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Волдемар
Д'Амбриер:

директор
“Стратегически
проекти”
в централата
на “Веолия”
в Париж

“Софийска вода” събра бизнеса,
науката и институциите на
дебат за кръговата икономика
“Софийска вода” - част от

френската “Веолия”, събра в сто-
лицата на дебат за т.нар. “Кръго-
ва икономика” представители на
държавни институции, компании,
стартъпи и научни заведения.
Дискусията се проведе на 5 юни
- Световния ден на околната сре-
да, в Софийския университет.
Своя презентация по време на

форума представи Волдемар

Д'Амбриер, директор “Стратегиче-
ски проекти” в централата на
“Веолия” в Париж. Той запозна
присъстващите с тревожното съ-
стояние на световните води, в
които в момента плуват свобод-
но пластмаси с обема на един
континент като Австралия, както
и с постиженията на “Веолия”
при преработката на отпадъци-
те. (24 часа)

CV
� Директор ”Стратеги-

чески проекти” в центра-
лата на “Веолия” в Па-
риж
� Завършил е Ecole

Polytechnique във Фран-
ция и London School of
Economics
� Работи за компа-

нията близо 10 години
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303030303030303030След години в океана
ще има повече пластмаса,
отколкото риба
“Веолия” въвежда най-прогресивните решения
в областта на кръговата икономика

чатляващо темпо, за да
се справят с тези пробле-
ми.
- Има ли интересни

иновации във “Веолия”
по отношение на пречи-
стването на водите и из-
общо в областта на ВиК
мрежите?
- Ние работим в мо-

мента – това е най-голе-
мият хит в тази област,
по създаването на умни
водни мрежи в населе-
ните места.
Такава мрежа помага

на общините и на граж-
даните да виждат по-
стоянно какво се случва
по мрежата и да се след-
ят операциите.
Това намалява водни-

те загуби, защото дава
информация в реално
време, ако има изтичане
на вода например.
- Вие сте тук само за

няколко дни, какви са ви
впечатленията, упра-
вляват ли се устойчиво
ресурсите?
- Това, което ми прави

впечатление, е, че има
разделно събиране на
отпадъцитенамногоме-
ста. България е в преход
в това отношение, но

върви в
правилната
посока
Следва като модел то-

ва, което е възприел ка-
то политика Европей-
ският съюз.
Този преход отнема

време, но решенията ве-
че са взети.

та се възстановява.
- Сигурно познавате

последния проект за ди-
ректива на ЕС за забра-
на на пластмасовите из-
делия за еднократна
употреба. Какво мисли-
те за нея?
- Европейската коми-

сияосъществявасериоз-
на регулация в Европе-
ския съюз за начина, по
който да управляваме
отпадъците от пластма-
са. Преди няколко годи-
ни бе въведена такава
директива, ограничава-
ща употребата на пласт-
масови торбички.
Но въпросът не е само

в забраните, защото

невинаги те са
достатъчно
ефективни
Сегашната ситуация в

световен мащаб изисква
всеповечедарециклира-
метезиотпадъци, т.е. не-
прекъснато да увелича-
ваме рециклирането на
пластмасите.
Рециклирането е важ-

но за природата, но то е
от полза и за общество-
то. Пластмасата сама по
себе си е практична, за-
щото за производството
є се употребява по-мал-
ко гориво и други ресур-
си, отколкото за анало-
гични други продукти и
тя генерирапо-малкоот-
падъцикато обемоткол-

кото много други срав-
ними материали.
Проблемът с пластма-

сата е по-скоро в края на
жизненияєцикъл, с това
какво правим с нея, след
като е била употребена.
И върху това работим.
- Как точно? Пластма-

сата според мен има ве-
чен живот.
-Да, точновтоваепро-

блемът – тя е издръжли-
ва. Именно затова тряб-
ва да се рециклираи да се
употребява повторно. А
задаставатовапо-лесно,
трябва да се събира раз-
делно.
Правени са например

много експерименти и
тестове за използването
на

биоразградима
пластмаса
Но към момента ней-

ната употребавсеощене
може да се индустриали-
зира добре, т.е. да се
приспособи за производ-
ствонаабсолютносъщи-
те изделия при сравнима
цена.
Затованиевярвамепо-

вечеврециклиранатаот-
колкото в биоразгради-
мата пластмаса.
-Т.е. тявсеощеемного

скъпа?
-Да, има проблем с це-

ната. Ако някой регула-
торен орган изведнъж
задължи всички произ-

водители да заменят ед-
ната пластмаса с друга,
те тутаксищепрехвърл-
ят разходите върху
крайните потребители,
а това не е много прият-
но.
- С кои видове пласт-

масови отпадъци все
ощенеможемдасеспра-
вим в ежедневието си и
създават най-голям
риск от замърсяване?
- Тези, които се из-

ползват най-много – на-
пример бутилките за
безалкохолни и за мине-
рална вода. Проблемът
е по-скоро с организа-
цията за събиране и
оползотворяване на те-
зи опаковки.
Очевидно има инициа-

тива от страна на ЕК да
се създадат подходящи
меркиза събираненаот-
падъците, за да може да
се рециклират.
Ако организираме по-

добре обработката на
пластмасата в края на
жизненияєцикъл, тяня-
ма по никакъв начин да
навреди на околната
среда.

Няма да попадне
в световния
океан
Сега тя създава огром-

ни проблеми на околна-
та среда именно във во-
дите. В момента се е съ-
брало толкова голямо

количество пластмаса,
че ако продължаваме
със същите темпове,
през 2050 година в океа-
ните ще има повече
пластмаса, отколкото
риба.
Дори сега обемът на

пластмасата, която плу-
ва в световните води е с
размерите на една Авс-
тралия.
- Да, но пластмасата

няма крака. Как е стиг-
нала до морето?
- Прав сте, но вие жи-

веете в Европа. В някои
части на света, в Югоиз-
точна Азия например,
има много нерегламен-
тирани депа, които са от-
крити и отпадъците от
пластмаса

отиват направо
в реките,

а оттам – в океана.
Бил съм на такива ме-

ста и съм изпълнявал
проективдостадържави
в този регион. Това е то-
тално различна околна
среда, инфраструктура-
та не е същата като тук.
И има огромни предиз-
викателства по отноше-
ние на опазването на
околната среда.
Да вземем за пример

Китай – има бурно ико-
номическо развитие, но
и огромни проблеми с
околната среда. Вярно е
обаче, че работят с впе-

ХРИСТО НИКОЛОВ

-ГосподинД'Амбриер,
вие сте част от отдела за
развитие, иновации и па-
заривгрупата“Веолия”,
кажете кои са хитовите
иновации в момента?
- Както вероятно знае-

те, “Веолия” присъства
на пазарите на вода, на
енергийния пазар и в
областта на управление
на отпадъците. В Париж
имаме специален отдел,
който е посветен на ино-
вациитевобласттанато-
ва, което наричаме
“Кръгова икономика”.
Имаме много инова-

цииврециклирането,но-
вите технологии за

сортиране на
отпадъците,
подлежащи на
рециклиране
Въвеждаме и по-голя-

ма автоматизация в сор-
тирането.
-Каквиотпадъци, те са

най-различни видове?
- Имам предвид всички

видове отпадъци. Рабо-
тим с пластмаса, с изляз-
ло от употреба елек-
тронно оборудване, с би-
тови отпадъци, метал, а
също и с опасни отпадъ-
ци.
В тези дейности рабо-

тимтака, че да сме сигур-
ни, че управляваме про-
цесите по най-безопас-
ния начин и че природа-


