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„

Втора национална конференция на 
БАВ „Оползотворяване на утайките 
от ПСОВ“
(27 септември 2018 г. в Старосел), 
Лектор : проф. Атанас Тасев 

БИОИНЖЕНЕРНАТА  ТЕХНОЛОГИЯ „БИОЛАЙФ“ 
– ЕФЕКТИВЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОСТИГАНЕ 
ЦЕЛИТЕ НА „КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА“



2

Не можеш да седиш в 
твоя ъгъл на гората, 
чакайки другите да 
дойдат при теб. 
Понякога трябва ти да 

ходиш при тях.(Мечо ПУХ )

https://www.google.bg/imgres?imgurl=http://inlife.bg/wp-content/uploads/2014/10/Winnie-the-Pooh-winnie-the-pooh-17669963-1024-768-880x614.jpg&imgrefurl=http://inlife.bg/10-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%BE-%D0%BF%D1%83%D1%85/&docid=m6VtKHl88qJ8UM&tbnid=WtQlVTj8wvyEgM:&w=880&h=614&ei=Rk_WVJ_8JKajygO5h4H4BA&ved=undefined&iact=c
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КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ 
– РЕАЛНОСТ , А НЕ ХИПОТЕЗА
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Две планети се 
срещнали някъде в 
Космоса и едната се 
оплакала на другата: 
•"Много съм зле, заразила 
съм се с някакви гадинки, 
май Homo sapiens." 

•"Не се безпокой, 
успокоила я другата. 
Не са толкова опасни, 
самоунищожават се 
само за няколко
милиона години." ... 
Виц, разказан от Ал Гор на 
презентация, свързана с 
последствията от климатичните
промени.



ПРОЦЕСИ, УВРЕЖДАЩИ ПОЧВИТЕ

ЕРОЗИЯ

( Силно 
ерозирали земи 

са повече от 11,8%
от територията на 

страната)

СВЛАЧИЩА 

(В страната са 
регистрирани 

1 625 свлачища с 
обща площ от 20 

692 ha).

НАМАЛЯВАНЕ 
НА 

ПОЧВЕНОТО 
ОРГАНИЧНО 
ВЕЩЕСТВО
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ПРОБЛЕМЪТ 



Недостигът на органични 
източници в нашата страна и 
нарушеният баланс на органичното 
вещество в природата налагат 
необходимостта да се търсят 
алтернативни източници на 
органично вещество.

Хумусът е много важна органична част 
на  почвата,  който до голяма степен 
определя естественото почвено 
плодородие. 
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Наличните количества депонирани 
почви с високо съдържание на хумусни 
вещества в нашата страна са 
недостатъчни за покриване на нуждите 
за възстановяване на нарушени, 
замърсени или деградирали почви. 

В естествена природна среда за формирането 
на хумус  са необходими десетки години.

 Не напразно се изтъква, че за 
получаването на 1 грам чист хумус са 
необходими 100 години!
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Утайките от 
пречиствателните станции за 
отпадъчни води ПСОВ) 
представляват сериозен резерв 
на органично вещество. 
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ЕДНО ОТ РЕШЕНИЯТА:
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 НАЧАЛОТО :

Множество изследвания, проведени от 
Института по почвознание, 
агротехнологии и защита на растенията 
„Н. Пушкаров“, започнати още през 1986 г. 
установяват, че утайките са биомаса, 
богата на макро и микроелементи, 
микроорганизми и органично вещество и 
могат при определени условия да се 
използват за поддържане и повишаване 
на почвеното плодородие, за 
рекултивация на нарушени и замърсени 
терени, за компостиране и др. 



