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Въведение
Използването на въглища за производство на енергия оставя огромен негативен отпечатък върху здравето
на хората и околната среда. Екологично сдружение За Земята работи усилено през последните години, за да
осигури повече информираност на хората, относно проблемите свърза с добива и изполването на това гориво.
„Лунните пейзажи“ от открития въгледобив са завзели огромни площи от България в някои от най-плодородните
земи в страната. Наблюдава се значително замърсяване на води и почви. В миналото са изселвани много села
и въпреки затихващите функции на въглищния сектор у нас отново предстои изселване на села във връзка с
разширяването на Мини Марица Изток.

С

настоящата публикация искаме да обърнем внимание и на още един съществен проблем при

Депата, в които се съхраняват тези
отпадъци – като пепел и токсични шлаки, също завземат все по-големи територии, както и създават
опасност от замърсяване на води, почви и въздух.
работата на централите

–

замърсяването с твърди отпадъци.

При производството на енергия в ТЕЦ – горенето, емисиите в атмосферния въздух на вредни вещества
са също значими замърсители и причинители на заболявания. Наблюдението и осъществяването на реален
контрол над много от централите на въглища у нас е спорен, а в редките случаи на налагане на глоби,
сумите са незначителни и после се оспорват по съдебен ред и отпадат.
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Здравни, екологични и социални въздействия на остатъците от изгаряне на
въглища
Въглищата са съставени от 2 части – органична и минерална. При горенето в топлоелектрически централи
органичната изгаря, а по-голямата част от минералната остава като отпадък от дейността под формата на
летяща пепел, котелна шлака, дънна пепел и твърди отпадъци от пречистването на газовете. В Таблица 1 са
представени количествата от трите основни потоци отпадъци, генерирани в разгледаните централи за 2015 г.
Таблица 1. Видове и количества отпадъци по централи за 2015 г.
Топлоелектрическа
централа:

Годишно
количество

EAS- Марица
Изток 1

Оползотворяване /
обезвреждане на
площадката

Годишна норма
за ефективност

Видове отпадъци
Реално
измерено

Количество Реално
по КР
измерено

КОД

t/у

t/у

Сгурия,шлака и дънна пепел от котли
Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища
Твърди отпадъци от реакции на основата на основата на
калций, получени придесулфуризация на отпадъчни газове

10 01 01
10 01 02

189 216,00
1 434 888,00

111 645,357
947 555,689

t/MWhe

t/MWhe
не
не

10 01 05

1 529 496,00

817 578,240

не

Сгурия,шлака и дънна пепел от котли

10 01 01

600 000,00

322 768,00

Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища

10 01 02

3 400 000,00

Твърди отпадъци от реакции на основата на основата на
калций, получени придесулфуризация на отпадъчни газове

10 01 05

2 400
000,00

2 904
911,00
1 577
320,00

10 01 01
10 01 02

16 000,00
90 000,00

10 01 05

Сгурия,шлака и дънна пепел от котли

0.46

0.034

Сгуроотвал-предварително
съхранение
Сгуроотвал-предварително
съхранение
Сгуроотвал-предварително
съхранение

8 433,00
75 140

0,025
0,141

0,016
0,14

сгуровал Искрица
сгуровал Искрица

30 790,00

5 738,18

0,048

0,018

сгуровал Искрица

10 01 01

302 000,00

239 354

0,12

107

Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища

10 01 02

645 000,00

555 701

0,26

249

Твърди отпадъци от реакции на основата на основата на
калций, получени придесулфуризация на отпадъчни газове

10 01 05

252 355,00

24 186

0,1
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Марица 3 –
Димитровград

Сгурия,шлака и дънна пепел от котли
Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища
Твърди отпадъци от реакции на основата на основата на
калций, получени придесулфуризация на отпадъчни газове

10 01 01
10 01 02

Брикел

Сгурия,шлака и дънна пепел от котли
Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища
Твърди отпадъци от реакции на основата на основата на
калций, получени придесулфуризация на отпадъчни газове

10 01 01
10 01 02

45 000,00
240 000,00

31 015,00
172 235,00

0,015
0,08

0,014
0,075

10 01 05

306 000,00

185 189,00

0,1

0,08

Сгурия,шлака и дънна пепел от котли
Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища
Твърди отпадъци от реакции на основата на основата на
калций, получени придесулфуризация на отпадъчни газове

