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В ход са процедурите за изграждане на анаеробната инсталация
за преработка на биоразградими отпадъци в Бургас
сряда, 28 август 2019
Публикувано от: Димитър Шишманов

Процесът по изграждането на модерна анаеробна инсталация за преработка на разделно събрани
биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас, вече е в ход. В момента тече процедурата
по избор на проектант по дейностите за изграждане на съоръжението, като подадените оферти са две.
Това съобщиха на пресконференция експерти, работещи по реализирането на проекта, сред които
зам.-кметът на Бургас Руска Бояджиева и кметът на Поморие Иван Алексиев.
Проектът се изпълнява в партньорство от общините Бургас, Поморие и Несебър. Основната му цел е
намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен
капацитет за рециклиране чрез анаеробно третиране. От друга страна това ще доведе до намаляване
на емисиите парникови газове и ограничаване изменението на климата.
Сред очакваните резултати от изграждането на анаеробната инсталация е да се намалят отчисленията
за обезвреждане на отпадъци и да се открият нови работни места.
С пускането в експлоатация на модерната система за преработка на сметта ще се удължи животът на
новата клетка на регионалното депо в резултат на намаляването на количествата отпадъци, оставяни
за обезвреждане в него.
Анаеробната инсталация ще е с капацитет за преработка на 30 652 тона годишно. Тя ще се състои от 8
биореактора, биогаз система, система за перколата, газ хранилище и системи, както и мобилно
оборудване.
Инсталацията за компостиране ще има 6 тунела. От преработените отпадъци чрез специална система
от биогаз ще се произвежда електрическа и топлинна енергия.
Анаеробната инсталация ще се намират при ул. "Крайезерна" в Бургас, в района на пречиствателната
станция за отпадни води.
Съоръжението се реализира по Проект №BG16M1OP002-2.004-0002 "Изграждане на анаеробна
инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас". Той се
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осъществява с безвъзмездна финансова помощ и собствено финансиране от трите общини, което се
разпределя между партньорите, както следва: Община Бургас - 54,61 %; Община Несебър - 33,38 %;
Община Поморие - 12,01 %.
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