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Добрите практики с 

български вермиинсталации “beVermi” 
 
 
 

  "Червеят е удивително създание и оказва ефикасна помощ на този, който знае как 
да го използва"   текста е от "Стратегия Нулеви отпадъци". 

 
 През 2005 г. под научното ръководство на Проф. д.т.н. инж. Р. Арсов, 
разработихме първия модел на вермиинсталация, съвместно с катедра 
“Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите” към ВИАС и Софийска 
ПСОВ, като се провеждат опити с червен калифорнийски червей, които показват 
високата му адаптивност и афинитет към обезводнени утайки. 
 На експериментална площадка бяха разположени 10 модула с различен по 
състав отпадък - смес от оборска тор и утайки от пречиствателната станция в 
определени съотношения. Развиха се различни култури от червения 
калифорнийски червей, като се направиха и съответните анализи, според вида и 
броя на биомасата, обработения отпадък и състав. 
 
 През 2006-2013 г. бяха проведени редица изпитания и експерименти с утайки 
от различни производствени предприятия (ПСОВ Целхарт – Стамболийски, ПСОВ 
Астика – Хасково, ПСОВ Биовет – Пещера) и други. Бяха проведени редица 
тестове, вкл. и с неуспешен край, с различните по състав утайки. Проведени са и 
изпитания с органични отпадъци, включително и такива с голямо натоварване на 
органични замърсители и тежки метали. Работихме със смесени органични 
отпадъци от сметища и битови такива, както и със смес от производствен отпадък, 
утайки и замърсени почви с нефтопродукти.  
 Регистрирани са достатъчно добри резултати, за да се пристъпи към реално 
приложение на вермитехнологията по определен модел. 
 
 В резултат на нашите дейности, през 2011 г. е защитен и патентован 
промишлен модел на вермиинсталация за управление на органични отпадъци и 
утайки от пречиствателните станции за отпадни води, чрез уникална система 
“beVermi”тм, която постига изключително високи резултати, съобразени с всички 
изисквания на нормативната уредба и възможности за обработка на неограничени 
количества отпадък, на добра пазарна цена. 
 От работата на вермиинсталацията, като изходен продукт, се получава 
органичен биотор, разрешен за употреба в земеделието с Наредба 21 от 2001 г. на 
МЗХ. Ние работим в пълен сихрон с изискванията на ЗУО и Наредба 3, и 
директивите: Директива 1999/31/ЕС и Директива 86/278/ЕИО. 
 
 Проф. д.т.н. инж. Р. Арсов, в доклад към “Национален план за отстраняване 
на утайки от градски ПСОВ в България” пише: 
 “Култивираните червеи се отнасят към рода Lumbricus (Lumbriko – дъждовен 
червей на латински език), поради което те се наричат и “лумбрикултура”. Червеите 
се хранят с животински, растителни, производствени и други органични отпадъци. 
Екскрементите от тяхната жизнена дейност (наречени биохумус, вермикомпост или 
копролит) са изключително богати на хумус, който е най-добрият подобрител на 
почви, съдържащ всички необходими за растенията вещества.  
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Биохумусът е не само органичен тор, но също така и подобрител на свойствата на 
обработваемите почви, носител на биоактивни вещства и богат източник на 
природен хумус.  
 Възрастният червей поема за едно денонощие храна в количество, равно на 
неговото тегло. Около 60 % от поетата храна се отделя като екскремент (наричан 
още “капролит” или “биохумус”). Червените калифорнийски червеи (ЧКЧ) са 
изкуствена селекция, получена в резултат на многогодишно отглеждане в 
специални ферми”. 
 
 Чрез  този успешен модел, с екологично чиста и природосъобразна 
биотехнология, без вредни емисии в почва, вода и въздух, се постига изключително 
добро оползотворяване на утайките от пречиствателни станции и органичните 
отпадъци от селско стопанство и преработвателни предприятия. Дейностите по 
обработка и оползотворяване на органични отпадъци и утайки от ПСОВ се 
извършват на място на образуване на отпадъците и на регистрирани площадки, 
съгласно изискванията на ЗУО и на европейските директиви за органични 
отпадъци, и на принципите на стратегията „Нулеви отпадъци”. 
 
 За периода 2011-2014 ние разработихме вермиинсталация на място, в 
изсушителните полета на фирмена ПСОВ, като успяхме да усвояме около 5000 
тона  годишно утайки от производствена дейност. Условията бяха доста тежки, 
заради редица обстоятебства, свързани параметрите на самата ПСОВ и 
отделяните утайки от производствена дейност (химическо натоварване и тежки 
метали). В резултат от дейностите и патентования модел, на чиято база работихме, 
успяхме да реализираме голяма част от заложените параметри. Практиката на тази 
площадка показа различни аспекти от приложение на модела, като в много 
отношения бе достатъчно ползотворна от гледна точка на техническите параметри 
на модела, който бе приложен, в зависимост от условията на терена и параметрите 
на съществуващи изсушителни полета на станцията. 
  
