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Какво е компостиране? 
Компостирането е процес, при който, с 
помощта на почвените микроорганизми, 
сместа от органични материали се превръща 
в почвен хумус, богат на хранителни 
ресурси. Този екологично съобразен 
начин на оползотворяване на отпадъците 
от домакинството и градината осигурява 
ценен естествен тор, който не само 
превръща сбитите глинести почви и 
безплодните пясъци в плодородни терени, 
но и поддържа оптималната почвена 
влажност, потиска развитието на болести 
по растенията, стабилизира киселинната 
реакция и рекултивира почвите, замърсени 
с тежки метали и токсични отпадъци.

В превод от латински „компост“ означава 
смес. Това смесване на съставки имитира 
годишния сезонен оборот на органична 
материя в природата - пролетта и лятото 
са сезоните, през които върху земната 
покривка се трупат предимно азотни 
компоненти ( мокри и свежи ), а есента 
предлага обилна покривка от въглеродни 
съставки ( сухи и ронливи ). 

Зимата е моментът, в който всички 
компоненти се свързват в нов почвен 
слой, от който напролет растенията се 
радват на нужните хранителни вещества 
и продължават развитието си. Този 
процес най-ясно се наблюдава в горите, 
където ако заровим пръсти в почвата ще 
открием, че на повърхността има няколко 
слоя органична материя, в различни етапи 
на разграждане.
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Защо да компостираме?

Метанът е парников газ 26 пъти по-мощен 
от въглеродния диоксид и има значителен 
принос за глобалното затопляне. Причината 
за отделяното му е разлагането на органичен 
материал в анаеробни ( без кислород ) 
условия ( например на сметищата, където 
е задушен от други „недишащи“ отпадъци - 
пластмаси, метали и т.н. )**

Депата за боклук се запълват изключително 
бързо и заемат много ценна територия, 
която би могла да се използва по-добре. 
Освен това колкото по-малко органичен 
боклук изхвърляме в общите контейнери, 
толкова по-голям шанс има ценни ресурси, 
изхвърлени там ( стъкло, метал, пластмаса ), 
да се рециклират и използват отново. 

Въглеродът се натрупва в почвите при 
разлагане и минерализация на растителните 
останки, като по този начин концентрацията 
му в атмосферата намалява. С деградацията 
на почвите се свързва и намаляването 
на съдържанието на органичен въглерод 
в почвата и освобождаването му 
обратно в атмосферата. Следователно 
опазването на почвите има важно 
значение за регулирането на въглеродните 
емисии и намаляването на ефектите от 
климатичните промени.*

НАМАЛЯВАМЕ ОБЕМА ОРГАНИЧЕН 
ОТПАДЪК, ДОСТИГАЩ СМЕТИЩАТА

НАМАЛЯВАМЕ ОТДЕЛЯНЕТО
НА МЕТАН

ВРЪЩАМЕ ВЪГЛЕРОДА В ПОЧВАТА И 
ВЪЗСТАНОВЯВАМЕ НЕЙНОТО БОГАТСТВО

Помощ! Задушаваме се
под целия този боклук!!!

**www.agric.wa.gov.au

* www.climateka.bg
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Аеробно компостиране - процес
ЗЕЛЕНИ

( азот )

(кислород) (кислород)

(въглероден диоксид)

микроорганизми микроорганизми

ТОПЛИНА

ВОДА

КАФЯВИ
( въглерод )

Готов
хумусен
компост

Суров
мате-
риал

• плодове
• зеленчуци
• трева
• листа
• плевели
• водорасли
• утайка от кафе
• насипен чай

сухи листа• 
слама• 

талаш/трици• 
клони/кора• 

картон/хартия• 
тестени изделия• 

черупки от яйца•
органичен текстил• 

въглерод•  
протеин•

азот•  

отделяне на
ЕНЕРГИЯ 

отделяне на
ЕНЕРГИЯ 

• микроорганизми
• минерали
• вода 
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Зелени ( богати на азот )

• свежа трева и листа
• стайни растения
• водорасли

като внимаваме да нямат 
семена, защото само ще ги 
разпространим чрез почвата

добре е да са измити, сухи 
и натрошени. *минерал, не са 
нито въглеродни, нито азотни.

• от плодове
• от зеленчуци
• семки и огризки

ако е във филтър, е добре 
да се провери дали той е 
биоразградим

ако е в пакетче, трябва 
да се провери дали е 
биоразградимо

ОКОСЕНА ТРЕВА

НАСИПЕН ЧАЙ

ПЛЕВЕЛИ

ЧЕРУПКИ ОТ ЯЙЦА*

ОСТАТЪЦИ И ОБЕЛКИ 

УТАЙКА ОТ КАФЕ 

Съставки, които са свежи и влажни. Действат като естествен овлажнител на компоста и 
го насищат с азот.
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талаш или трици, най-лесно 
се намират от работилници 
за дървообработка

• сухи клонки
• кора от дърво
• шишарки

само органични материали 
( памук, лен, коноп, 
коприна ) 

• сухи листа
• слама 
• клечки 

• мазни картони от пица
• вестници, салфетки 
• негланцирана хартия

• трохи
• сух хляб
• паста, спагети и макарони

ТАЛАШ

ЗЪРНЕНИ ИЗДЕЛИЯ

КЛОНКИ И КОРА

ТЕКСТИЛ

СУХИ ЛИСТА И СЛАМА 

КАРТОН И ХАРТИЯ

Тези съставки обикновено са сухи и ронливи. Действат като естествен изсушител на 
компоста и го насищат с въглерод.

