни методи
Те се едни от най-разпростране-

ните методи за защита на атмос-

ферата. Основните промишлени ад-

сорбенти са активен въглен, слож-

ни окиси и импрегнирани сорбенти.

Активният въглен се получава от

някои видове дървесина, торф и дру-

ги химични вещества след подходя-

ща обработка. Той се явява неутра-

лен по отношение на полярността на

молекулите на адсорбираните съеди-

нения и по-малко селективен в срав-

нение с други сорбенти. Активният

въглен се явява един от малкото

сорбенти, подходящи за работа с

влажни газови потоци. Подходящ е за

очистка на газове от лошо мирише-

щи вещества, рекуперация на раз-

творители и т.н. Като основно не-

гово предимство обикновено се по-

сочва голямата му специфична

повърхност (600 – 1700 m2/g), а кото

основен недостатък - лесната му

запалимост.

Окисите, използвани като адсор-

бенти, се характеризират с висока

селективност по отношение на по-

лярността на молекулите поради

техния собствен нееднородно раз-

пределен електрически потенциал.

Техни недостатъци се явяват по-

ниската ефективност в присъстви-

ето на влага. Към тази група се при-

числяват силикагелът, синтетични-

те зеолити, окисите на алуминия.

Един от най-широко използваните е

силикагелът. Той обикновено се по-

лучава от силициева киселина след

обработка със солна или сярна кисе-

лина или при взаимодействие на

натриев силикат със солна кисели-

на. Специфичната му повърхност е

до 600 m2/g.

Все по-широко използвани са и

влакнестите сорбционно-активни

материали. По отношение на капа-

цитета те не се различават съще-

ствено от адсорбентите на грану-

ли, но ги превъзхождат по ред други

показатели като например по хими-

ческата и топлинната устойчивост,

значителния обем микропори, висо-

кия коефициент на масопренасяне,

еднородната пореста структура.

Също така системите, използващи

подобни сорбенти, заемат по-малка

площ.

Очистването на газовете чрез

адсорбция може да протече по раз-

лични начини. В единия случай след

адсорбцията протича десорбция,

като уловените компоненти се из-

вличат за повторно използване. Из-

ползва се за улавяне на различни

разтворители, серовъглерод при

производството на изкуствени влак-

на и редица други примеси. Извлича-

нето на уловените вещества от

адсорбента може да бъде чрез него-

вото нагряване, чрез вакуум, чрез

продухване с инертен газ, измества-

не на погълнатите компоненти от

по-лесно адсорбиращи се вещества,

като водна пара, например.

За очистването на изходящите

газове от химико-фармацевтичната

промишленост и от предприятията

за производство на бои, хранително-

вкусовата промишленост и др. обик-

новено след адсорбцията примесите

не се използват. В този случай най-

често се прибягва до тяхното топ-

линно или каталитично доизгаряне.

От икономическа гледна точка тази

разновидност на адсорбционното

очистване се счита за подходяща при

ниски концентрации на замърсяващи-

те вещества и (или) при многокомпо-

нентни замърсители. Друг начин е

използването на адсорбенти, които

не се регенерират. След поглъщане-

то на вредните вещества, те се

депонират или изгарят заедно с ад-

сорбираните замърсители. Счита се

за подходящ при използването на

сравнително евтини адсорбенти.

Използвани съоръжения
За протичане на адсорбционните

процеси в практиката се използват

различни конструкции апарати. Едни

от най-разпространените се явяват

адсорберите с неподвижен слой ад-

сорбент под формата на гранули или

медена пита. Обикновено адсор-

берът представлява метален ци-

линдър, в който е разположен адсор-

бентът. Газовата смес постъпва

през входа на адсорбера, преминава

през адсорбента, при което се извли-

ча дадената компонента, и го напус-

ка през изхода. Когато адсорбентът

се насити, се преминава към десор-

бция за регенериране на адсорбента

и получаване на погълнатата компо-

нента в чист вид. При необходимост

от ускоряване на процеса на топло-

обмен при адсорбция и десорбция, е

възможно използването на кожухот-

ръбен адсорбер.

При необходимост от непрекъс-

нат процес на адсорбция и десорб-

ция се препоръчва използването на

апарати с кипящ слой. В този случай

процесите се извършват в различни

зони на апарата.

Повишаване на
ефективността

За повишаване на технико-иконо-

мическите показатели на съществу-

ващите процеси един от препоръч-

ваните начини от специалистите е

подобряване на организацията на

процеса на десорбция чрез програми-

рано повишаване на температурата.

Следва да се отбележи и ефектив-

ността на очистване на активния

въглен под формата на восъчна пита,

характеризиращ се с по-добри хид-

равлични характеристики.

Друго направление за повишаване

на ефективността на адсорбционни-

те методи се явява разработване-

то на нови модификации адсорбенти

– силикагел и зеолити, характеризи-

ращи се с висока топлинна и меха-

нична устойчивост. Тяхното изпол-

зване за момента се ограничава от

хидрофилността им.

Най-голямо разпространение са

получили адсорбционните методи,

извличащи от изходящите газове

разтворители. Това е свързано с

високата ефективност на процеса

на очистване на газовете, от-

съствието на химични реакции, об-

разуващи вторични замърсявания,

бързо откупуване на инсталацията

благодарение на повторното изпол-

зване на разтворителите.

Адсорбционните методи са сред

най-разпространените в промишле-

ността начини за намаляване на

концентрациите от вредни органич-

ни компоненти и окиси на въглерода

в изхвърляните промишлени газове.

Тяхното използване позволява да

се върнат в производството реди-

ца ценни съединения. Те се явяват и

едни от най-универсалните методи

за очистка на газове. Основен недо-

статък на адсорбционните методи

се явява голямата енергоемкост на

десорбцията и последващото разде-

ление, което значително усложнява

използването им за многокомпонен-

тни смеси. Също така те изискват

и немалка инвестиция.
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Новият СПЕКТРИ продукт, терми-

нал SPECTRI ESMU - 1 е решение за мо-

ниторинг на шум в околната среда, ба-

зирано на утвърдения анализатор за

измерване на шум на Bruel & Kjaer, мо-

дел 2250L. Терминалът предлага про-

дължителни акустични измервания,

измервания на вибрации и други пара-

метри на околната среда по време на

строителни, индустриални или град-

ски дейности.

Новият терминал за постоянен

мониторинг на параметри на окол-

ната среда се състои от следните

основни компоненти:

I. Хардуер (пълна окомплектация) -

терминална кутия предназначена за

работа на открито с вграден анали-

затор на шум клас 1 (B&K, тип 2250L),

измервателен микрофон за външни из-

мервания (B&K, тип 4952), интелиген-

тно захранване, изчислителен и ар-

хивиращ модул (Spectri Data Logger,

тип SPH2), комуникационно стъпало,

опции за LAN/WiFi/3G свързаност, оп-

ционен GPS приемник, както и:

II. Софтуерна платформа позволя-

ваща облачен портален достъп до из-

мервателните данни с изобразява-

нето им в реално време, както и ви-

зуализация на основните шумови по-

казатели през Спектри продукта

www.webnoise.eu. Предоставяне на

възможност за непрекъснато натруп-

Терминал за мониторинг
на параметри на околната
среда, тип SPECTRI ESMU - 1

Терминал за мониторинг
на параметри на околната
среда, тип SPECTRI ESMU - 1

ване на измервателни стойности,

тяхната актуализация и възможност

за динамичното им адресиране.

Терминал SPECTRI ESMU - 1 включва:

•Измерител за ниво на звук, клас 1 -

Bruel & Kjaer, тип 2250/2250-L

•Микрофон за измерване на откри-

то Bruel & Kjaer, тип 4952-A

•Spectri Data Logger, модел SPH2 -

интелигентен модул за мрежово

и батерийно захранване, опционен

2/3/4G модем, GPS приемник.

Технически данни
Характеристики на
SPECTRI DATA LOGGER
SPH2
•Работна температура: - 40 +85

•Ел. захранване: 7.5 - 36 V, 1A

•(макс. пулс), ел. мощност <3W

•2 x LAN 10/100 Mb

•GSM 2/3/4G широкообхватен GSM

модем

•GPS приемник

•Работно напрежение и комуника-

ционен интерфейс

•Системна памет: DDR2 256MB

Характеристики на
2250L, клас 1 шумомер,
клас 0 - октавен
анализатор

•Голям тъч-скрийн, цветен дисплей

с висока резолюция

•Съхранение на данни върху карта

памет или USB устройство

•120 dB динамичен обхват

•Съхраняване на GPS координати в

измервателните данни

•Светлинен индикатор

Детектори
Паралелни детектори: За всяко из-

мерване по крива А-или В, широко-

обхватен канал с 3 експоненциални

времеви корекции (Fast, Slow, Impulse),

една линейна осреднена стойност и

един пик, C- или Z-претеглен: (прев-

ключващ) за A- или B-претегляне.

Характеристики на
4952-A
•Лесно включване/изключване

•Лесно акустично калибриране;

•Дистанционно CIC калибриране

•Измерване по EN/IEC 61672 Клас 1

и ANSI S 1.40 - 1984;

•Чувствителност  31,6 mV/Pa;

•Широк динамичен обхват;

•Вграден предусилвател с TEDS -

IEEE P1451.4

•Омнидирекционна характеристика

•Защитен протектор срещу вятър,

дъжд и въздействие от птици;

•Възможност за използване на 0° и

90° ъгли на позициониране.

София 1421, П. К. 39
ул. „Св. Т. Търновски“ 30, ет. 1, ап. 3
тел.: 02 963 04 64, факс: 02 963 10 74

office@spectri.net, www.spectri.net
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       овърхностните води, към ко-

ито основно се включват реките и

езерата, са важна част от водния

баланс на страната. Като основен

източник на вода за битови и про-

мишлени цели те са обект на посто-

янен контрол по отношение на каче-

ство и количество.