Възможностите за използването на 
утайките и под друга форма, не само 
като стабилизирана утайка, е и 
приетата с ПМС № 235/15.10.2013 г.
Наредба за третиране на 
биоотпадъците, 

която съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредбата 

се допуска за производство на компост
и ферментационни продукти 
използането на утайки от ПСОВ, при 
спазването разбира се на определените в 
Наредбата условия.  
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НОРМАТИВНА СРЕДА



Друга нормативна възможност за 
оползотворяване на утайките от ПСОВ са 
добавените две нови точки 4 и 5 към чл. 2, ал. 3 на 
Наредба № 26 / 02.10.96 г. за рекултивация на 
нарушени терени, подобряване на 
слабопродуктивни земи, отнемане и 
оползотворяване на хумусния пласт, с които се дава 
възможност като подходящ материал за създаване 
на горния пласт при рекултивация на нарушени 
терени да се използват и  „утайки от 
пречиствателните станции за отпадъчни 
води от населени места“ и „стабилизирана 
органична фракция, отговаряща на 
наредбата за третиране на биоотпадъците.
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 Съгласно  „Минималните изисквания за 
рекултивация на съществуващите депа за неопасни 
битови отпадъци, предвидени за финансиране по 
ПМС 209/2009 г., към „Правилата за подаване на 
проекти за закриване и рекултивация на 
общински депа за битови отпадъци, 
финансирани по реда на споменатото ПМС № 
209“, публикувани на страницата на МОСВ, се 
препоръчва като алтернативни технологични 
възможности и използването на утайки от градски 
пречиствателни станции за отпадъчни води (ГПСОВ) 
от населени места и др. пречиствателни станции, за 
рекултивация на общински депа за неопасни 
битови отпадъци. 12

НОРМАТИВНА СРЕДА



Новата нормативна среда, 
отразяваща сериозността на 
екологичните проблеми  е сериозен 
мотив да се работи в посока за 
въвеждане на нови и 
икономически по-ефективни 
технологии за овладяване на 
деградационните процеси на 
почвите.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
 Предлага се нова биоинженерна технология за 

възстановяване стабилитета на почвеното покритие и 
почвеното плодородие на ерозирали терени, свлачищни
зони и депа за отпадъци, с цел възстановяване на 
екологичното равновесие на околната среда.  

 Технологията е резултат на научни изследвани, 
експерименти и внедрявания в системите на Агенция 
пътна инфраструктура(АПИ), Национална електрическа 
компания(НЕК), Електроенергиен системен 
оператор(ЕСО), Национална компания железопътна 
инфраструктура(НКЖИ), Столична община( 
депо”суходол”, Министерство на земеделието и храните.

 Авторските права са защитени  с Полезен модел  
2101U1 /15.08.2015 г. „Средство за възстановяване на 
ерозирали терени, свлачищни зони и депа за 
отпадъци“.
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БИО
ЛАЙФ

ТЕХНОЛОГИЧНА  БЛОК –СХЕМА  
НА ИНОВАТИВНИЯ ПОДХОД

(СЕГМЕНТ ОТ СХЕМАТА НА „КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА“)

ПСОВ

КОЛЕК
ТОРНА 
МРЕЖА

РЕКУЛТИВАЦИЯ

БИОЛОГИЧНО 
УКРЕПВАНЕ НА 

СВЛАЧИЩА

БИОЛОГИЧНО 
ЗЕМЕДЕЛИЕ

Допълнителна 
обработка



 Технологичния модел, посочен на предходния 
слайд може да се интерпретира като сегмент от 
схемата на кръговата икономика . По своята 
същност технологичният модел,  състоящ се от 
три сегмента , който предлагаме за разглеждане , 
включва:

 процедура по  въвеждане колекторите на ВиК 
мрежата , в биобасейните на Пречиствателните 
станции за отпадъчни води(ПСОВ) или в техните 
утаители, както и в басейните за отпадъчни води от 
бита и животновъдството, на разтвор на 
бактериален препарат, състоящ се от естествено 
срещани в почвата микроорганизми с 
колонообразни единици (КОЕ)  от 6.10.6  до 18.10.6., 
наречен “БИОЛАЙФ”.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ :
Кръговата икономика е модел, насочен към 
удължаване на жизнения цикъл на продуктите. 
На практика това означава възможно най-дълго 
споделяне, заемане, повторно използване, 
поправка и рециклиране на съществуващи 
материали и продукти.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI(2016)573899_EN.pdf
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Първи   сегмент : Директно третиране на колекторната 

система за отпадни води  .