10 01 01
10 01 02

16000
90000

8 433
75 140

0,025
0,141

0,016
0,140

10 01 05

30790

5738,18

0,048

0,018

Сгурия,шлака и дънна пепел от котли
Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища
Твърди отпадъци от реакции на основата на основата на
калций, получени придесулфуризация на отпадъчни газове

10 01 01
10 01 02

36 279,00
145 116,00

6 315,59
25 200,57

0,006
0,02227

0,005
0,022

Сгурия,шлака и дънна пепел от котли

10 01 01

Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища

10 01 02

Твърди отпадъци от реакции на основата на основата на
калций, получени придесулфуризация на отпадъчни газове

10 01 05

ТЕЦ Марица
Изток 2

Сгурия,шлака и дънна пепел от котли
ТЕЦ Контур
Увлечена/летяща
пепел от изгаряне на въглища
Глобул – Марица
Твърди отпадъци от реакции на основата на основата на
Изток 3
калций, получени придесулфуризация на отпадъчни газове

ТЕЦ Бобов дол

ТЕЦ Сливен

ТЕЦ Русе
няма
сероочистка

D1 – депо Каменик
D1 – депо Каменик
R 5- Златна Панега Бетон
Сима ООД
Мивис Транс ЕООД
Корпорация Топливо АД
Еко Цем ООД
Холсим България АД
Глобус Билд ЕООД
Черно езеро (секция ІА и ІБ)

10 01 05

10 01 05

ОБЩО:

Реално измерено годишно количество
362 216,00
3 077
146,00
1 768
247,18

Общо количество генерирани отпадъци от въглища: 8 099 596,81 тона
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Здравни, екологични и социални въздействия на остатъците от изгаряне на
въглища
Остатъците от изгаряне на въглища съдържат редица вещества с добре известно отрицателно въздействие
върху околната среда и човешкото здраве: живак, кадмий, арсен, олово, хром, селен, мед, никел, талий, ванадий,
цинк, барий, берилий, бор, молибден и дори радиоактивните уран, торий и радий. В България въглищата, които се
използват в топлоелектрическите централи имат високо съдържание на минерална част, което води до повече
твърди отпадъци, които трябва да се съхраняват на огромни депа за шлака и пепел, наречени сгуроотвали.
Лигнитните въглища от Мини Марица Изток (96,3 % от въглищата идват от тези мини) имат съдържание
на пепел между 25 и 45%. При горенето на 320 т/ч въглища, се получават 60т/ч пепел и 25 т/ч варовик.
Тези съставки на въглищната пепел се разпространяват чрез вятъра и дъжда от сгуроотвалите, в които се
съхраняват и така замърсяват въздуха, почвите, питейните води и създават сериозен риск от рак, неврологични
заболявания и много други отрицателни последици за човешкото здраве: сърдечно-съдови, белодробни, бъбречни,
стомашно-чревни, репродуктивни заболявания, дефекти по рождение и костни проблеми при децата. Дори
депата, които са изградени по съвременна технология, в много отношения представялват временно решение
на проблемът с натрупване на тези отпадъци и заплашват да се превърнат в екологична бомба в течение на
следващите десетилетия.

Арсенът най-често се поглъща чрез питейната вода и може да причини частична парализа, загуба на
зрението, ракови заболявания, дори при излагане на ниски дози за продължителено време.
Оловото е силно невротоксично, особено за деца и може да се поема при вдишване на прахови частици
или чрез храна или вода от замърсени почви.
Живакът също е силно невротоксичен и има свойството да се натрупва в тъканите на живите
организими и да се предава и концентрира нагоре в хранителната верига, поради което храненето със
замърсена риба, например, е основен начин за навлизане в човешкия организъм.
Вдишването на кадмий води до белодробни, бъбречни и костни заболявания, а хром 6 причинява сериозни
здравни проблеми при допир, вдишване или поглъщане.
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Добивът на въглища и замърсяването с отпадъци от пречиствателните
съоръжения
Преди горенето – добивът на въглища
Преди да бъдат изгорени, въглищата се преработват и изчистват чрез флотация – процес, при който
ненужните примеси падат на дъното като утайка. Създават се значително количество замърсени утайки,
които се отлагат в т.нар. насипища, заедно с остатъците от горенето на въглищата. Съхранението на тези
отпадни материали (пепел) в насипища в районите около ТЕЦ представлява постоянна потенциална опасност
от отмиване и преминаване в почвата и подземните води на концентрираните в пепелта вредни вещества1.
В Таблица 2: Депа за отпадъци – ТЕЦ са представени са данните и за „Депо за неопасни отпадъци „Насипище
Медникарово“ към Мини Марица Изток за сравнение с депата за отпадъци от последващата дейност на
централите за производство на енергия.
1

“Вода за живот или вода за въглища“- Доклад на “Грийнпийс“- България, Филка Секулова, юли 2014 г.

