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Център ПО КОМПЕТЕНТНОСТ „Чисти 
технологии за устойчива околна среда – води, 

отпадъци, енергия за кръгова икономика“

финансиран по Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейските структурни и
инвестиционни фондове



Партньори

Водещ партньор: Софийски университет "Св. Климент Охридски“

Партньори: 

• Университет по архитектура, строителство и геодезия; 

• Лесотехнически университет; 

• Университет "Професор д-р Асен Златаров" - Бургас; 

• Институт по физикохимия - БАН; 

• Институт по органична химия с център по фитохимия-БАН; 

• Институт по микробиология - БАН; 

• Фондация "Клийнтех България".



Партньори

Асоциирани партньори: 

• Столична община; 

• „Софийска вода” АД; 

• Интерпласт БГ- ЕООД; 

• Енергийна Агенция  Пловдив; 

• Университет – Модена- Италия.



Бюджет

Период на изпълнение

30.03.2018 г. – 30.11. 2023 г.

23 667 925,86 лв., от които: 
 20 117 736,97 лв. европейско финансиране
 3 550 188, 89 лв. национално съфинансиране



Лаборатории  по технология на 
пречистване на водите

Предвидени са ремонтни дейности на лабораториите към 
Хидротехнически факултет: 102, 104 и 106 с цел 
функционалното им приспособяване за целите на 
проекта.



Лаборатории  по технология на 
пречистване на водите

Ще бъде закупено ново оборудване като: 

• Система за микровълново разлагане на проби 

• Калориметрична система

• Система за мембранна филтрация

• Система за обратна осмоза

• Система за ултрафилтрация

• Race way реактор за алгии



Цел

Clean&Circle има за цел да се създаде ефективно функционираща 
инфраструктура в областта на: 

• Контрол, пречистване и управление на води.

• Обработка, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на 
твърди отпадъци.

• Реализация на енергийно и ресурсно ефективна икономика 
чрез получаване на възобновяеми и алтернативни източници 
на енергия, материали и ресурси.



Цел

• Стимулиране на иновациите в технологиите за устойчива 
околна среда и кръгова икономика.

• Развитие и реализация на предприемачеството на младите 
специалисти в горепосочените направления.

• Центърът Clean&Circle ще бъде създаден на базата на 
сключения Договор за партньорство.



Модул 3  
„Трансфер “

Модул 1
„Твърди отпадъци“

Модул 2 
„Води“

Алтернативни ресурси: Композитни материали, наноматериали 

Възстановяване на ресурси: Химични елементи и биосуровини 

Енергия: Възобновяеми и алтернативни източници

Информационен технологичен облак

Обучение

Технологично 
предприемачество

Разпространение на 
резултатите

Еко-ефективност: Иновации за ефективна експлоатация



Работен пакет 1: Води /Направление 
Индикация, мониторинг и контрол

• Дейност 3 SWOT анализ на водните технологични цикли (ВиК, 
ВЕЦ и др.) в национален мащаб.

• Дейност 4. Определяне на екологичното състояние на 
водоприемниците (води и седименти). Анализ и ранкиране на 
въздействието на източници на замърсяване върху 
екологичното състояние на водни тела.

• Дейност 5. Разработване на нови методи за контрол на 
неорганично, органично, токсично и микробиологично 
замърсяване и диагностика на пречиствателните процеси.  

• Дейност 6. Разработване на иновативни сензори и 
биосензори за експресна детекция.



Работен пакет 2: Води – Направление чисти 
технологии

• Дейност 7. Разработване на иновативни биотехнологии за 
пречистване на води, съдържащи приоритетни замърсители 
на базата на специализирани адаптационни алгоритми.

• Дейност 8. Разработване на технологии за пречистване и 
допречистване на води на основата на нови продукти, 
материали (зеолити, други адсорбенти, наноматериали, 
мембранни филтри и др.) , флотация и др.

• Дейност 9. Разработване на иновативни пилотни технологии и 
модели за пречистване на води чрез плазмени методи. 
Икономическа оценка на технологиите. 

• Дейност 10. Разработване на иновативни пилотни технологии 
и модели за пречистване и допречистване на води с алги. 
Икономическа оценка на технологиите. 