Резултатът :  прочиства канализационната система  и 

подобряване на проходимостта ( превенция на 

наводненията) ; премахване на миризмите; редукция 

на биомасата ; подобряване на наторителната

способност , подобряване на характеристиките на 

пречиствателната станция, икономия на 

електроенергия 40-50% на годишна база;
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Втори сегмент : Директно третиране на биобасейните 

с Bio Life .

Резултатът : премахване на миризмите, редукция на 

биомасата , подобряване на наторителната

способност , подобряване на характеристиките на 

пречиствателната станция, икономия на 

електроенергия 40-50% на годишна база;
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Трети  сегмент : Директно третиране на утайките след 

филтърпресите. 

Резултатът : премахване на миризмите, редукция на 

биомасата , подобряване на наторителната

способност;
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ОБОБЩЕНИЕ :
Разделното или последователно прилагане в трите фази на 
технологичния процес на БИОЛАЙФ в комбинация с 
други елементи, финално води до получаване на изхода на 
схемата бактериално-биологичен тор с висока 
наторителна способност , с работно название 
„СУПЕРБИО“. 
Предимствата на едновременното или последоватено
активиране на всяка от трите фази води до синергия и 
получаване на съпътстващи ефекти : редукция на  
количеството активна утайка; редукция на размерите на 
БПК и ХПК; намаляване на консумацията на електро 
енергия., ликвидация на миризмите; ускоряване на 
процеса на компостиране; запазване на активността на 
бактериите и на етапа на прилагане на „СУПЕРБИО“  за 
рекултивация; подобряване на почвеното плодородие 
;противоерозионната превенция и т.н. 
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Препаратът БИОЛАЙФ представлява комбиниран 
високо концентриран бактериален препарат, предназначен 
за използване в пречиствателни станции за бързо и 
екологично разграждане на органичните и неорганичните 
вещества, съдържащи се в отпадъчните води. Разработени са 
версии за директно перилагане като  бактериален тор и за 
ликвидация на замърсявания с нефт и нефтени деривати.
Продуктът е течен, съдържащ комбинация от 52 вида 
естествено срещани в почвата полезни микроорганизми и 
активен фермент, който ускорява и увеличава развитието на 
микроорганизмите.
Съдържа ензими и непатогенни микроорганизми и активен 
фермент, който ускорява и увеличава развитието на 
микроорганизмите и стимулира директно действието на 
почвените бактерии



 ПРОДЪЛЖЕНИЕ :

 Съдържа всички елементи и хранителни съставки на 
естествения тор за обогатяване на почвата  и за 
благоприятни резултати от неговото използване. По 
спецификация е екологично чист продукт и няма вредно 
въздействие върху човешкия организъм. 

 Не съдържа патогенни, условно патогенни бактерии, 
дрожди и плесенни гъби, доказано с утвърдените за 
микробиологичен контрол диференциално диагностични 
хранителни среди.  

 Може да се използва за биоконверсия на всички 
места, където има натрупване на органични 
отпадъци и достатъчно влага. 

 Прилага се успешно за третиране и биодеградация на 
утайките от ПСОВ. Препаратът разгражда органичните 
вещества до газообразни, редуцира общото количество на 
отпадъчната маса и намалява количеството на 
неорганичните вещества. 
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 Може да се използва при нашите географски условия;

 Може ефективно да се използва за третиране и биодеградация
на твърди отпадъци от пречиствателни станции;

 Може да се използва за биоконверсия на всички места където 
има натрупване на органични отпадъци и достатъчна влажност;

 Има потвърдена от внедряванията в страната  ефективност  за 
редуциране на твърдите биологични отлагания в шахти, тръби, 
локални отходни и битови инсталации, локални 
пречиствателни станции на предприятия и др.;

 Разгражда органичните вещества до газообразни, редуцира 
общото количество на оставащата отпадна маса, намалява 
количеството на неорганичните вещества.