Целта на мониторинга на каче-

ството на водите е да се определи

състоянието на водите, като се

наблюдават ключови показатели,

оказващи влияние върху здравето на

хората и жизнеспособността на

екосистемите. Сред тях са киселин-

ност (pH), мътност (прозрачност),

разтворим кислород и температу-

ра.

Мониторинг на
повърхностните
води

Програми
за мониторинг

Мониторингът на повърхностни-

те води осигурява информация за

състоянието на водите за всички

райони на страната. Той се извършва

по предварително одобрени програ-

ми, разработени от басейновите

дирекции в съответствие със спе-

цификата на водните тела и техни-

те характеристики и в съответ-

ствие с Наредба № 1 от 11.04.2011

г. за мониторинг на водите, издаде-

на от МОСВ. Програмите могат да

бъдат съответно за контролен,

оперативен, а при необходимост и

проучвателен мониторинг. При раз-

работването на програмите се взи-

мат предвид редица показатели,

сред които са типът на водните

тела, техните граници, определяне

на специфични референтни условия

спрямо типа на водните тела и си-

стема за класификация на тяхното

състояние, анализ на въздействие-

то от човешка дейност и други.

Самите програми включват из-

вършването на хидрологични и мор-

фологични наблюдения като обем,

водно количество и водно ниво, на

базата на които се определят еко-

логичното и химичното състояние на

водното тяло, както и на неговия

екологичен потенциал. Определя се

честота на извършване на монито-

ринг на избраните елементи за ка-

чество и количество и други. Програ-

мите включват и изготвянето на

проект на мрежата за мониторинг.

Необходимо изискване е определена-

П

Мониторинг на
повърхностните
води
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та чрез програмите мрежа да оси-

гурява информация за екологичното,

химичното и количественото състо-

яние на повърхностните води.

Контролен
мониторинг

Сред целите на програмата за

контролен мониторинг е осигурява-

не на информация за състоянието на

водите, на базата на която да мо-

гат да се съставят ефективни бъде-

щи програми за мониторинг, както

и извършване на оценка на дългосроч-

ните промени в естествени условия

и в резултат от човешката дейност.

С оглед на коректно оценяване на

състоянието на повърхностните

води е необходимо извършването на

контролен мониторинг на достатъ-

чен брой повърхностни водни тела.

При контролния мониторинг се сле-

дят параметри, показателни за всич-

ки биологични елементи за качество,

хидроморфологични елементи за ка-

чество и основни физико-химични

елементи за качество, замърсите-

ли от списъка на приоритетните

вещества, които се изпускат в

съответния речен басейн или подба-

сейн, други специфични замърсите-

ли, които се заустват в значими

количества.

Контролният мониторинг е насо-

чен предимно към водните тела,

определени „не в риск“ или „вероят-

но в риск“, с цел допълване на необ-

ходимата информация и данни за

определяне на състоянието им. Не-

обходимо е контролният мониторинг

да обхваща достатъчен брой

повърхностни водни тела с оглед

получаването на изчерпателна и

достоверна информация за цялост-

ното състояние на повърхностните

води в рамките на речния басейн или

подбасейн.

Сред критериите, които се взи-

мат предвид при избора на пункто-

ве за мониторинг, са: наличието на

течащи води със значително водно

количество; стоящи води със значи-

телен воден обем; защитени тери-

тории; спецификите на различните

елементи за качество и различните

въздействия; посоката на разпрос-

транение на замърсяването и преоб-

ладаващите течения за крайбрежни

морски води и други.

Оперативен
мониторинг

Предмет на наблюдение на програ-

мите за оперативен мониторинг са

водните тела, за които съществу-

ва риск от неизпълнение на поста-

вените цели в плана за управление

на речните басейни. Целта на опе-

ративния мониторинг е определяне

на състоянието на тези водни тела

и оценка на всички изменения. Опе-

ративният мониторинг се изпълня-
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ва за всички водни тела, за които се

смята, че съществува риск от непо-

стигане на екологичните цели, а

също така и за водните тела, в

които се заустват замърсители. При

избора и определянето на броя на

пунктовете за мониторинг се взима

предвид видът на източника. В На-

редба 1 е посочено, че за оценка на

величината на натиска върху

повърхностните водни тела при

оперативния мониторинг задължи-

телно се контролират индикативни-

те на натиска елементи за каче-

ство. За оценка на въздействието

на този натиск се провежда монито-

ринг на: параметри, показателни за

биологичния елемент за качество,

или елементи, които са най-чувстви-

телни на натиска, на който са изло-

жени водните тела; всички зауства-

ни приоритетни и приоритетно

опасни вещества и други замърсите-

ли, зауствани в значими количества;

параметри, показателни за хидро-

морфологичния елемент за качество,

най-чувствителен на идентифицира-

ния натиск.

Проучвателен
мониторинг

Необходимост от изпълнение на

програмата за проучвателен мони-

торинг настъпва в няколко случая.

Сред тях са случаите, в които е

налице превишаване на екологични-

те стандарти и причината за това

е неустановена; когато резултати-

те от контролния мониторинг показ-

ват, че няма да могат да бъдат

изпълнени целите за опазване на

околната среда, а в същото време

все още не е започнало изпълнение-

то на оперативния мониторинг, с

който да се установят причините за

това. Проучвателен мониторинг се

извършва и за установяване на

въздействието и мащаба на случай-

но възникнало замърсяване.

Честотата на извършване на

различните програми за мониторинг

са нормативно регламентирани,

като честотата се съобразява и с

променливостта на параметрите.

От своя страна, водите, използва-

ни за питейно-битово водоснабдява-

не, са предмет на допълнителни

наблюдения за всички зауствани

вещества, създаващи значим риск от

замърсяване на водите, както и за

всички други вещества, зауствани в

количества, които могат да засег-

нат състоянието на водното тяло,

и се контролират съгласно изисква-

нията на наредбата за качеството

на водата, предназначена за питей-

но-битово водоснабдяване. При опре-

деляне на честота на извършване на

мониторинга се взима предвид бро-

ят на обслужваното население, като

може да варира от 1 до 12 пъти

годишно. За 2013 г. мрежата за мо-
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ниторинг на повърхностните води,

предназначени за питейно-битово

водоснабдяване, обхваща 243 пункта.

Посочено изискване в наредбата

е методите, използвани за монито-

ринг на типовите индикативни ка-

чествени параметри, да са в съот-

ветствие с международните CEN/

ISO стандарти или с подобни наци-

онални или международни стандар-

ти, които осигуряват данни с екви-

валентно научно качество и сравни-

мост.

На територията на страната има

общо 617 пункта за мониторинг,

разпределени в четирите района на

басейново управление: Басейнова

дирекция за управление на водите

Дунавски район, Басейнова дирекция

за управление на водите Черномор-

ски район, Басейнова дирекция за

управление на водите Източно-бело-

морски район и Басейнова дирекция

за управление на водите Западно-

беломорски район.

Показателите, които се наблюда-

ват, са разделени в три основни

групи: основни физикохимични - тем-

пература, pH, неразтворени веще-

ства, електропроводимост, биоген-

ни елементи (NH4-N, NO3-N, PO4),

разтворен кислород, наситеност с

кислород, перманганатна окисляе-

мост, БПК, ХПК, желязо, манган, сул-

фати, хлориди и др.; приоритетни

вещества - силно токсични, устой-

чиви и лесно биоакумулиращи се ве-

щества и специфични замърсители

- органични вещества, тежки мета-

ли и металоиди, цианиди, феноли и

други специфични вещества. Често-

тата им на мониторинг е от 4 до 12

пъти в годината.

Мрежи за
мониторинг

Водните мрежи за мониторинг

обхващат мрежите за валежи и

повърхностни води, включително пла-

ващи наноси, за подземни води, за

морски води, контролно-информацион-

на система за отпадъчните води. Към

всяка една от мрежите са включени

станции и/или пунктове за наблюде-

ние на състоянието на водите.

Мрежата за мониторинг на вале-

жи обхваща наблюдението на вале-

жите от дъжд, ръмеж, сняг, мокър

сняг, град, суграшица, както и на

отложените валежи като роса, сла-

на, поледица, скреж, мокра мъгла.

Мрежата се състои от дъждомерни

станции, с които се измерва количе-

ството на падналия валеж за опре-

делено време, неговият вид и вре-

метраене, както и нивото на снеж-

ната покривка. В станциите могат

да се извършват и допълнителни

наблюдения и анализи за интензивно-

стта на валежите и силата, посо-

ката и времетраенето на вятъра.

Към мрежите за мониторинг на

повърхностните води могат да се

включат и мрежата за мониторинг

на Черно море, както и контролно-

информационната система за от-

падъчните води. Мрежата за мони-

торинг на Черно море включва стан-

ции и пунктове за наблюдение на

екологичното и химичното състоя-

ние на крайбрежните морски води и

седименти; пунктове за наблюдение

на химичното състояние на терито-

риалните морски води; пунктове за

наблюдение на морското ниво, посо-

ката и скоростта на преобладава-

щите течения и вълновия режим,

структура и субстрат на дъното.

Контролно-информационната си-

стема за отпадъчните води обхва-

ща обектите, формиращи отпадъч-

ни води, включително пречиствател-

ните станции на населените места,

които заустват в повърхностни

води и подлежат на разрешителен

режим по ЗВ, както и тези, за които

се изисква издаване на комплексно

разрешително по реда на Закона за

опазване на околната среда.
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     овече от три четвърти от на-

селението на ЕС живее в урбанизира-

ни зони и тенденцията е този дял да

се увеличава. С това нарастват и

потребностите от прясна вода в

градските райони и предизвикател-

ствата при нейното осигуряване.