Таблица 2: Депа за отпадъци – ТЕЦ
ДЕПО

ОПЕРАТОР

Депо за неопасни отпадъци „Насипище
Медникарово“
Депо за сгуропепелина и гипс от ТЕЦ „ЕЙ И ЕС – 3С
Марица Изток 1“
сгуроотвал „7-ми септември“
сгуроотвал „Кудин дол“
Сгуроотвал – „Черното езеро“
Депо за неопасни отпадъци
с код и наименование 10.01.05 – твърди отпадъци
от реакции на основата на калций, получени при
десулфуризация на отпадъчни газове (гипс от СОИ)
на „ТЕЦ Марица Изток 2“
Сгуроотвал „Горен бюк“ в експлоатация до
31.12.2011г. Код 10 01 01 Код 10 01 02
Сгуроотвал „Галдушки ливади“ в експлоатация до
31.03.2014г Код 10 01 01 Код 10 01 02
Депа за неопасни производствени отпадъци
„Галдушки ливади“ и „Горен бюк“, №281-Н1/2013г.,Код
10 01 01
Код 10 01 02
Код 10 01 05
„Галдушки ливади“
„Горен бюк“
Депо за неопасни производствени отпадъци,
с. Каменик
Депо за неопасни производствени отпадъци,
№483-Н0/2014г. Код 10 01 01
Код 10 01 02
Код 10 01 05
Новото депо ще се изгради върху част от
територията на стар сгуроотвал
Сгуровал
Депо за неопасни отпадъци – Сгуроотвал на
„ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД Код 10 01 01
Код 10 01 02
Депо за неопасни производствени отпадъци,
№492-Н0/2014г: Отпадъци: Код 10 01 01
Код 10 01 02
Код 10 01 05
Код 19 09 06

ОБЩО:

ПЛОЩ (декара)

Мини Марица Изток

11 994

ТЕЦ „ЕЙ И ЕС – 3С Марица Изток 1“
Топлофикация Перник ЕАД – ТЕЦ Република
1 860

ТЕЦ Марица Изток 2

1 163

851

ТЕЦ „МАРИЦА 3“ АД, гр. Димитровград

145
116
„ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД

467

969
„Брикел“ ЕАД
2 600

ТЕЦ „Русе-Изток“

„Топлофикация Сливен" ЕАД
43

19 357*

няма да данни за всички площи*
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Генериране на отпадъци от пречистващите съоръжения в ТЕЦ се получават от:
¡ От пречистващите съоръжения за очистване на серните оксиди (сероочистки). При сероочистките се
използва вар или варовик. След пречистването се получават циментови „реки“, които се превръщат в
гипс в огромни количества, който трябва да се депонира.

Гипсът отива в хирдоциклони, при които се отделя пречистен гипс за използване в строителството, но
има потенциална опасност да съдържа тежки метали и токсични вещества, живак.
¡ От праховите филтри – Финните прахови частици (ФПЧ) се натрупват върху електродите и оттам се
събират в езера и/или депа.
¡ От ръкавни филтри, които се чистят с изтръскване или продухване и отново се получават отпадъци
¡ При пречистването на газовете от живак Hg чрез използване на активен въглен – полепва по въглена;
поставя се преди електростатичния филтър. Тук отпадъкът е самият активен въглен.

Количества отпадъци при изгарянето на въглища от ТЕЦ в България
През 2012 г. относителният дял на общо образуваните производствени отпадъци (18 501 хил.т.) от общо
образуваните отпадъци в страната (22 513 хил.т.) е 85.6%, като това е най-високата стойност след 2004 г.
Подреждането на образуваните производствените отпадъци по икономически дейности показва, че на
първо място е „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“,
чийто дял съставлява 56% от общо образуваните производствени отпадъци за периода 2008- 2012 г.
За периода 2008-2015 г. са образувани общо 1 216 588 279 тона неопасни производствени отпадъци на
територията на страната. От тях 1 094 265 973 тона се дължат на добивната промишленост. От наличните
публични данни не можем да анализираме каква част се генерира от добива на въглища. Ако извадим от сметката
последните, остават 122 322 306 тона, като секторът „Производство и разпределение на електрическа и
топлинна енергия и на газообразни горива“ генерира 55.90% от остатъка със своите 68 382 650 тона.
Таблица 3. Неопасни отпадъци oт дейността по икономически групи, 2008-2015 г. (в тона)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Общо за
периода
2008-2015

