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за по-чисти реки и по-чисто Черно море





1 В контекста на Директива 91/271/EEC „битови отпадъчни води“ са отпадъчните води, изпускани от жилищни помещения и учрежде-
ния и съдържащи главно продукти на човешкия метаболизъм и на битовите дейности.

2 В контекста на Директива 91/271/EEC „агломерация“ е зона на достатъчно съсредоточаване на население и/или стопански дейности, 
така че отпадъчните води да се събират и отвеждат към пречиствателна станция или точка на окончателно заустване.

3 В контекста на Директива 91/271/EEC „еквивалент жители (ЕЖ)“ са биоразградими органични вещества, за които биохимичната 
потребност от кислород за пет дни (БПК5) е 60 грама дневно.

Съоръжение за пречистване на отпадъчни води в България: 
1) камера за механично третиране; 
2) камера за химическо третиране; 
3) биофилтър с подпочвено напояване на декоративни растения.

Интересът към използване отново на пречистените битови отпадъчни води1 трайно 
нараства. Това е валидно независимо от нивото на развитие на регионите и страните, а 
основните движещи сили на процеса са:

- нарастващите недостиг на вода и воден стрес, както и влошаването на сладководните 
ресурси в резултат на неправилно заустване на отпадъчни води;

- нарастването на населението и свързаното с това нарастване на потребността от храна 
и тъкани;

- възприемането на отпадъчните води и съдържащите се в тях хранителни за растенията 
вещества като ценен ресурс;

- сериозното намерение на страните да постигнат Целите за устойчиво развитие (ЦУР), 
особено целите свързани с устойчивостта и елиминиране на бедността и глада (WHO, 
2006).

В контекста на членството в ЕС (Директива 91/271/EEC), децентрализираното пречистване на отпадъчни 
води е надеждно решение за агломерациите2 по-малки от 10 000 еквивалент жители3. Очаква се, че течаща-
та в момента ревизия на Директива 91/271/EEC ще отвори вратата към безопасното използване отново на 
пречистените отпадъчни води в страните-членки.

Битовите отпадъчни води са два основни типа: черни - съдържащи екскременти, и сиви – свързани с дейнос-
ти в кухнята, пране, къпане. Сивите води съдържат по-ниски нива на органика и хранителни за растенията 
вещества, отколкото черните води, и по-високи нива на ксенобиотични органични съединения (XOCs). 
Съставът на препаратите използвани в домакинството предопределя потенциалното наличие на 900 различ-
ни XOCs в сивите води (Eriksson et al., 2001).
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При оценката на възможностите за използване отново на 
сивите води е много важно да се определят техните 
характеристики. Данните за физическите и химическите 
параметри като температура, съдържание на разтворени 
вещества, органика, хранителни за растенията вещества 
- N и P, някои метали – напр. Al, Fe, Mn, Cd, Cu, Pb, Hg, Zn, 
Ni, Cr, микроорганизми – патогенни вируси, бактерии, 
протозои, хелмити. За осигуряване безопасността на 
околната среда трябва да се вземат предвид акумулира-
нето на XOCs и метали в почвите и подземните води. За да 
се предотврати здравния риск и опасностите за околната 
среда, преди използването отново отпадъчните води 
трябва да бъдат предварително надеждно третирани.

В наше време, изграждането на системи за пречистване 
на битови отпадъчни води с последващо използване 
отново се развива в две направления: на ниво урбанизи-
рани райони с 2-3 нива на пречистване, и на ниво малома-
щабни системи, които целят да намалят заустването от 
домакинствата и да спомогнат за ефективното използване 
отново на хранителните за растенията вещества в полза 
на земеделието. Важен аспект, който трябва да бъде взет 
предвид е обработката на остатъчните продукти от 
пречистването на отпадъчните води – напр. утайките.

Сивите води могат да се третират много по-лесно откол-
кото смесените отпадъчни води и затова се препоръчва 
разделното събиране на черните и сивите води (Gunther, 
1999). Разделното събиране може да се прилага както за 
отделно домакинство, така и за група домакинства, 
квартал или населено място (по-малко от 10 000 ЕЖ).

С изпълнението на проект „По-чисти реки – по-чисти 
морета“ (CRoCuS), Земя завинаги финализира и направи 
напълно функционално съоръжение за третиране на 
черни води. Съоръжението беше инсталирано като 
начало с подкрепата на Soroptimist International в сътруд-
ничество с клуб „Старинен Пловдив“. Благодарение на 
CRoCuS, административната сграда на кметството в с. 
Юлиево, община Мъглиж стана първата сграда в община 
Мъглиж, която постига изцяло изискванията на Директи-
ва 91/271/EEC.