Водоснабдителната система трябва

да взема под внимание множество

фактори, включително броя на насе-

лението и големината на домакин-

ствата, промените във физическите

характеристики на земната повърх-

ност, потребителското поведение,

потребностите на икономическия

сектор, химичния състав на водата

и логистиката за съхранение и пре-

нос. Освен това тя трябва да отчи-

та предизвикателствата, свързани

с изменението на климата, например

неочаквани наводнения, горещи

въздушни вълни и периоди на недостиг

на вода. Европейската комисия кон-

статира, че положението с водата

в Европа ще се влошава, ако темпе-

ратурата продължи да се покачва и

ако не се приеме и изпълнява ясна

стратегия за решаване на проблема.

За предотвратяването на водни кри-

зи в градовете е необходимо ефектив-

но управлeние на водните ресурси на

всеки етап: от снабдяването с чис-

та вода до нейното използване за

различни нужди от потребителите.

Това би могло да включва намаляване

на потреблението, както и намира-

нето на нови начини за събиране и

използване на водата.

Възможности за
икономия на вода

В момента се разработват мно-

жество проекти, насочени към про-

Устойчиво градско
водоснабдяване

веждането на общоевропейска поли-

тика в посока рационално използва-

не на питейната вода. Основно мя-

сто в стратегията на ЕС заема

идеята за икономично и ефикасно

оползотворяване на ценния природен

ресурс. Сред най-масовите и най-

леснодостъпни мероприятия, които

биха могли да допринесат за съще-

ствено намаляване на огромния про-

цент нерационално изразходвана

питейна вода, е икономичното изпол-

зване на водата за лична хигиена,

която понастоящем възлиза на 60%

от употребената вода в домакин-

ствата. Напредъкът в технологии-

те, като например новите системи

за ефективен разход на вода в съвре-

менните перални и съдомиялни, са

спомогнали за намаляване на водо-

потреблението, без това да изиск-

ва промяна на потребителското

поведение или осведомеността по

въпроси във връзка с водите. Също

така са възможни по-съществени

подобрения чрез монтирането на

водоикономични устройства на ба-

териите, душовете и тоалетните

в домакинствата, обществените,

административните и производ-

ствените сгради.

Загубите на вода в резултат на

течове също са огромен проблем. Те

могат да бъдат предотвратени чрез

поддръжка и подновяване на водопро-

водната мрежа, както и чрез изпол-

зването на нови технологии. Тези

технологии могат да включват сен-

зори за разпознаване и локализиране

на шума от течове или устройства,

използващи радиосигнали за устано-

вяване на наличието на течаща вода.

Друг подходящ метод за намаля-

ване на загубите на вода от течове

е управление на налягането във во-

допреносната мрежа. По този начин

се намалява количеството вода,

изтичащо през всяка съществуваща

дупка в тръбата. Мерките за под-

дръжка на налягането в оптимални

граници при ниска консумация се

считат за високоефективни и с

бърза възвръщаемост, тъй като

допринасят и за увеличаване живо-

та на тръбите. Също така позволя-

ват да се изравни налягането вътре

в мрежата и по-голям брой хора да

бъдат обслужени с малко или никак-

во увеличаване на водата на входа.

Като много добро решение се приема

използването на вентили за намаля-

ване на налягането и свързващо

оборудване, които са автоматизира-

ни, така че налягането да може ав-

томатично да се регулира с отчита-

не на колебанията, като промяна във

входното налягане например, както

и налягането да бъде намалено допъл-

нително през нощта, когато търсе-

нето е ниско. В ситуации, при кои-

то в подземни водопроводи се наблю-

дават множество течове, управле-

нието на налягането може да се

окаже сред най-икономически ефек-

тивните методи за намаляване на

загубите, естествено, като се из-

ключат големите течове, които

изискват извършването на ремонт-

ни дейности.

Към методите за намаляване за-

губите на вода във водоснабдител-

ните мрежи се отнася и ограничава-

нето на т. нар. търговски загуби.

Като търговски се определят загу-

бите на вода, дължащи се на неточ-

ности в отчитането на консумаци-

ята; грешки при обработката на

данните от водомерите и неправо-

мерно използване на водата. Греш-

ките от неточност на водомерите

Устойчиво градско
водоснабдяване
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могат да се дължат на неправилен

избор на измервателен уред за кон-

кретното приложение, несвоевре-

менна проверка, ремонт и подмяна;

влошени качества на водата (нали-

чие на соли, пясък, суспензии и други

механични примеси) и др.

Повторно използване на
дъждовната и "сивата"
вода

Според данни на Европейската

агенция по околна среда едва 20% от

водата, използвана в секторите,

включени към обществената водо-

снабдителна мрежа, се потребяват

в действителност. Останалите 80%

се връщат в околната среда предим-

но под формата на пречистени от-

падъчни води. Бетонните или непро-

пускливи повърхности в градовете

обикновено насочват дъждовната

вода към канализационните мрежи,

където тя се смесва с отпадъчна-

та вода. Това възпрепятства проник-

ването на дъждовната вода в почва-

та и формирането на част от запа-

сите от подземни води, които могат

да са от полза на по-късен етап.

Дъждовните и отпадъчните води

често преминават през водопречи-

ствателни станции, преди да бъдат

отведени в реките, обикновено да-

лече от градовете. С помощта на

някои промени в градските водни

системи както дъждовните води,

така и по-слабо замърсените от-

падъчни води могат да бъдат върна-

ти до потребителите на вода в

градовете.

Една от тези промени е повтор-

ното използване на "сивата вода",

твърдят от агенцията. "Сивата

вода" е отпадъчната вода от дома-

кинствата, с изключение на тази от

тоалетни, като например отпадъч-

ни води от вани, душове, басейни и

кухни. Тази вода може да бъде дирек-

тно пречистена на място или да бъде

оставена в непречистено състояние

за нейното използване като непи-

тейна вода.

Градовете също така могат да

събират дъждовната вода чрез от-

веждането й от покриви или пъти-

ща в колектор и тази вода може да

бъде използвана като непитейна на-

пример за почистване, измиване на

автомобили и поливане на градини.

Тя може също да бъде директно от-

веждана за попълване на запасите

от води. Такива системи могат да

бъдат инсталирани в домакинства-

та или покривите на обществени

сгради и не изискват промени на

потребителските навици.

На нашия пазар вече се предлагат

много видове системи за събиране на

дъждовна вода, но като цяло те

включват няколко основни елемента:

участък за събиране на водата; си-

стема, по която водата се транс-

портира до мястото за съхранение

и резервоар, в който водата се

съхранява и от който се подава към

потребителя. Особено внимание при

изграждането на система за дъждов-

на вода е необходимо да се обърне на

резервоара. Той се явява най-скъпо-

то съоръжение, което е необходимо

да отговаря на редица изисквания.

Необходимо е резервоарът да се

проектира така, че успешно да про-

тиводейства на земните натовар-

вания и движения за продължителен

период от време. Резервоарът може

да бъде монтиран над или под зем-

ната повърхност, като вторият

вариант го предпазва от прякото

въздействие на светлина, топлина

и други. Също така температурата

на събраната в резервоара вода се

запазва относително постоянна

през цялата година. Липсата на

светлина предотвратява образува-

нето на водорасли, а сравнително

ниските температури не благопри-

ятстват развитието на микроорга-

низми и бактерии. При този начин на

монтаж необходимо условие е ниско

ниво на подпочвените води. Като

подходящи за съхраняване на дъждов-

на вода се считат резервоари, из-

готвени от материали, непроменя-

щи своите свойства с течение на

времето. За такива се приемат

резервоари от поцинкована стома-

на, полиетилен, стъклопласт и дру-

ги. Сред най-широко използваните

материали е полиетиленът, непро-

пускащ топлина и светлина, особе-

но за резервоарите, предназначени

за наземен монтаж.

Според специалисти, с изгражда-

нето на системи за събиране и из-

ползване на дъждовна вода може да

се постигне значително намаляване

на консумацията на питейна вода,

като посочваните данни са за нама-

ляване на консумацията с над 50%. В

същото време, непрекъснатото по-

вишаване цената на питейната вода

позволява сравнително бързо изпла-

щане на подобни системи.
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Наскоро завърши изграждането на

инсталацията за биологично трети-

ране на отпадъци в Хан Богров, ко-

ято е част от Интегрираната сис-

тема от съоръжения за третиране

на битовите отпадъци на София. На

площ от 7000 кв. м са издигнати ин-

сталации за третиране на зелени

отпадъци и инсталация за биоот-

падъци, където след разграждане на

хранителните отпадъци от получе-

ния биогаз ще се произвежда елект-

рическа енергия. Сред компаниите,

които имат активно участие по

проекта, е фирма ПИМ ГРУП.

На площадката в Хан Богров ком-

панията изгражда и пуска в експло-

атация помпени системи за дренаж-

ни и отпадни води с помпи Грундфос

тип S1 и ЕF, тръбни разводки с ав-

токуплиращи механизми, спирател-

на и отсекателна арматура. „Измер-

вателната и контролната апарату-

ра, която управлява системата,

включва набор от ултразвукови сен-

зори, хидростатични и механични

датчици за ниво и други методи за

регулиране на обема вода в отдел-

ните типове резервоари. Възможно-

ПИМ ГРУП с участие в реализацията
на инсталацията за биологично
третиране на отпадъци в Хан Богров

ПИМ ГРУП с участие в реализацията
на инсталацията за биологично
третиране на отпадъци в Хан Богров

стите за стартиране и работа на

подобни системи са различни като

например чрез софтстартери, чес-

тотни регулатори, DOL/SD. Проце-

сите могат да бъдат управлявани ди-

станционно през кабелна LAN,

wireless GSM/GPRS мрежа или локал-

но през оператор. Отворена е

възможността за свързване към

SCADA или BMS система, осигурява-

щи допълнителни опции за наблюде-

ние и контрол на съоръженията", раз-

казват от ПИМ ГРУП.