ОБЩО

150988367 116033755 149686960 188442942 146316438 136917354 204386494 123815970 1216588279

Добивна промишленост

136832194 101919132 138386175 174697154 127814671 121244546 187913851 105458251 1094265973

Отпадъци без добивна
промишленост

14156173

14114624

11300784

13745787

18501768

15672809

16472643

18357719

122322306

Производство и
разпределение на
електрическа и
топлинна енергия и на
газообразни горива

7652573

6848737

8031387

8369393

9531079

8025580

9101774

10822127

68382650

% дял на отпадъци
от Производство
и разпределение
на електрическа и
топлинна енергия и на
газообразни горива

54,06%

48,52%

71,07%

60,89%

51,51%

51,21%

55,25%

58,95%

55,90%

Източник: НСИ
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Като регионално разпределение най-големи количества производствени отпадъци са образувани в областите
Стара Загора, Варна, София, Перник. Това основно се дължи на наличието на големи източници на производствени
отпадъци в посочените райони, каквито са Топлоелектрическите Централи Марица Изток 2, Контурглобал
Марица Изток 3, Ей И Ес – 3с Марица Изток I, Бобов Дол, Варна, Брикел и производствените компании
Агрополихим, Солвей Соди, Стомана Индъстри.2
2

Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г.

За сравнение: В София – почти
двумилионен град – на ден се
генерират около 1 100 тона
битови отпадъци в София, а от
въглища – около 23 419 или над
двадесет и един пъти повече
отпадъчна маса!!!
1 100 тона

23 419 тона

Изгарянето на въглища в България генерира на ден над 13 пъти повече отпадъци отколкото цяла София!!!

Какво се случва с отпадъците?
По данни на ИАОС за 2012 г. от 1392 хил. тона общо количество на предадените за оползотворяване производствени
отпадъци, най-голямо е количеството на отпадъците, получени в резултат на термични процеси – 663 хил. тона.
За 2010 г. предприятията отчитат 6013 хил.тона предадени за обезвреждане производствени отпадъци, като в
основната си част (87.5%) това са отпадъци от термични процеси на топлоелектрическите централи33 .Няма
износ на отпадъци от дейността за периода 2008-2012 г.


ДЕПОНИРАНЕ:

Основен метод за обезвреждане на отпадъците в страната остава депонирането. Най-силно застъпена е
дейността по обезвреждане Подземно или наземно депониране (например депо и др.), което се дължи основно на
отпадъците от електроцентрали и други горивни инсталации. Количеството на обезвредените производствени
отпадъци за 2012 г. е 7377 хил. тона, като 70% от тях са отпадъци от термични процеси.
Сгуропепелината се смесва с вода, при което се образува пулп (смес на сгуропепелина и вода).
3	ОПОС 2007-2013 Анализ на състоянието и прогноза за вида, количествата и източниците на отпадъците, образувани на територията на
страната, както и за отпадъците, които е вероятно да бъдат обект на трансграничен превоз от или до националната територия

Най-големият до момента разлив на суспензия от въглищна пепел в САЩ се случва преди Коледа на 2008 г.
в Тенеси в топло-електрическата централа Кингстън след скъсването на дига на хвостохранилището. В
околната среда са изпуснати над 4 милиона кубични метра суспензия от летяща пепел, които разрушават
десетки сгради, газопровод, асфалтов път, железопътна линия, електропроводи и водопроводи.4
4

https://web.archive.org/web/20090207090819/http://www.epa.gov:80/Region4/kingston/

Някои от централите притежават собствени депа за отпадъци, сгуровали, състоящи се от басейни, в
които отпадъците се транспортират, най-често чрез хидротранспорт.
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Депата за отпадъци се намират в близост до централите, но в някои случаи, като например АЕS Марица Изток
1 е в непосредствена близост до жилищен квартал „Розов кладенец“ на с. Обручище, а хвостохранилището на
ТЕЦ Бобов дол е на 1 км от с. Каменик.
Площите, на които се депонират производствените отпадъци от ТЕЦ заемат огромни територии и
представляват екологична опасност за почвите, водите и въздуха поради тяхното разпрашаване при изсушаване
и изпускане на вредните вечества, които съдържат.
Координаторите на кампания „Нулеви отпадъци“ към „За Земята“ се опитабха да открият информация колко земя
заемат депата за отпадъци отделяни при изгарянето на въглища. Без да имаме претенции, че това пълната
картина, и както е видно от Таблица 2, депата в България са се разпрострени на площ от почти 20 000 декара.
Пресметната от „За Земята“ площ на депа в България за депониране на отпадъци отделени при изгарянето
на въглища възлиза на почти 20 000 декара!!!