Системата за третиране на отпадъчни води на кметството 
в Юлиево се състои от модулен компонент за пречистване 
на черни води и растителен биофилтър. Отработеният 
продукт с висока степен на безопасно за човешкото 
здраве пречистване се използва за подпочвено поливане 
на декоративна растителност в непосредствена близост.
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Процесът на свързване на модулното пречиствателно съоръжение



През 2007-2008, Земя завинаги построи 
суха EcoSan тоалетна с разделно събира-
не на урината за читалище „Пробуда – 
1928“, с. Змейово с подкрепата на 
MATRA, Нидерландия. Фекалиите и ури-
ната от самото начало се събират раз-
делно в пластмасови контейнери – 
напълно изолирани от околната среда. 
Урината се използва като тор за декора-
тивни растения в непосредствена бли-
зост, а фекалиите се транспортират със 
специализирана машина до най-близката 
пречиствателна станция за отпадъчни 
води. Заради влажния планински климат 
и увеличената киселинност на амоняка в 
урината, металните компоненти на съо-
ръжението се нуждаеха от спешна 
подмяна и възстановяване. Благодаре-
ние на проект CRoCuS, стана възможно 
да се направи качествен ремонт на тоа-
летната, а читателите на библиотеката, 
аматьорите от местните фолклорни 
състави и посетителите на пенсионер-
ския клуб могат да ползват комфортна и 
безопасна тоалетна, която не замърсява 
околната среда.
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Използваната преди интервенцията по проекта 
попивна септична яма.

Модулното съоръжение за пречистване на битови-
те отпадъчни води и растителния филтър за 
вторично биологично пречистване на водите на 
административната сграда на кметство Юлиево, 
община Мъглиж
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Екологичната санитарния (EcoSan) е 
система за управление на екскрементите, 
при която хранителните за растенията 
вещества се рециклират от земеделието 
в минимален риск от замърсяване на 
околната среда и с минимален здравен 
риск. При нарочното използване отново 
на хранителните за растенията вещества 
се запазва естествения природен цикъл 
на веществата в полза на екосистемите и 
местната икономика. В сравнение с 
попивните септични ями, обичайно 
използвани в селата от Черноморския 
регион, екологичната санитария не 
замърсява подземните и повърхностните 
водни тела тъй като продуктите от сани-
тарните системи не се инфилтрират в 
почвата, а се рециклират от земеделието.

Остарелите метални компоненти на сухата EcoSan 
тоалетна с разделяне на урината в Змейово

Реновираните метални компоненти на сухата 
EcoSan тоалетна с разделяне на урината в Змейово
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• Когато се напълни контейнерът, урината се оставя да „узрее“ като се добавя малко 
плодородна почва. Когато процесът на ферментация приключи, урината се разрежда 
1:10 с вода и се използва като течна тор.

• Контейнерът за урината се почиства с оцетна киселина и се изплаква с вода.

• Преди да се използва отново, контейнерът за урината се зарежда със захар и млечна 
киселина като се насипва 2 кг захар и 2 кг кисело мляко за контейнер с вместимост 100 л.

ВЕРМИКОМПОСТИРАНЕ НА ФЕКАЛИИ 
(с добавяне на торен червей)

• Обемът на съда за вермикомпостиране трябва да е поне 0,5 м дълбок, 1,5 м широк и 2 
м дълъг. Дъното на съда трябва да е покрито със слама, сено, накъсана хартия, тоа-
летна хартия и т.н.

• Върху леглото от абсорбиращ материал се добавят се добавят червеите, а върху тях 
фин слой от почва и едва след това фекалиите.

• За по-ефективно компостиране след всяко ползване на тоалетната по голяма нужда се 
добавя по лопатка смес от стърготини, биовъглен и пшенични трици в съотношение 
8:1:1. 

Независимо от типа система, пречистването трябва да е икономически обосновано и лесно за ефективно 
управление.

Безопасно третираните отпадъчни води могат да се използват повторно за (под)почвено поливане на зелени 
площи, паркове (без детски площадки), игрища за голф, гробищни паркове, за управление и възстановява-
не на влажни зони. Добре познат е опитът на Швеция при използването на отпадъчни води за напояване на 
плантации от ива (Salix sp.), които се използват като „енергийни гори“ – веднъж на 2-3 години гората се 
изсича и се произвеждат пелети за горене (Druitt M., Ed., 2009).

Накрая може да се направи извод, че успехът при използването отново на отпадъчните води зависи от 
редица фактори и изисква съвместните усилия на инженери, хидролози, еколози, агрономи, лекари, 
специалисти по градско и регионално развитие и специалисти по политики за използване и управление на 
водните ресурси.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРИНАТА
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