За обекта компанията е достави-

ла и потопяема сондажна помпа тип

SP с табло за управление с комплекс-

на електронна защита, която пълни

резервоари, захранващи няколко хидро-

системи за автоматично и ръчно по-

жарогасене.

Интегриранта система разполага

и с хидросистеми тип Hydro МРС CR,

доставени от ПИМ ГРУП, за постоян-

но налягане с честотно регулиране на

двигателите, реализиращо динамично

настройване на скоростта на помпи-

те (а оттам и консумираната мощ-

ност) като функция от текущото по-

требление. „Производителността на

системата като цяло се адаптира към

потреблението чрез вкл./изкл. на не-

обходимия брой помпи и чрез паралел-

но управление на работните помпи. Си-

стемите се състоят от по две вер-

тикални многостъпални помпи CR,

табло за управление Control MPC с ин-

телигентно микропроцесорно управле-

ние от нов тип с вграден PID регула-

тор, което осъществява контрол с по-

стоянно налягане, автоматично пре-

включване и приоритет на помпите,

функция за автоматичен тест на пом-

пите, с цел да се предотврати блоки-

ране на неработещите помпи, незави-

симо конфигуриране на цифровите вхо-

дове и изходи, функции за следене (мо-

ниторинг) на помпите и системата",

допълват от компанията.
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      съвременните общества ге-

нерирането на отпадъци е непрекъ-

снат процес, а успешното справяне

с тях създава все повече трудности.

Устойчивото им управление е сред

стоящите на дневен ред проблеми не

само у нас но и по света. В България

обаче този проблем е особено акту-

ален предвид факта, че методът,

използван за третиране на отпадъ-

ците, е основно чрез тяхното депо-

ниране в обособени за тази цел сме-

тища. Този метод се счита за край-

но неефективен, като в същото

време създава и риск от замърсява-

не на околната среда. От друга

страна, съществуват различни тех-

нологии за преработка на отпадъци-

те и превръщането им в полезен

продукт, които добиват все по-го-

ляма популярност. Една от възмож-

ностите, на която се обръща сери-

озно внимание, е използването на

отпадъците за производство на

енергия.

Третиране на
отпадъците

Известно е, че част от твърди-

те отпадъци могат успешно да се

използват за директно изгаряне и

производство на енергия. За по-доб-

ра възможност обаче се счита пре-

работката на определени отпадъци

и превръщането им в горива. Разра-

ботени са методи, чрез които от-

падъците могат да бъдат прерабо-

тени и превърнати в течни, твърди

или газообразни горива. Твърдото

Горива от твърди
отпадъци

гориво, получено от отпадъци, е

познато още и като RDF. То се по-

лучава чрез процес на механо-биоло-

гично третиране на отпадъците.

Течното гориво е резултат от про-

цеса пиролиза и е познато като пи-

ролизно масло. При разлагането на

органични отпадъци в безкислород-

на среда се отделя т. нар. биогаз.

Системите за интегрирано управ-

ление на отпадъците включват ши-

рок кръг от преработващи процеси.

При използването на отпадъци за

производство на горива приложение

намират предимно механични и био-

логични процеси.

Механичното третиране на от-

падъците е първият етап от тяхна-

та преработка и е свързан предим-

но с разделянето на отпадъците на

отделни фракции, съответно от-

падъци, подходящи за рециклиране,

отпадъци с висока калоричност,

подходящи за производството на

твърди горива (RDF), опасни отпадъ-

ци, органични отпадъци и т. н. Към

механичното третиране на отпадъ-

ците се включва и процесът на тях-

ното сепариране на фина и груба

фракция.

Биологичното третиране обикно-

вено се прилага при преработка на

органични отпадъци и включва основ-

но три процеса - аеробно стабили-

зиране; анаеробно разграждане; био-

логично изсушаване. Целта е да се

стабилизира органичната фракция в

състава на смесените битови от-

падъци преди депониране.

Като ключово предимство на

механично-биологичното третиране

на отпадъците обикновено се посоч-

ва възможността за постигане на

различни цели, сред които предвари-

телно третиране на отпадъците,

постъпващи за депониране; отклоня-

ване на бионеразградими и биоразг-

радими битови отпадъци, които се

депонират, чрез механично сепари-

ране на твърдите битови отпадъци

за рециклиране и/или оползотворява-

не на енергия от гориво от отпадъ-

ци (RDF); получаване на биогаз за

оползотворяване на енергия, и/или

получаване на сухи материали за

производство на висококалорична

органична фракция, за използване

като гориво от отпадъци (RDF) и

други.

Производство на биогаз
Основна цел на биологичното

третиране на отпадъците е пости-

гане на ефективно биологично ста-

билизиране на органичните веще-

ства. Използват се основно две

метода, които в зависимост от

начина на протичане на процесите

на разлагане на органичните мате-

риали се разделят на две основни

групи: аеробни и анаеробни.

На аеробно разграждане обикнове-

но се подлагат лесно разграждащи

се компоненти като хранителни и

градински отпадъци, които не са

подходящи за рециклиране. В рамки-

те на процеса, аеробни микроорга-

низми трансформират биоразгради-

мата фракция във въглероден диок-

сид, вода (пара) и топлина. Влияние

върху скоростта и степента на

протичане на процеса оказват влаж-

Горива от твърди
отпадъци

В
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ността, съставът и размерите на

биологичните отпадъци. Също така

е добре да се има предвид, че при

аеробното разграждане на твърди-

те отпадъци температурата в ма-

сата се повишава сравнително

бързо.

Анаеробното разграждане, от

своя страна, е биохимичен процес,

който протича в отсъствие на кис-

лород. В резултат на процеса се

образува смес от въглероден диок-

сид и метан, позната като биогаз.

Биогазът се счита за много подхо-

дящ за производството на електро-

и топлоенергия. Той представлява

горим газ, близък по химичен състав

с природния газ. Разликата основно

е в относителния дял на метана. В

природния газ съдържанието на ме-

тан СН4 е около 95-97%, докато за

биогаза относителният дял на мета-

на е 50-75%. В зависимост от изход-

ната суровина биогазът, освен ме-

тан, съдържа още въглероден диок-

сид (CO2), азот, амоняк (NH3), серен

диоксид (SO2), сероводород (H2S), и

водород.

В зависимост от съдържанието

на сухо вещество в субстрата, био-

газовите инсталации се подразде-

лят на биогазови инсталации, рабо-

тещи с течни субстрати, съдържа-

нието на сухо вещество в които е

под 30% и инсталации, работещи с

твърди битови отпадъци, където

съдържанието на сухо вещество в

отпадните субстрати е над 35%.

Самият процес на производство

може да бъде прекъснат или непрекъ-

снат. В зависимост от температу-

рата на протичане на процеса се

обособяват два температурни режи-

ма - мезофилен (35 до 40 °C) или

термофилен (45 до 60 °C). Протича-

нето на процеса при термофилни

условия осигурява по-голяма бързина

на протичане и съответно по-голя-

мо количество биогаз.

При депониране на отпадъците

отделянето на биогаз и неговото

обезвреждане или оползотворяване

е съществен елемент от експлоата-

цията на депата. Установено е, че

след две години от покриването на

даден участък в депото се наблюда-

ва интензивното отделяне на биогаз.

Максимумът се достига след пет

години, след което започва да нама-

лява, като значително отделяне се

наблюдава около 20 години.

Производство на твърдо
гориво от отпадъци
(RDF)

Част от биологичните методи за

третиране на отпадъците е и био-

логичното изсушаване. Изсушаване-

то на отпадъците подпомага сепа-

риране на отпадъци, подходящи за

рециклиране и на органични отпадъ-

ци. В допълнение се получава суха

органични фракция, от която се по-

лучава гориво, познато като RDF.

Горивото от отпадъци, в зависи-

мост от прилаганата технология,

обикновено се разделя на два вида d-

RDF и c-RDF. Горивото d-RDF е по-

знато още като уплътнено гориво и

е с по-добро качество от горивото

c-RDF, което, от своя страна, се
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нарича още сурово, неуплътнено или

необработено гориво. Процесът на

получаване на d-RDF е по-сложен и

включва повече процеси на изсуша-

ване и пелетизация, което е свърза-

но и с повече разходи. Но също така

този начин на производство позво-

лява получаването на стабилен про-

дукт, който може да бъде транспор-

тиран и съхраняван.

Горивото c-RDF не се изсушава,

което ограничава възможностите

му за съхранение за дълъг период от

време и налага неговото изгаряне

непосредствено след получаването

му.

В зависимост от съдържанието

на влага и състава на третираните

отпадъци, количеството на отделе-

ната фракция RDF може да варира в

диапазона от около 40 докъм 50% от

теглото. След процеса на биологич-

но изсушаване тя е биологично ста-

билизирана и може да се съхранява

без да се оказва вредно въздействие

върху околната среда.

Сепарирането води и до значител-

но намаляване на съдържанието на

тежки метали в горивото от от-

падъци (RDF). Обикновено намалява-

нето е от порядъка на 80 до 90%.

При производството на гориво от

твърди битови отпадъци е добре да

се има предвид, че влияние върху по-

лучаването на гориво оказва после-

дващото му използване. Често се

изисква полученото гориво да е с

високо съдържание на калорична фрак-

ция. В същото време може да има

известни ограничения по отношение

на съдържанието на определени хи-

мични елементи като хлор например.

Производство на течни
горива

Производството на течни горива

от отпадъци е свързано преди всич-

ко с методите за термохимично

третиране на биологични отпадъци,

предимно биомаса. Термохимичното

третиране се счита за перспекти-

вен, екологичен и икономически съоб-

разен метод за получаване на енер-

гия и химични вещества от отпадъ-

ци. Обикновено то е свързано с об-

работване на отпадъците посред-

ством процеса пиролиза.