 През 2014 г., след като преминахме всички процедури, съобразно ЗОП, 
успяхме да изградим вермиинсталация на ГПСОВ с капацитет 5000 тона утайки 
годишно. Стартирането на вермиинсталацията се осъществи благодарение 
издадената регистрация от РИОСВ за тази площадка и разработения от нас модел. 
На тази площадка модела, който приложихме претърпя усъвършенстване и 
минахме на по-висок етап от разработката. Параметрите на терена и на утайките от 
пречиствателната станция ни дадоха много добра основа за прилагане на нашия 
модел, а тежките климатични условия (дъждове и наводнения) станаха база за 
изчистване на техническите показатели и достигане на нов, по-усъвършенстван 
модел на прилаганата вермитехнология. 
 
 За съжаление, и на двете посочени площадки работата ни бе възпрепяствана 
от административни и корпоративни интереси, което е проблем пред прилагането 
на вермиинсталации за управление на утайки и органични отпадъци. 
 
 Въпреки замразяването на дейностите на втората площадка, след 
едногодишно прекъсване на работата, бе извършена планова проверка от РИОСВ, 
на база регистрацията на тази площадка.  
 Резултатите, които видяхме, заедно с инспекторите от инспекцията и 
представителя на ПСОВ, надминаха и нашите очаквания! 
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 За едногодишен период от време, червения калифорнийски червей се бе 
справил успешно с наличните количества утайка и очевидно продължаваше своята 
работа. Количеството утайка бе намаляло наполовина, въпреки необработвания 
период, атмосферни условия, наводнение и посегателства на външни лица, което е 
причинило разрушаване на половината съоръжения. Интересен е факта, че червея 
продължаваше своята дейност и в необхванати от модулите количества утайки, 
навлязли след голямо наводнение на ПСОВ. 
 
 Благодарение на устойчивия модел, който сме изградили и защитили, 
съоръженията ни доказаха качества, които дават възможност да се обработват 
големи количества утайки. Правилно подбрания, добре подготвен и положен червен 
калифорнийски червей, който отглеждаме при специални условия, на база опита и 
модела, който прилагаме, издържа дори на неблагоприятни атмосферни влияния и 
временна липса на работен цикъл, като, тук човешкия фактор оставяме без 
коментар. 
 Като краен документиран резултат, официално признание от държавната 
администрация, имаме Протокол от извършената проверка от РИОСВ, който 
показва много добри резултати и положителни заключения от направения одит, 
което е показателно за успешния ни модел! 
 
 Вярваме, че администрацията, отговорна за управление на утайките, не само 
на дадената площадка, а и на други места, ще намери правилния подход към 
решаване на проблема "утайки"! 
 
 Биотехнологичния процес минава през следните етапи: 
 
 - Първият заложен слой е от захранка. Върху него се поставят червеите, като 
регулярно модула се зарежда с утайка. 
 - За доброто отглеждане на червеите се подържат необходимите параметри 
и реакция на средата:  

1) Оптималната влажност за активност на червеите е 82-85 %; 
2) Най-добрата температура за  червеите е 20-220 С, като при целогодишен 

цикъл на работа се прилага специална методика; 
3)  Модулите  се изграждат на място с леки конструктивни елементи, като в 1 

м2 има около 60 000 единици биомаса. 
 Процесите са механизирани и позволяват автоматизация и контрол. 
 Модулите се зареждат постоянно, като при запълване на даден модул, се 
подготвя нов. Процесът е регулярен, като на всеки 6 месеца модулите се 
презареждат.  
 
 Предимствата на полезния модел на вермиинсталация са: 
 - оползотворяване на утайките в специализирани модули, сглобяеми и 
подреждани според терена;  
 - прием на цялото количество постъпваща утайки и пълно изчистване на 
временните депа и изсушителните полета от утайки;  
 - преработка на обработените утайки в органичен тор - биохумус;  
 - опазване на околната среда, спестяване на природни и енергийни ресурси;  
 - приложимост както за промишлени количества органичен отпадък;  
 - разкриване на „зелени” работни места. 
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 Калифорнийските червеи имат способността да се хранят с компонентите, 
съдържащи се в утайките, като бързо и ефикасно ги превръщат във вермикомпост, 
като при това редуцират нивата на патогените и поемат тежките метали. Обемът на 
отпадъците бива намален по време на този процес, като от 1 m3 на мокри утайки 
(съдържащи 80% влага) се получава до 0,4 m3 вермикомпост (съдържащ 40% 
влага).  
 
 В международен аспект вермикомпостирането и третирането на утайки чрез 
вермитехнология е практика в много страни по света с отличен успех. 
 Само информативно ще посоча, че в световен мащаб има над 5 вида червеи, 
които се прилагат за обработка на отпадъци, в зависимост от различни климатични 
и природни особености и условия.  
 Последните изследвания с различни видове червеи, в разнообразна среда, 
като тези в Швеция, показват устойчивост към утайки от оловно-цинкови 
производства, други успешни експерименти показват добро усвояване на 
пластмасови отпадъци, по-специално тези от торбички и пликове.  
 
