
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА  
Обмяна на опит за създаване на система и организация 
за осигуряване на качеството на компоста в България  

Обща информация  
С цел повишаване на рециклирането на материалите, намаляване на 
количеството на депонираните биоразградими отпадъци и 
последователно прилагане на йерархията на отпадъците, България 
планира да създаде система за осигуряване качеството на компоста, 
включваща и организация за осигуряване качеството на компоста. В 
момента работят десет компостиращи инсталации за третиране на 
зелени отпадъци, а други две ще бъдат завършени до 2017 г. Процесът 
за въвеждане на система за качеството на компоста е стопирана, за да 
може да се вземе предвид немския опит. Нещо повече, България е 
заинтересована от добрите практики за управление на компостиращи 
инсталации / инсталации за анаеробнотретиране на отпадъци. 

Подробности относно проекта  
Този проект цели започването на обмяна на опит между немски и 
български експерти и предоставяне на информация за установени 
подходи и процеси за производството на сертифициран компост в 
Германия. На тази основа, български и немски експерти проучват как 
такава система може да се реализира в България. По време на 
посещение в Германия и два  специализирани семинара, българските 
експерти придобиха познания за структурата и функционирането на 
системата за осигуряване на качеството на компоста в Германия, както 
и за структурата на свързаната с това организация за осигуряване на 
качеството на компоста в Германия Bundesgütegemeinschaft Kompost 
(BGK). Посещение на компостираща и анаеробна инсталация, както и 
демонстрации, например пробовземане, илюстрират процеса 
експериментално. Информационен материал ще обобщи съдържанието 
и резултатите на  проекта, затова можете да ги предадете на други 
заинтересовани лица. 
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