Самият процес представлява

топлинно разлагане на органична

материя в условия на висока темпе-

ратура, обикновено в границите от

около 500 докъм 800 °С и отсъствие

на кислород. На практика това е

основна химична реакция, която пред-

шества процесите на горене и гази-

фикация. Крайният продукт от пиро-

лизата е смес от твърди (пиролизен

въглен), течни (биомасло) и газови

(метан, водород, въглероден оксид и

въглероден диоксид) съставки. Съот-

ношението им в голяма степен за-

виси от използвания метод на пиро-

лиза, характеристиките на изходния

продукт и параметрите на реакци-

ята. Като гориво могат да се изпол-

зват получените течни продукти,

познати като пиролизно масло. Пи-

ролизното масло се характеризира

с висока енергийна плътност и се

счита, че притежава потенциал да

бъде заместител на петрола. По

състав то представлява гъста

тъмнокафява до черна течност. Към

монета се използва предимно в про-

цеси на съвместно изгаряне, тъй

като с него се работи лесно, изгаря

по-лесно от твърдите горива, а в

същото време е по-евтино за транс-

портиране и съхранение.

Пиролизното разлагане е процес,

който на практика може да се при-

ложи за всяка органична материя.

Добре е да се има предвид обаче, че

процесът е силно зависим от

съдържанието на влага в суровина-

та. Препоръчително е влажността

да не превишава 15%, като за подхо-

дяща се счита влажността от по-

рядъка на около 10%. Сред фактори-

те, оказващи влияние на протичане-

то на процеса и на неговата ефек-

тивност, е и размерът на отделни-

те частици на биомасата. В пове-

чето случаи се препоръчва използва-

нето на суровина с размер на части-

ците най-много до около 2 mm с оглед

на необходимостта от бързо прена-

сяне на топлината между тях.
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Дружеството Мева България ЕООД е

създадено през 1999 г. То е част от ев-

ропейската група МЕВА, основавана през

далечната 1898 г. Продуктовият асорти-

мент на дружеството включа над 4000

вида стоки, голяма част от които са съ-

дове за отпадъци, производствено обо-

рудване, газови уреди и дихателна тех-

ника. Около 1/3 от произвежданите про-

дукти от гореизброените основни направ-

ления включват различни изделия от по-

лимери. Част от този асортимент са над

400 вида кошчета и съдове за отпадъци.

Директива 2008/98/ЕО
относно отпадъците

Като част от Европейския съюз, Бъл-

гария ще трябва да се включи в спазване

на изискванията от новата рамкова Ди-

ректива 2008/98/ЕО относно отпадъци-

те. Всички държави-членки са задължени

да изпълняват условията, свързани с уп-

равлението на отпадъците и в частност

изграждането на системи за разделното

им събиране.

В новия Закон за управление на отпа-

дъците е предвидено задължително нали-

чие на системи за разделно събиране на

битови отпадъци от домакинствата в

населени места с население над 5000 жи-

тели и в курортните селища. Предвижда

се и задължително разделно събиране на

отпадъците от търговски, администра-

тивни и производствени обекти.

Широка гама от съдове
за битови и опасни
отпадъци

Мева България ЕООД предлага широ-

ка продуктова гама съдове за разделно съ-

биране на отпадъци. Застъпени са както

съдовете за външно ползване, така и раз-

лични модификации кошове за вътрешно

ползване. Освен стандартните комплек-

ти кошове за събиране на хартия, стък-

ло и пластмаса, при нас ще намерите и

съдове за събиране и транспортиране на

опасни отпадъци, за събиране на използ-

вани луминесцентни осветителни тела,

за събиране на излезли от употреба елек-

троуреди и батерии, както и широка га-

ма съдове за биоотпадъци.

Продукти с доказано
качество

Мева България ЕООД отделя особено

внимание на това клиентите да бъдат

удовлетворени от предлаганите продук-

ти в дългосрочен план. Ние основно дър-

жим на качеството, което за тези 14

години се е доказало и наложило на па-

зара. Качество, с което компромиси не

Мева България с решения в съответствие
с изискванията на Директива 2008/98/ЕО
относно отпадъците

Мева България с решения в съответствие
с изискванията на Директива 2008/98/ЕО
относно отпадъците

Мева България ЕООД

София 1839, бул. "Челопешко шoсе" 12

тел: 02 / 841 10 52, факс: 02 / 841 10 54

e-mail: sales@meva-bg.com

може и не трябва да се правят. За нас

приоритет е професионалното обслуж-

ване и непрекъснатата комуникация с на-

шите клиенти, от които винаги черпим

обратна информация. Наши клиенти са:

общински и комунални организации, про-

изводствени предприятия от всички

браншове, хипермаркети, търговски фир-

ми и фирми, предлагащи услуги, а също

така и частни лица.

Мева България ЕООД участва актив-

но в редица изложения, рекламни и пре-

зентационни кампании из цялата стра-

на. Ежегодно издава каталог с пълната

продуктова гама и извадки с определени

стоки, насочени към конкретна група

потребители. Периодично се издават

промо брошури на стоки в акция.
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В началото на 2012 г. фирма Полигруп, произво-

дител на полиетиленово фолио и опаковки за нужди-

те на селското стопанство, търговията, строи-

телството и промишлеността, търси начин за ефек-

тивно рециклиране на отпадъчен полиетилен. На из-

ложението Plastics Trade Fair в Милано компанията

се запознава с дейността на Херболд Мекесхайм.

Немската фирма се занимава с рециклиране на от-

падъчен полиетилен от домакинствата, селското

стопанство, търговията и индустрията. Компани-

ята е разработила собствен метод за рециклира-

не, включващ следните етапи на обработка: пред-

варително раздробяване, предварително почиства-

не, същинско раздробяване, същинско почистване,

отделяне на материала, сушене, гранулиране и пре-

чистване на водата. Няколко инсталации, базирани

на тази технология, вече са продадени на клиенти

на Херболд. Благодарение на сътрудничеството

между техническите инженери и клиентите на фир-

мата, Херболд значително оптимизира машините

и технологиите, използвани в различните етапи на

обработка и допълнително ги развива, за да отго-

варят адекватно на специфичните изисквания при

рециклирането на отпадъчен полиетилен. След изяс-

няване на всички технически и търговски детайли

през август фирма Полигруп прави поръчка за инс-

талация за рециклиране на полиетиленово фолио с

производителност 1000 кг/ч. След разработването

на проекта, производството, доставката, въвеж-

дането в експлоатация и тестването на съоръже-

нието, през септември 2013 година Полигруп офи-

циално открива

линията за мокро рециклиране на
отпадъчен полиетилен

Линията за рециклиране се захранва с отпадъчен

полиетиленов филм от селското стопанство, бита

и търговията. Концепцията й е базирана на динамични

процеси на почистване, реализирани посредством

циркулираща вода. Технологичното звено за предва-

рително почистване, състоящо се от воден грану-

латор, фрикционна пералня и хидроциклонен филтър,

гарантира сигурната и ефективна работа на инста-

лацията. Паралелното функциониране на две механич-

ни сушилни и вторично звено за термосушене, раз-

положени в линия, осигурява необходимата влажност/

сухота на материала за процеса на екструзия.

Успешното изпълнение на инсталацията за По-

лигруп е поредно доказателство за водещата по-

зиция на Херболд в областта на водното рецик-

лиране и инсталациите за отпадъчен полиетилен

с капацитет между 500 и 3000 кг/ч. Благодарение

на това Полигруп разполага с ефективно съоръ-

жение за рециклиране с висока производителност,

способно да осигурява на фирмата рециклирана су-

ровина с ниска себестойност и високо качество.

Тясното сътрудничество между Херболд и По-

лигруп гарантира обмен на опит, информация и

ноу-хау, необходими за по-нататъшното съвмес-

тно проектиране на инсталации за рециклира-

не. Активната колаборация между оператор и

доставчик е в основата на успеха на бъдещите

партньорски проекти.

Успешният съвместен проект
разширява пазарните позиции на
Полигруп

Проектът по закупуване и въвеждане в експло-

атация на последен клас оборудване за почист-

ване на фолио преди рециклиране и регранулиране

на отпадък от полиетилен стабилизира и разши-

ри конкурентните позиции на Полигруп ООД как-

то на българския, така и на европейските паза-

ри. Това допринася за ефективното развитие на

предприятието и постигането на ръст във фи-

нансово-икономическите показатели. Основните

цели на проекта са да се понижи себестойност-

Полигруп и Херболд Мекесхайм
внедриха иновативна инсталация за
рециклиране на полиетиленово фолио

Полигруп и Херболд Мекесхайм
внедриха иновативна инсталация за
рециклиране на полиетиленово фолио
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Ангел Петров, управител на Полигруп ООД

Какво е значението на инсталацията за работа-

та и резултатите на предприятието?

Въвеждането в експлоатация на инсталацията е от ог-

ромно значение за работата и резултатите ни в следни-

те направления: нарастване на производствения капаци-

тет, намаляване на производствените разходи и на себе-

стойността на крайния продукт, както и значително

редуциране на разходите за електроенергия, разширяване

на продуктовия асортимент и постигане на по-високо

качество на крайните продукти и независимост при оси-

гуряване на суровините за производство. От финансова и

икономическа гледна точка резултатите за предприяти-

ето са увеличаване на приходите от продажби на продук-

ция, ръст на печалбата, повишаване на конкурентоспо-

собността и разширяване на пазарния дял на национално

и международно ниво. Положителен резултат е и въздей-

ствието върху околната среда, изразяващо се в намалено

енергопотребление, респективно намалени вредни емисии,

намален разход на вода, и не на последно място, намаля-

ване обема на депонираните отпадъци посредством опол-

зотворяването им за нуждите на производството. Реа-

лизирането на този проект допринася също така за подо-

бряване безопасността на условията на труд чрез въве-

дените иновативни технологии.