Основните начини, по които пепелта и сгуриите могат да замърсят околната среда са:
¡ Замърсяване чрез повърхностните води
¡ Замърсяване на подземните води
¡ Замърсяване чрез разпрашаване – когато събраната от пречиствателните съоръжения пепел изсъхва и
се разпространява във въздуха
При контакт с вода, токсичните съставки в остатъците от горенето на въглища се просмукват и изтичат
от пепелта. Това е особено голям проблем при мокро съхранение без специален долен изолационен слой. Тези
токсични вещества причиняват щети и на местните екосистеми, замърсявайки реки, потоци, влажни зони, почви,
подпочвени води, при което с токсини се натоварват водни организми, пасящи животни, а чрез консумацията
на техните месо, мляко и яйца, тези токсини в много по-концетрирана форма влизат и в човешкия организъм. На
местата, където са се случвали инциденти с въглищен прах, водните проби показват повишени нива на арсен,
олово, хром и живак, които могат да причинят рак и неврологични заболявания при хората.

Елементите, които е възможно да са се съдържат в пепелината като тежки метали са арсен, кадмий,
бор, хром, олово, молибден, живак, талий, селен. Ако тези елементи са в големи концентрации, има
опасност за човешкото здраве и околната среда – почви, води, въздух.



ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВОДИ – ПРИМЕРИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД и ТЕЦ Марица 3 – Димитровград използват мокро депониране в сгуроотвал. Мокрото
съхраняване на пепелите създава по-голям риск от разлив или просмукване в подпочвените води – и оттам
замърсяване на питейни води.
При проверка на РИОСВ-гр. Димитровград на ТЕЦ Марица 3 се наблюдава отклонение по показатели
електропроводимост, обща твърдост, перманганатна окислямост, амониев йон, сулфати, калций, олово, манган и
нефтопродукти. „Вероятна причина за отклонението е влошеното антропогененно състояние на района. Пътят
на подземния воден поток преминава от югозапад към североизток през цялата източноиндустриална зона,
като води със себе си натоварване от замърсители, характерни за дейностите, извършвани в промишлената
зона и по тази причина не е възможно предприемане на коригиращи действия.“
В сгуровала Каменик на ТЕЦ-Бобов дол за 2015 г. са констатирани общо пет несъответствия по отношение
на стандартните стойности за качество на подземните води и по отношение на определеното базово
състояние, както следват по показател сулфати, калций и по обща твърдост.
В годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително на депото
за отпадъци към ТЕЦ AES Марица Изток 1 е представен Протокол от мониторинга на Пиезометър №MW-01* Протокол №0337/05.06.2015. Резултатите в таблица 4 показват, че има 6 несъответсвия в показателите:
високи стойности за електропроводимост, обща твърдост, перманганатна окисляемост, сулфати, калций,
манган. Ако това е най-съвременната въглищна централа в България, питаме се тогава какви са стандартите,
по които се запълват и управляват останалите депа на ТЕЦ в страната!
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Таблица 4