 Разгражда повечето ксенобиотици ;

 Редуцира количеството на тежките метали;

 Силно намалява количеството на патогенната микрофлора;

 Притежава високо степен на биодеградация – до 1% на ден сухо 
вещество.

ИЗВОДИ ОТ НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ОТНОСНО ПРИЛОЖИМОСТТА НА 
“БИОЛАЙФ”  В НАШАТА СТРАНА:
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Препаратът е 
регистриран като 

бактериален 
инокулат „БИОЛАЙФ“ 

в групата на 
микробиалните

торове, с 
Удостоверение за 

регистрация № 
0009/11.12.2006 г. 
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Препаратът е 
пререгистриран 

като бактериален 
тор „БИОЛАЙФ“ в 

групата на 
микробиалните

торове, с 
Удостоверение за 

регистрация № 240 
/14.09.2017 г.
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А. Денитрификация
6.11.2012 13.11.2012 20.11.2012 27.11.2012 11.12.2012

Азот амониев(изходПСОВ) 24 30,8 42,7 36,1 23,4

Азот 
нитритен((изходПСОВ)

18 27 23,8 21,8 3

Азот 
нитратен((изходПСОВ)

12,6 10,8 8,7 9,8 3,1

Общ Азот (2-2) 54,6 68,6 75,2 67,7 29,5

Общ Азот (изходПСОВ) 51 71 76 69 30,5

Азот амониев(изход Б-Б) 19,2 30,4 40 42,7 26,5

Азот нитритен(изход Б-Б) 20,5 34,5 12,8 20,5 2,5

Азот нитратен(изход Б-Б) 9,2 11,7 7,6 9,3 2,8

Общ Азот (2-1) 48,9 76,6 60,4 72,5 31,8

Общ Азот (изход Б-Б) 51,5 99 79 74 35

Общ Азот (изходПСОВ) 51 71 76 69 30,5

Общ Азот (изход Б-Б) 51,5 99 79 74 35
28

ЕФЕКТИ ОТ ТРЕТИРАНЕ НА БИО-БАСЕЙНИ НА ПСОВ В „ЛУКОЙЛ-НЕФТОХИМ“ 
БУРГАС
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ГРАФИЧНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
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Нефтопродукти Проба 1 Проба 2 Проба 3 Проба 4 Проба 5

Вход биобасейн 5 12 19 15 7

Изход биобасейн 2 4 1 3 1

Изход  ПСОВ 1 0,8 0,6 1,1 0,2

Б. РЕДУКЦИЯ НА ЗАМЪРСЯВАНИЯ С НЕФТОПРОДУКТИ 



Общ фосфор Проба 1 Проба 2 Проба 3 Проба 4 Проба 5

Вход биобасейн 0,62 0,99 0,65 0,48 0,92

Изход биобасейн 0,55 0,84 0,76 0,36 0,12

Изход  ПСОВ 0,66 0,59 0,87 0,57 0,11
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0,62

0,99

0,65

0,48

0,92
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В.Дефосфоризация
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ДИНАМИКА НА БИОКОМПОСТИРАНЕТО ПО ТЕХНОЛОГИЯТА „СУПЕРБИО“

100%

287%

358%

225%

332%

Проба 0 Проба 1 Проба 2 Проба 3 Проба 4

2. СУХ ОСТАТЪК (СУХО ВЕЩЕСТВО)

100%

307%

447%

185%

261%

Проба 0 Проба 1 Проба 2 Проба 3 Проба 4

КАЛИЙ
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ЕФЕКТ – ДИМАМИКА НА РЕДУКЦИЯТА НА ТЕЖКИ МЕТАЛИ 
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ЛАБОРАТОРЕН ЕКСПЕРИМЕНТ
позиция 1 – почвен слой от района на “Мини Марица Изток”;
позиции 2,3 и 4 – обработен почвен слой  със  3%,7% и 11%   