Как се спряхте на фирма Херболд Мекесхайм за

работата по проекта? С какво тяхното решение

превъзхождаше другите?

При избора на Изпълнител за работата по проекта за

закупуване и въвеждане в експлоатация на инсталация за

почистване на фолио преди рециклиране, се спряхме на фир-

ма Херболд Мекесхайм, защото тя е с дългогодишни тра-

диции и опит и е една от водещите в този бранш компа-

нии в света, предлагаща най-съвременните и иновативни

решения в технологично отношение. Инсталацията, коя-

то те ни предложиха, бе с най-добри технически парамет-

ри и производство на крайния продукт при много високо

качество и най-ниска себестойност. Голямо влияние за

избора ни оказаха много доброто отношение и отзивчи-

востта на целия екип на Херболд, подкрепата и бързото

съдействие при необходимост. Всички споменати до тук

положителни страни като цяло, повлияха при избора ни на

Херболд Мекесхайм за фирма изпълнител на проекта, като

доброто сътрудничество и ползотворната работа про-

дължават и до днес.

Внедрените иновативни технологии

повишават качеството на продукцията

та на произвежданата продукция при запазване и

подобряване на качеството, да се повиши произ-

водствения капацитет на предприятието, да се

намалят производствените разходи с цел пости-

гане на оптимално съотношение цена-качество

на основните артикули, което ще спомогне за раз-

ширяването на експортните позиции на Полигруп

ООД и навлизането на нови чуждестранни паза-

ри. Също така  закупеното по проекта оборудва-

не, чрез което ще се увеличи производството на

различен по вид регранулат, води до повишаване

степента на "затворен производствен цикъл" чрез

намаляване зависимостта от доставчици на су-

ровини. Чрез постигане на заложените проектни

цели в значителна степен ще се развие потенци-

алът на Полигруп ООД за ефективно производс-

тво и успешен бизнес.

Общата стойност на допустимите разходи

по проекта възлиза на 3,239,809.00 лева, като

времето за неговата реализация отне около го-

дина и половина.

Herbold - the specialist for machines and systems for size reduction, pulverising,
agglomeration and for washing lines for contaminated plastic waste (e.g. films, bottles etc.)

Herbold Meckesheim GmbH

Mr. Siegfried Engel / Vice President for Sales

Siegfried.Engel@herbold.com

Industriestr.33, 74909 Meckesheim

Tel: +49 (0) 6226 932 0, Fax: +49 (0) 6226 932 495

www.herbold.com

"Полигруп" ООД

гр. Асеновград, Северна Индустриална Зона

тел: +359 /0/ 331 66 100, +359 /0/ 331 66 101

факс: +359 /0/ 331 66 103, info@poligroup.eu
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     артията вероятно е най-ма-

сово използваният материал. Пред-

лага се под различни форми и цве-

тове, използва се за различни цели

в бита, в промишлеността и т.н.

Масовото й използване обаче създа-

ва и проблем с осигуряването на

достатъчно суровина за нейното

производство. От създаването й до

днес използвани суровини за произ-

водство на хартия са били памук,

слама, отпадъци от захарна

тръстика, лен, бамбук, дърво, коноп

и т.н. Днес основните суровини се

свеждат предимно до използването

на първични такива, най-вече дърве-

сина, и вторични суровини, включва-

щи рециклирани хартиени отпадъ-

ци. Използваната за производство-

то на хартия дървесина обикнове-

но е от т.нар. мека дървесина, до-

бивана от иглолистни дървета, сред

които смърч бор и други. Възможно

е и използването на отпадъчна

дървесина, която не е подходяща за

други цели. Самото получаване на

хартията е вследствие от сбива-

нето на съдържащите целулоза ес-

тествени растителни влакна, кои-

то след изсъхване остават слепе-

ни, без да е необходимо използване-

то на допълнителни свързващи ве-

щества благодарение най-вече на

създаваните водородни връзки. Про-

цесът е свързан с изразходването

на голямо количество електро- и

топлоенергия, както и на вода под

формата на технологична и охлаж-

даща вода. Генерират се и немалко

вредни емисии и твърди отпадъци.

Рециклиране на
хартия

Използвано количество
дървесина

Посочваното количество използван

дървен материал в световен мащаб за

производството на хартия е около 20%

от общия добив. В същото време се

оказва, че около 40% от отпадъците

са хартиени и голяма част от тях

могат да бъдат рециклирани и изпол-

звани отново. Поради все по-трудно-

то осигуряване на първични суровини

делът на използваните рециклирани

суровини непрекъснато нараства. За

Европейския съюз данните сочат, че

около половината от производството

на хартия се базира на рециклирана

хартия.

От друга страна, хартията не

може да бъде безкрайно рециклирана,

тъй като в процеса на получаване на

пулпа влакната постепенно се раз-

късват и е необходимо да бъдат до-

бавяни естествени, сурови влакна.

Влакната обаче не могат да се рецик-

лират безкрайно. Общоприето е, че

влакно може да се използва от 5 до

максимум 7-8 пъти, преди да стане

твърде късо. Голяма част от харти-

ята не може да бъде рециклирана и

поради факта, че е замърсена и не

отговаря на изискванията на БДС EN

643 за видове отпадъчни хартии.

Ползите от самото рециклиране

не са малко. Естествено, на първо

място е запазването на околната

среда, не само като спасени дърве-

та, но и под формата на спестена

енергия, вредни емисии и вода. Дан-

ни от направени проучвания в САЩ

показват, че рециклирането на 1 тон

смесена хартия може да спести

енергия, равняваща се на 841 литра

бензин. Друга статистика показва,

че рециклиране на същото количе-

ство хартия спестява 31823 литра

вода и спасява 17 дървета. В някои

европейски държави рециклираните

материали осигуряват повече от 75-

80% от суровината, необходима при

производството на хартия и картон.

Подходяща за
рециклиране хартия

Масовото използване на хартия за

различни приложения определя и го-

лямото разнообразие от хартиени

отпадъци. Не всички обаче са подхо-

дящи и могат да бъдат рециклира-

ни. Тези, които се считат за подхо-

дящи, обикновено се разделят в три

категории. Първата категория об-

хваща хартиените отпадъци, гене-

рирани при самото производство на

хартията. Най-често те се използ-

ват отново в производството и на

практика се рециклират от самото

предприятие. Втората категория

обхваща произведената но не дос-

тигнала до крайния потребител хар-

тия. В третата категория се включ-

ва използваната и събрана под фор-

мата на отпадъци хартия, подходя-

ща за рециклиране.

За преработка на отпадъчната

хартия се използват различни систе-

ми в зависимост от необходимото

качество на произвежданата хартия.

Най-общо, процесите за обработка на

рециклирани влакна могат да бъдат

разделени на две основни категории:

процеси, включващи предимно меха-

нично почистване, които не включват

химични процеси за отстраняване на

мастилото и такива, включващи

Х

Рециклиране на
хартия
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механично и химично обработване на

хартията. Само на механично обра-

ботване се подлагат предимно от-

падъци от картон и велпапе.

Преработка на
отпадъчната хартия

Принципно процесът на преработ-

ка на хартиените отпадъци включ-

ва няколко етапа. Като първи етап

обикновено се приема събирането и

транспортирането на хартиените

отпадъци. Разделното събиране и

пунктовете за изкупуване на хартия

значително улесняват процеса. В

Закона за управление на отпадъци-

те, който е в сила от 23 юли 2013 г.,

хартията е сред отпадъците, за

които е посочено, че е необходимо

осигуряване на разделно събиране,

наред с металните, пластмасовите

и стъклените отпадъци. Освен не-

обходимостта хартията за рецикли-

ране да се събира отделно от други

материали, необходимо е също тя и

да се съхранява отделно от други

отпадъци, за да не бъде замърсена.

Необходимо е да се вземат предвид

и изискванията на преработвателя.

Като цяло самият процес на ре-

циклиране на хартията не се разли-

чава съществено от процеса, изпол-

зван за производството й от първич-

ни суровини. Разликата е, че при

използването на хартиени отпадъ-

ци е необходимо предварително те

да бъдат сортирани по вид и от тях

да бъдат отстранени всякакви при-

меси и замърсяващи вещества. За

производството на някои видове

хартия, като например хигиенни хар-

тиени продукти, е необходимо от

хартиените отпадъци да бъде от-

странено мастилото.

След сортирането и окачествява-

нето на хартиените отпадъци те се

смилат в мелница заедно с вода и

химикали до получаването на гъста

каша, позната като пулп. Получена-

та каша се филтрира няколко пъти,

за да се отстранят нежелани приме-

си като скоби, пластмаса, лепило и

други, след което се пречиства от-

ново. Количеството на замърсители,

което се счита за приемливо да ос-

танат в пулпа, зависи от типа на

хартията, която се произвежда. Сред

използваното оборудване са груби и

фини решетки, центрофуги и други.

За повишаване на белотата и

чистотата на произведената хар-

тия е необходимо отстраняване на

мастилото. Неговото отстранява-

не обикновено е посредством проце-

са флотация, при който в разтвора

се подава въздух. По време на проце-

са мастилото прилепва към въздуш-

ни мехурчета и се издига до

повърхността, от където се от-

странява. След като мастилото се

отстрани, кашата се сгъстява и

чрез добавянето на допълнителни

химикали се отстраняват и остана-

лите съдържащи се багрила. Ако се

предвижда произвеждането на бяла

хартия, за избелване на кашата обик-

новено се използват пероксиди, като

често използван е водородният пе-

роксид. Използват се и сулфиди като

например натриев хидросулфит.

