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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА
Обмяна на опит за осигуряване на качеството на
компоста в България

Готов компост и тест за
толерантност между растения и
компост
Източник: „BiPRO GmbH”

Обща информация
България планира да създаде система за осигуряване качеството
на компоста, включваща и организация за осигуряване качеството
на компоста, с цел контролиране осигуряването на качеството в
инсталациите и издаване на етикет за качество. Подобна система
трябва да увеличи рециклирането по материали на отпадъците и
да намали депонирането, посредством прилагането на йерархията
за управление на отпадъците. Нещо повече, България е
заинтересована от прилагането на добрите практики за
управление на компостиращи инсталации / инсталации за
анаеробно третиране на отпадъци.

Подробности относно проекта
Този проект е насочен към 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. По време на посещение в
Германия и два специализирани семинара в България,
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). Осъществените посещения
на компостираща и анаеробна инсталации, както и практически
демонстриция, напр. на пробовземане, илюстрираха процесите.
Българските и немските експерти проучиха как такава система
може да се реализира в България. Резултатите от проекта бяха
обобщени в две брошури: една, насочена към всички
международни експерти, интересуващи се от германската система
за осигуряване на качеството на компоста; втора, съдържаща
информация за заинтересованите лица в България. Разработена е
листовка за българските домакинства, съдържаща информация за
важността на разделното събиране на био‐отпадъците.
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