Показатели

Мерна единица

Концентрация в
подземните води,
съгласно КР

Честота на
мониторинг

Резултат от
мониторинга

Съответствие
да/не

Водно ниво

m

-

На 6 месеца

12.4

1. Активна реакция

pH

6.5-9.5

На 6 месеца

6.260

Да

2. Електропроводимост

µS cm-1

2000.000

На 2 години

5330.000

Не

3. Обща твърдост

mgеqv/l

12.000

На 6 месеца

46.230

Не

4.Перманганатна окисляемост

mg O2/l

5.000

На 6 месеца

15.690

Не

5. Амониев йон

mg/l

0.5

На 6 месеца

0.370

Да

6. Нитрати

mg/l

50.000

На 6 месеца

3.300

Да

7. Сулфати

mg/l

250.000

На 6 месеца

2232.000

Не

8. Хлориди

mg/l

250.000

На 6 месеца

79.640

Да

9. Флуориди

mg/l

5.000

На 6 месеца

0.270

Да

11. Калций

mg/l

150.000

На 6 месеца

523.000

Не

13. Цинк

mg/l

5.000

На 6 месеца

0.195

Да

16. Мед

µg/l

2.000

На 6 месеца

0.011

Да

20. Хром**

µg/l

50.000

На 6 месеца

4.900

Да

22. Желязо

µg/l

200.000

На 6 месеца

7.000

Да

23. Манган

µg/l

50.000

На 6 месеца

799.000

Не

24. Арсен

µg/l

10.000

На 6 месеца

5.000

Да

Таблица от протокол от мониторинга на Пиезометър №MW-01 – *Протокол №0337/05.06.2015 в годишния доклад
за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително на депото за отпадъци – ТЕЦ
AES Марица Изток 1.

Депонирането на отпадъци от въглищната индустрия също така е и водоемко. За 2015 г. водопотреблението за производствени, охлаждащи и питейно-битови нужди на сгуровала Каменик на
ТЕЦ-Бобов дол общо е 11 162 392 куб.м.


ЗАМЪРСЯВАНЕ ЧРЕЗ РАЗПРАШАВАНЕ – ПРИМЕРИ ОТ БЪЛГАРИЯ

В доклада за дейностите към комплексното разрешително на депо „Каменик“ към ТЕЦ-Бобов дол за 2011
и 2014 г. е посочено, че „през сухите месеци се отвява прах, като отвяването е с локален характер и на
практика не замърсява въздуха в близките населени места и земеделски земи.“
В докладите от проверки на място на РИОСВ-гр. Хасково на сгуровалите на ТЕЦ Марица 3 от РИОСВ-гр. Хасково
се установява, че има запрашаване в района около сгуроотвалите.
Според проверките на РИОСВ-гр. Стара Загора на депото на ТЕЦ AES Марица Изток 1 за 2015 год. са докладвани
неорганизираните емисиите в атмосферния въздух (Фини прахови частици <10µm).


ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ

Ползване в строителството
Част от отпадъците в топлоелектрическите централи се използват в строителството на пътища и сгради,
под формата на гипс, гипсокартон, при производство на цимент и бетон и други смеси за строителството.
Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (по-едри пепелни частици) се използват предимно за дейности по насипване
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и запълване, за покривно покритие, асфалтови пътища. Увлечена/летяща пепел (много фин прахообразен
материал) се използва при изграждането на пътища, мостове, язовири, сгради, бетонни елементи, насипи, бои,
лепила, лакове, цимент, в земеделието и за стабилизиране на почви. Твърди отпадъци от пречистването на
газовете – напр. при десулфуризация – гипс, гипсокартон и други плоскости за вътрешна облицовка, земеделие.

През 2010 г. летящите пепели в ТЕЦ-Сливен, с оператор Топлофикация Сливен ЕАД са сертифицирани
със Сертификат за съответствие №1950-CPD – 277 -1. На това основание отпадъка с код 10 01 02
„Увлечена летяща пепел от изгаряне на въглища“ се предава за оползотворяване и се използва като
добавка за производство на бетони. През 2015 г. количеството предадено на фирми производители
на бетон е 29 965,58 тона.

Влагането на остатъци от изгарянето на въглища в различни производствени дейности (строителни смеси,
запълване на мини, разпръскване върху земеделски почви и др.) не предотвратява изпускането на съдържащите
се във въглищната пепел токсини в околната среда и попадането им в човешкия организъм. В САЩ са
документирани редица казуси на замърсяване на водата и въздуха с тежки метали и други токсични вещества
от влагане на въглищни пепели в различни строителни дейности. Щетите включват загуба на добитък,
заболявания, негодна за пиене вода от местни кладенци, деформации, особено при водните организми.

В отпадъците може да има количества тежки метали и токсични и радиокативни вещества, които след
това попадат в строителните материали, а оттам при ерозията на материалите биват освобождавани
в околната среда, създавайки риск за човешкото здраве и околната среда.
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Контакти:
Екологично сдружение За Земята
www.zazemiata.org
https://www.facebook.com/ZaZemyata/
Twitter @zazemiata
info@zazemiata.org
тел./факс: ++359 2 9431123
мобилен тел.: 0896 62 88 08
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