След като кашата е готова, тя се

подава към машините за производ-

ство на хартия, където пулпът се

разстила чрез пулверизиране върху

широки плоскости, водата се дрени-

ра, фибрите се свързват заедно и се

образува водниста хартия. Тя преми-

нава през преси за отстраняване на

по-голямата част от водата и след

което се подава към загрети метал-

ни ролки за окончателното й изсуша-

ване. Изсушените листове хартия се

навиват на ролки или нарязват до

подходящи размери и са готови за

последваща употреба.

Индустриалното производство на

хартия оказва значителен ефект

върху околната среда. От своя стра-

на, процесът на рециклиране също

има своите недостатъци. Той е

свързан с изхвърлянето на голямо

количество отпадъчни материали

като мастила, луги, напълнители и

пр., на вредни газове като метан,

серен диоксид, въглероден диоксид,

с използването на немалко количе-

ство вода, но като цяло общият

ефект е положителен.

Източник: www.sxc.hu
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В световен мащаб все по-голе-

ми количества отпадъци се откло-

няват от депата, третират се по

начин, щадящ околната среда, оси-

гуряват  икономически и екологич-

ни ползи чрез превръщането им в

нови ресурси за икономиката.

Страните от Югоизточна Европа

следват  налагащата се тенден-

ция с фокус превенция и рецикли-

ране и се приобщават към светов-

ното рециклиращо общество. Те-

зи процеси ще  насърчат инвести-

циите в нови технологии от стра-

на на бизнеса и общините.

ФОРУМЪТ
Във форума ще участват лекто-

ри от  Асоциация на градовете и

регионите за рециклиране и устой-

чиво управление на ресурсите

(ACR+), Европейска мрежа на спе-

циалисти по околна среда (ENEP),

Съвет за изследване и технологии

за енергия от отпадъци (WtERT),

Българска стопанска камара, Асо-

циацията на  еколозите в общини-

те в България, Столична община,

Fost Plus и др.

Акцентите в
програмата:
•Европейски ден за управление на

отпадъците. Делегатите ще се

информират за най-новите поли-

тики на ЕС, за тяхното изпъл-

От 5-ти до 7-ми март в София ще се проведе „Save the Planet" -
изложение и конференция за управление на отпадъци и
рециклиране.

нение чрез най-добрите практи-

ки, за насърчаване на съвмест-

ните действия на бизнеса и об-

щините от  Кохезионната поли-

тика на ЕС за периода 2014-2020

г. Другите теми са: стратегии

за ефективно намаляване на от-

падъците и рециклиране, елект-

ронно оборудване, използване на

компютърни технологии за уп-

равление на отпадъци, как раз-

ширената отговорност на про-

изводителите може да доприне-

се за повече устойчивост?

•Енергия от отпадъци. Перспек-

тивите за развитие и реализа-

ция на проекти за производст-

во на енергия от отпадъци в

Югоизточна Европа са многоо-

бещаващи, като най-добрият ва-

риант са публично-частните

партньорства. Те са един моде-

рен подход към осъществяване

на инфраструктурни проекти,

чрез тях се правят значителни

инвестиции от частния капитал

и не се натоварва държавният

бюджет.

ИЗЛОЖЕНИЕТО
Над 66 % от участниците са

чуждестранни компании.  Австрия

е отново страна-партньор и за пе-

та поредна година нейните пости-

жения в областта на екологията

ще бъдат демонстрирани на Авс-

трийския павилион, разположен на

по-голяма изложбена площ.

Тя е държавата с най-голям брой

предприятия в управлението на от-

падъци на глава от населението -

общо около 1500. Vecoplan предла-

га решения в дървообработването

и рециклиращата индустрия - шре-

дери, конвейeри, дозиращи и сорти-

ращи системи. Фирмата наскоро

пусна на пазара подобрена версия

на VAZ 1300 ST - тя позволява ефек-

тивно използване на енергията за

раздробяване на пластмасови от-

падъци при абсолютно гарантира-

на чистота на материала след на-

рязване. Технологии за третиране

на твърди битови отпадъци, как-

то и за използването на биомаса-

та като източник на възобновяе-

ма енергия ще бъдат представе-

ни от Komptech.

Друга австрийска компания е

EREMA. По повод своята 30 го-

дишнина тя пусна  системата

INTAREMA, която ще постави

началото на нова ера в рецикли-

ращата индустрия.

Основната дейност на Lindner-

Recyclingtech е свързана с разра-

ботване и въвеждане на постоян-

ни иновации в своето производст-

во. Фирмата ще представи голя-

мо разнообразие от шредери. Тя се

превърна и в един от водещите

доставчици на компактни систе-

„Save the Planet" -
изложение и форум за
управление на отпадъци
за Югоизточна Европа

„Save the Planet" -
изложение и форум за
управление на отпадъци
за Югоизточна Европа
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ми за алтернативни горива за на-

маляване от битови, промишлени

и търговски отпадъци.

UNTHA shredding technology също

е част от Австрийския павилион.

Тя предлага оборудване за раздро-

бяване на дървени, пластмасови,

електронни, биологични, хартиени

и други видове отпадъци.

Компанията IFE е известна в

световен мащаб като водещ

производител на машини и ком-

поненти за транспортиране на

насипни материали. Виброконве-

йери, сита за отпадъци и маг-

нитни сепаратори от IFE са на

пазара повече от 60 години.

Компостирането у нас набира

все по-голяма популярност като

ефективен процес за намаляване на

биологичните отпадъци и тяхното

превръщане в качествен компост.

Container Trading WFW  ще покаже

различни разновидности на термо-

компостери, изработени от 100 %

рециклирана пластмаса.

Krickl Waagen Systeme произ-

вежда системи за идентифика-

ция на теглото на товара, кои-

то се поставят на превозните

средства. Компанията постоян-

но разработва нови функции към

продуктите и те мога да се кон-

фигурират според индивидуални-

те нужди на клиентите.

Sartori Ambiente произвежда и

доставя кухненски кутии и бито-

ви контейнери за разделно съби-

ране на отпадъци и кофи за ком-

пост (биотор). Контейнерите са

подходящи за различни системи

за събиране на всички видове би-

тови отпадъци - както от вра-

та на врата, така и при систе-

ми, при които хората сами зана-

сят своите отпадъци до специ-

ални съоръжения за рециклиране,

разположени на леснодостъпни

места  ('bring bank' системи).

Нови и втора ръка оборудване за

намаляване на размера за отпадъч-

ните материали от дърво и плас-

тмаса - дробилки, ъглошлайфи, пул-

веризатори, брикетни машини,

транспортни системи и др. ще бъ-

дат представени от AMIS

Maschinen-Vertriebs GmbH.

Tael Komplekt предлага пресо-

во оборудване за твърди бито-

ви отпадъци - фирмата е лидер

в този сектор в Русия.

Машини за намаляване на раз-

мера на пластмасовите отпадъ-

ци ще бъдат демонстрирани от

Herbold Meckeshem. Миналата го-

дина компанията пусна на паза-

ра пласткомпактор, който из-

ползва иновативен метод за ре-

циклиране на фолия - резултатът

е получаването на агломерат с

добри проточни качества.

Посетителите ще се запознаят

с добре изпитани технологии за

оползотворяване на енергия от

твърди битови отпадъци и произ-

водство на гориво от тях, демон-

стрирани от Hitachi Zosen Inova.

Очаква се тяхното количество да

достигне до 2,2 милиада тона го-

дишно през 2025 г. Именно поради

това депонирането не може да се

разглежда като дългосрочно реше-

ние, а твърдите отпадъци са един

устойчив енергиен ресурс.

Anis Trend е специализирана в

производство на автоматични

преси за отпадъци от хартия,

пластмаса. Те са няколко вида:

хоризонтални преси за балиране

без устройство за завързване;

опростени конструкции, пред-

назначени за клиенти, които ис-

кат да решат проблемите с от-

падъците с най-малко разходи;

машини с високомощна конструк-

ция за обработка на тежки то-

вари, подходящи за търговски

центрове или за фирми, ангажи-

рани основно в областта на уп-

равлението на отпадъците.

БалБок предоставя комплекс-

ни услуги по управление на отпа-

дъци и опазване на околната сре-

да - професионални консултации,

управление на проекти, събира-

не и третиране на отпадъци (в

т. ч. негодни пестициди, лабора-

торни химикали и др.), доставка

на опаковки и съоръжения. Фир-

мата успешно прилага в София за

трета поредна година и Систе-

мата за разделно събиране на

опасни отпадъци от домакинст-

вата, която се радва на голям ин-

терес от страна на столичани.

Общото количество събрани

опасни отпадъци от стартира-

нето на Системата до настоя-

щия момент надмина 2 700 кг.

Сред най-популярните продукти

на Елпида са кофи тип Бобър, тип

Ракла  и пластмасови съдове за от-

падъци, произведени според евро-

пейските стандарти.

Всичко в сферата на рецикли-

рането - преработвателни ма-

шини за отпадъци от пластма-

са, инсталации за сухо и мокро

почистване, екструдер-гранула-

тори за преработка на пластма-

си, филтриращи технологии ще

покаже Братя Пашев.

М и М Фрут е един от основ-

ните доставчици за страната

ни на пластмасови изделия, об-

служващи различни сектори ка-

то: екология, селско стопанст-

во, индустрия.

Традиционен участник в "Save

the Planet" е Рисайклинг Бълга-

рия. Компанията е специализира-

на в разработване и предлага-

не на машини, технологии и ця-

лостни решения в сферата на

рециклирането - балиране, сепа-

риране, компостиране, пресява-

не и нестандартно оборудване.