биотор “Супербио” , получен  с  30 мл/т и 90 мл./т  обработени 
утайки от ПСОВ  с бактериален инокулант “Биолайф”.
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Данни от добива
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Іповт. ІІ повт. ІІІ повт. средно І повт. ІІповт. ІІІ повт. средно

1-контрола 100% 100% 100% 100% няма няма няма няма

2-3% /30мл 1121% 703% 858% 876% 100% 100% 100% 100%

3-7% /30мл 981% 739% 842% 844% 92% 111% 61% 86%

4-11% /30мл 1338% 664% 660% 858% 106% 114% 79% 98%

5-3% /90мл 843% 816% 656% 771% 106% 105% 60% 89%

6-7% /90мл 792% 896% 983% 895% 81% 124% 88% 95%

7-11% /90мл 558% 548% 565% 557% 37% 54% 64% 51%

Вариант Слама-гр./съд Класове – зърно-гр./съд
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 Най-добре се развиват растенията при вариант с прибавена 
7% утайка от теглото на почвата обработена с 30 мл 
препарат БИОЛАЙФ. 

 Там средният добив е най-висок -10.98 g/съд . 

 При употребата на 11%   утайка от теглото на почвата, 
обработена с двете дози препарат БИОЛАЙФ (30ml и 90 ml
) се наблюдава слаба депресия в развитието на растенията, 
която се отчита при показателя добив. 

 Вероятна причина за депресията в развитието и добива на 
пшеница при внасянето на утайка над  11% е  нарушения 
баланс в постъпването и усвояването на хранителните 
елементи от растенията. 

 Тенденцията за получения добив се запазва и при 
изсушенатата растителна маса.



ПОВОДЪТ
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ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕТОДА 
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СНИМКОВ МАТЕРИАЛ  ОТ  ПЪТ  I-5, ПРИ КИЛОМЕТЪР 379 + 300  , УЧАСТЪК 
ПОДКОВА-МАКАЗА” 

(ПРЕДИ ЕКСПЕРИМЕНТА)
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СНИМКОВ МАТЕРИАЛ  ОТ  ПЪТ  I-5, ПРИ КИЛОМЕТЪР 379 + 300  , УЧАСТЪК 
ПОДКОВА-МАКАЗА” 

(ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТА)
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СНИМКОВ МАТЕРИАЛ  ОТ  ПЪТ  I-5, ПРИ КИЛОМЕТЪР 379 + 300  , УЧАСТЪК ПОДКОВА-МАКАЗА” 
(СЛЕД  ЕКСПЕРИМЕНТА)
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Обект- “Изместване на съществуваш път III 868  “Девин-
Михалково”
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Обект- “Изместване на съществуваш път III 868  “Девин-
Михалково”
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Пътен участък от републиканската  пътна мрежа  по маршрут  „Симитли- Банско“
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Експериментална  биологична рекултивация на участък от 
депото за битови отпадъци “Суходол”
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ТОП   
РЕФЕРЕНЦИИ
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НАУЧЕН 
ПРИНОС
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НАУЧНИ РАЗРАБОТКИ ВЪВ ВРЪЗКА С НОВАТА ТЕХНОЛОГИЯ
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ЗАЩИТА НА АВТОРСКИ ПРАВА
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С голямо 
превъзходство се е 
сдобил онзи, който 
достатъчно рано е 
направил куп грешки, 
от които е успял да се 
поучи.

Песимистът вижда трудности във
всяка възможност, а оптимистът –
възможности във всяка трудност.

Уинстън Леонард Спенсър Чърчил (1874–1965) – английски политически и 

държавен деец, премиер-министър  на Великобритания (1940–1945; 1951–1955), 
лауреат на  Нобелова премия по литература (1953).
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ВЪПРОСИ?

P.S



Благодаря за вниманието!

За  контакти:
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“Цар Симеон Първи” ,N 31
1000 София, България 

Проф.,д-р Атанас Тасев
Tel.:( +359 2 ) 983 25 54; 
Fax: ( +359 2 ) 983 25 54;
Mob.: +359 888 53 52 55

E-mail: tassev@tassevbg.com