 Практиката за последните десет години показа няколко важни препяствия за 
прилагане на успешния модел за усвояване на утайките от ПСОВ в България: 
 
 1. Позитивно е, че дългогодишния труд и опит, който вложихме в 
разработване на нашия патентован модел е успешен и доказан пред 
администрацията, която е отговорна за дейностите по утайките от ПСОВ; 
 2. Поради конюктурните обстоятелства, подобен вид биотехнология не е 
заложена в програмите за управление на утайките от ПСОВ, което е голяма 
спирачка пред приемането и прилагането на вермиинсталациите от операторите. 
От своя страна вермиинсталациите се представляват реална преспектива при 
търсене на решения за проблема утайки в България; 
 3. Липсва цялостна картина на отделяните в страната утайки от ПСОВ, като 
количествата, които се декларират пред ИАОС са на база субективни фактори, 
същото е и с качеството и съдържанието на самите утайки. Предложили сме на 
ИАОС да извършим, като външен независим фактор, необходимия анализ и 
цялостна карта на утайките в България, за съжаление до момента не сме получили 
отговор. 
 4. Липсата на информираност от страна на администрацията и операторите, 
отговорни за прилагане на успешния модел, е също основен проблем. 
Депонирането на утайки е масово прилаган модел към момента, все още разрешен 
и неоспорван от контролните органи, въпреки Европейските директиви. 
Оползотворяването като възможност се осъществява с променлив резултат в 
няколко ПСОВ в страната, като в голямата си част се декларира чрез метан танкове 
или когенерация. Според наше изследване има доста противоречиви резултати от 
прилагането на тези модели. Разбира се, не става въпрос за отричане на самите 
методи, а за правилно прилагане и реални резултати от тях. 
 5. Неправомерните и непрофесионални разработки, копирайки нашия модел, 
не издържат на заложените параметри. Това е свързано основно с неправилното 
прилагане на модела, поради липсата на опит и познание, и недобре подбрана 
биомаса, спрямо изискванията на утайките, като цяло. Използването на 
вермитехнология се експериментира в Пловдив и в Хасково. Последните данни, 
които имаме оттам не са много обнадеждаващи, имайки в предвид допусканите 
технологични грешки и липсата на опит от страна на ползващите ги. В София 
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говорят за оползотворяване в земеделието. Дали успяват да го прилагат на 
практика, въпреки количествата, които отделя СПСОВ, е тема на друг формат... За 
другите градове също. 
 
 Нашият опит от прилагане на полезния модел на вермиинсталация, който 
сме защитили пред Патентно ведомоство на България и РИОСВ, ни дава основания 
да сме оптимисти, че в близко бъдеще, администрацията, от която зависи 
прилагането на този модел, ще вземе правилни решение за реално и оптимизирано 
управление на утайките от ПСОВ, с трайни и положителни резултати. Екологично 
чистия метод, нисковъглеродния отпечатък и възможността да бъде използван 
изходящия продукт от оползотворяване на утайките са предимства, с които 
останалите методи не могат да се похвалят. Природният цикъл на червения 
калифорнийски червей е уникален и ние можем само да се възползваме от това. 
  
 Като заключение на този доклад, бихме искали да уверим представителите 
на администрацията, оператори на ПСОВ и управители на ВиК дружества, в 
успешните практики, които имаме с патентования от нас модел на 
вермиинсталация, чрез който можем да решим окончателно "Проблема Утайки". 
 Доказан и потвърден метод, като резултата от извършеното оползотворяване 
е природосъобразен и екологично чист биотор, отговарящ на изискванията на ЗУО 
и МОСВ. Като добавка към тези практики, тук можем да посочим, че нашия модел 
има възможнжост да обработва и компостира, и всички други биологични отпадъци, 
както от сметища, селско стопанство, така и от преработвателни предприятия. 
  
 Ние продължаваме да работим върху усъвършенстване на модела и 
методиката на работа на вермиинсталациите.  
 В тази връзка, наскоро разработихме базисен модел на пречиствателна 
станция за отпадни води, базирата на вермиинсталация. Верми пречиствателната 
станция е на основата на френски патент, който ние успяхме да усъвършенстваме, 
базирайки се на българските изисквания и условия, да намалим използваната 
енергия и подвижни съоръжения, изискващи специална подръжка, както и да 
използваме естествени технически решения, за да подобрим работата на този вид 
станция. Прилагането на вермиинсталация в основния биореактор на 
пречиствателната станция дава нулев въглероден отпечатък и напълно природен 
цикъл на пречистване на водата, като резултата на изхода е вода, годна за 
поливане и миене, изцяло покриваща параметрите на нормативната уредба. Този 
модел на верми пречиствателна станция е пригоден за селища от 2000 до 100 000 
еквивалент жители, като цената за изграждане и експлоатация на верми станция е 
в пъти по-ниска от същата за конвенционална пречиствателна станция. 
 
 Природата, като Божие творение, е уникална!  
 От нас се изисква просто да вземем готовите решения от нея! 
 
Благодаря за вниманието! 

 
Енчо Енчев 
 „БГ Еко Проджект”, моб. 0878 97 55 97 
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