За повече информация: Виа Експо

www.viaexpo.com
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   троителните отпадъци включват много широк кръг

от различни по вид отпадъци, сред които бетон, тухли,

керемиди, плочки, порцеланови и керамични изделия,

строителни смеси, дървесен материал, стъкло и плас-

тмаса, асфалтови смеси. Към групата на строителни-

те отпадъци се включват още каменовъглен катран и

съдържащи катран продукти, метали като мед, бронз,

месинг, алуминий, олово, цинк, желязо и стомана, калай

и техни сплави, кабели, почва, камъни и други. Източник

на строителни отпадъци може да бъде както индуст-

рията, така и битовият сектор. Като битови обикно-

вено се определят строителните отпадъци, генерира-

ни при строителството или, съответно, разрушаване-

то на жилищни и нежилищни сгради, както и отпадъци-

те от извършването на ремонтни дейности в тези

сгради. Към индустриалните се включат строителни-

те отпадъци от индустриални предприятия, отпадъци-

те, генерирани при извършването на строителство,

ремонт или реконструкция на инфраструктурни обекти

и други.

Управление на строителните
отпадъци

В голямата си част строителните отпадъци, гене-

рирани от домакинствата при строителство, ремонт

или поддръжка на сградите, се депонират на депата за

битови отпадъци или на обособени площадки, предназ-

начени специално за целта. Такива площадки съществу-

ват в голяма част от общините. Самото събиране на

отпадъците и транспортирането им до съответните

депа се извършава от фирми, предлагащи подобна услу-

га или от така наречените местни битово-комунални

стопанства (БКС) или от фирмите, които извършват

услугите по събиране и транспортиране на битови

отпадъци.

Преработка на
строителни отпадъци

При извършването на строителни дейности, разру-

шаване или реконструкция на сгради и съоръжения се

отделят инертни, опасни или неопасни отпадъци. Голя-

ма част от тях се депонира или се използва за обратни

насипи. Това са отпадъци, включващи изолационни ма-

териали, гипс, бетон, натрошени тухли и керемиди,

дървесни отпадъци, пластмасови остатъци от ВиК

мрежи, мазилки и други.

Част от образуващите се отпадъци при разрушава-

нето на сгради като метали, тухли и други са много

подходящи за повторно използване и преработка чрез

рециклиране. Огромно количество подходящи за рецик-

лиране строителни отпадъци се получават при изграж-

дане и ремонт на инфраструктурни обекти като пъти-

ща например. В същото време изграждането или ре-

монтът на пътища е дейност, позволяваща използване-

то на рециклирани строителни материали. Също така

за влагането на рециклирани материали при изгражда-

нето и ремонта на пътната инфраструктура съществу-

ват български стандарти и технически спецификации

на Агенция Пътна инфраструктура (АПИ).

Съществуващата практика на управление на стро-

ителните отпадъци от пътния сектор е извозването

им до временни площадки с оглед на повторната им

употреба и частичното им рециклиране.

Добри практики по отношение на рециклирането на

строителни отпадъци и повторната им употреба са

създадени при строителството и ремонта на железния

път. Там се наблюдава повторна употреба и рециклира-

не на около 80% от образувалите се отпадъци. Съще-

ствува и ведомствена нормативна база, която регла-

ментира използването на рециклирани материали в

ремонта. Излезлите от употреба дървени траверси

обикновено се предават за изгаряне, но тъй като се

класифицират като опасен отпадък изгарянето им се

извършва в инсталации, които притежават съответ-

ното разрешение за дейности с опасни отпадъци. Пла-

стмасовите отпадъци се използват повторно или се

предават за рециклиране. Гумените подложки обикнове-

но се съхраняват и депонират. Стоманобетонните

траверси се използват повторно, но част от тях също

се предават за депониране. Причината е, че поради ви-

соката им якост тяхното натрошаване е затруднено.

Негодните за употреба метални релси след изчерпване

на потенциала им се предават за скрап.

Съществуваща система за третиране
на строителни отпадъци

Към момента най-разпространеният метод за обез-

вреждане на строителните отпадъци е тяхното депо-

ниране на общи или специализирани сметища. Данните

С

Преработка на
строителни отпадъци
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към септември 2010 г. по отношение

на броя на депата показват, че в

страната съществуват 12 общинс-

ки депа за строителни отпадъци, 131

общински депа за битови отпадъци

и 27 регионални депа за отпадъци.

От тези депа единствено регионал-

ните депа са изградени и се експло-

атират в съответствие с норма-

тивните изисквания, определени в

Наредба №8 от 24.08.2004 г. за усло-

вията и изискванията за изгражда-

не и експлоатация на депа и на дру-

ги съоръжения и инсталации за опол-

зотворяване и обезвреждане на от-

падъци. В регионалните депа за

отпадъци се допуска приемането на

битови, производствени и строи-

телни отпадъци включително тухли,

керемиди, плочки, фаянсови и кера-

мични изделия, строителни смеси,

почви, камъни и други. Оползотворя-

ването на тези отпадъци се свеж-

да до използването на подходящите

фракции за подравняване и запръстя-

ване на отделните пластове натру-

пани отпадъци. В случай че са под-

ходящи, се допуска част от тези

отпадъци да се използват за дренаж

на газови кладенци, изграждане на

временни пътища за достъп и рам-

пи, както и при рекултивацията на

регионалното депо.

По отношение на строителните

отпадъци, замърсени с опасни веще-

ства, се прилагат различни вариан-

ти на третирането им, като едно

от използваните решения е депони-

рането им в новоизградени депа за

опасни отпадъци. Поради липсата на

депа за опасни отпадъци обаче се

предполага, че подобни са били депо-

нирани на съществуващите общин-

ски депа за битови отпадъци.

Азбестосъдържащи
материали

В страните членки на Европейс-

кия съюз материалите, съдържащи

азбест, са забранени за употреба.

Това ограничава и възможностите за

тяхното рециклиране и оползотворя-

ване. Единственият приложим начин

за обезвреждане на подобни отпадъ-

ци на територията на страната е

депонирането им в депа за отпадъ-

ци. Преди депонирането е необходи-

мо отпадъците да са подложени на

предварително третиране с цел да

се намали рискът от разпиляване на

азбестови влакна, които биха могли

да застрашат здравето на хората.

Сред често прилаганите методи

в страната за предварително тре-

тиране на отпадъците е овлажнява-

не и пакетиране в полиетиленови

чували.

Допуска се приемане на азбесто-

ви отпадъци от Регионалните депа

за отпадъци в страната при спазва-

не на редица специфични изисквания,

сред които отпадъците да не

съдържат други опасни вещества, да

се депонират на предварително оп-

ределени работни участъци, учас-

тъкът за депониране да се покрива

с подходящ материал ежедневно и

преди всяка операция по уплътнява-

не, а когато отпадъците не са па-

кетирани, да се оросяват редовно с

вода и други.

За съжаление, към момента не е

намерено устойчиво решение за

отделяне и третиране на редица

други опасни вещества, съдържащи

се в строителните отпадъци.

Методи за рециклиране и
оползотворяване

За различните видове строител-

ни отпадъци се използват и различ-

ни методи за рециклиране и оползот-

воряване. В по-голямата си част

генерираните строителни отпадъ-

ци са неорганични и нетоксични и

могат да бъдат използвани повтор-

но или да бъдат рециклирани. Сами-

ят процес на рециклиране може да се

извършва на специално предназначе-

ни за тази цел места или директно

на площадките за строителство и

разрушаване.

Използва се различен вид оборуд-

ване, което може да е стационар-

но, полустационарно и мобилно. По-

стоянните площадки със стацио-

нарно оборудване предлагат

възможност за протичане на целия

технологичен процес по преработ-

ката, а получените материали се

характеризират с високо качество.

Те обаче изискват сравнително

голяма първоначална инвестиция и

съпътстващи експлоатационни

разходи, поради което, за да бъде

рентабилна подобна площадка, е

необходимо осигуряването на по-

стоянен поток от отпадъци.

Мобилните инсталации и, съот-

ветно, временните площадки позво-

ляват преработка на отпадъците на

мястото на тяхното генериране и

използване на рециклираните мате-

риали.

Третиране на
отпадъците от
строителство
и разрушаване

Повторното оползотворяване и

рециклиране на строителните от-

падъци от разрушаване на сгради до

голяма степен се определя от изпол-

званите методи на разрушаване.

Използването на селективно

разрушаване и разделно събиране и

съхраняване на отпадъците позво-

лява получаването на висококаче-

ствени фракции с висок потенци-

ал за оползотворяване. След разру-

шаването строителните отпадъ-

ци се сортират, при което се от-

делят фракциите, подходящи за ре-

циклиране, и тези за депониране.

Подходящите за рециклиране от-

падъци впоследствие се подлагат

на предварително раздробяване с

помощта на хидравлична ножица

или хидравличен чук, след което се

натрошават. За натрошаване на

отпадъците обикновено се използ-

ват компресиращи челюстни и ко-

нусни трошачки, както и роторни

трошачки с ударно действие. Из-

борът зависи от вида на рецикли-

рания материал.

Стоманобетонните отпадъци се

прекарват през магнитни сепарато-

ри - лентови, барабанни, с постоян-

ни магнити за отстраняване на ар-

мировъчната стомана. За отстра-

няване на цветни метали често се

използват вихровотокови сепарато-

ри.

На отделните етапи на преработ-

ка на отпадъците може да се изпол-

зва и пресяване през сита. Широко

приложение намират виброситата

от метални мрежи или от перфори-

рани плочи. Те могат да бъдат мон-

тирани към трошачките, или инста-

лирани отделно.

Преработката на строителни

отпадъци се регламентира от на-

редбата за управление на строи-

телните отпадъци и за влагане на

рециклирани строителни материа-

ли, която е в сила от 13.11.2012

година. Съгласно Наредбата рецик-

лираните строителни материали,

получени в резултат на оползотво-

ряване на строителни отпадъци,

следва да отговарят на изисквани-

ята и допуските на хармонизирани-

те стандарти, разработени за про-

дуктите в съответствие с чл. 17

от Регламент (ЕС) 305/2011 г.
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