Кафяви ( богати на въглерод )
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• прясно и кисело мляко
• сирена 
• краве масло

може в умерени количествa, 
тъй като иначе унищожават 
полезните микроорганизми

• растителни 
• животински 
• всякаква готвена храна

• кости и месни отпадъци
• рибни кости и остатъци
• яйца 

за да не разпространим 
болестта и в готовия 
почвен хумус

защото е с покритие от 
пластмасов полимер, който 
не може да се разгради

МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

ЛАМИНИРАНА ХАРТИЯ

ЦИТРУСОВИ ОБЕЛКИ

МАЗНИНИ

МЕСНИ И РИБНИ 

ЗАРАЗЕНИ РАСТЕНИЯ 

Освен материали като метал, стъкло и пластмаса, това включва съставки, които не могат 
да се разграждат, развалят качеството на почвения хумус или възпрепятстват процеса.

НЕ слагаме в компоста
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Въпрос на баланс

• кофата не е топла, не се случва 
процес на зреене;
• обемът в кофата не сляга.

• неприятна миризма;
• неконтролируем мухъл;
• поява на мушички.
Мерки:
• добавете талаш ( а не хартия, защото тя 
не абсорбира достатъчно добре влагата );
• oставете капака на компостера 
отворен за известно време, за да се 
изпари излишната влагa.

Мерки:
• добавете повече зелен отпадък;
• разбърквайте често, за да смесите 
добре частиците.

ТВЪРДЕ СУХО

ТВЪРДЕ ВЛАЖНО

Съотношението ЗЕЛЕНА към КАФЯВА органична материя, обикновено трябва да се 
поддържа между 1:1 ( за апартамент ) до 1:3 ( за градина ). Това често зависи от външни 
фактори като влажност на въздуха, температура и т.н. Ако сме с чувството, че компостът 
не е добре балансиран и процесът не протича по желания от нас начин, ето няколко 
признака, по които да се ориентираме какви мерки да вземем. 
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Домашни компостери - видове

АЕРОБЕН ВЕРМИКОМПОСТЕР  БОКАШИ
Анаеробно ( безкислородно ) 
разграждане с помощта на 
дрожди. Процес, близък до 
ферментацията. Веднъж на 
10 дни се източва течност.
Не отделя миризми.

Аеробно разграждане с 
помощта на калифорнийски 
червейчета. Изискват 
повече влага. Гледат се 
в подложка от трици, 
вестници, талаш. 

Аеробно разграждане с 
помощта на микроорганизми 
от почвата и достъп 
на кислород. Важно е 
поддрържането на баланс 
между зелена и кафява маса. 

червеикислород

зелени зелени зелени

кафяви кафяви млечни
месни

кафяви

дрожди
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домашен аеробен компостер
Как да си направим 

Размерът ѝ зависи от размера 
на вашето домакинство и 
потреблението на растителни храни. 
Например на домакинство от 2-3 
души с предимно растителна диета 
обикновено му е достатъчна кофа от 
30-50 литра. Не се препоръчва кофа 
под 30л., тъй като обемът ѝ няма 
да е достатъчен за качественото 
протичане на процесите.

...за да осигурите вентилация 
на компоста. Започнете на 
разстояние 10 см. от дъното на 
кофата, за да се остави място 
за дренаж и циркулация на 
водата в компоста. 
Ако нямате бормашина, остър 
предмет също би свършил 
работа. Бъдете внимателни, за 
да не се нараните!

НАМЕРЕТЕ / КУПЕТЕ КОФА 

ПРОБИЙТЕ ДУПКИ
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Всякакъв вид сухи клони от 
дървета са подходящи. Може да 
ги съберете от нечия градина, 
заден двор или парк. Подредете 
ги така, че да покрият добре 
повърхността на дъното, но в 
същото време да имат въздух 
помежду си. Те ще действат 
като дренаж.

Изрежете парче картон във 
формата на кофата и го 
поставете върху дренажните 
клони. То ще действа като 
фалшиво дъно и ще отделя 
клоните от отпадъците. 
Можете да използвате 
остатъчно парче от кашон или 
мазна кутия от пица. 
Всеки отпадък е ресурс, нали?

СЛОЖЕТЕ КЛОНИ НА ДЪНОТО

СЛОЖЕТЕ ОГРАНИЧИТЕЛ

домашен аеробен компостер
Как да си направим 
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Шепа или две пръст върху 
картона са повече от 
достатъчни. По този начин 
каните всички полезни 
микроорганизми, от които 
компостът се нуждае, за да 
функционира. Уверете се, че 
почвата е без насекоми, за да 
не се размножат в дома ви и да 
полазят навсякъде.

Започнете да поставяте слоеве 
зелени ( азотни ) и кафяви 
( въглеродни ) отпадъци. 
В апартамент компостерът работи 
по-добре, ако отпадъците са 
нарязани на по-малки парчета, 
така че процесът на разлагане 
да се случи по-бързо. След 
като кофата се запълни до 1/3 
е добре съдържанието да бъде 
разбърквано 2 пъти седмично. 

ДОБАВЕТЕ ШЕПА ПОЧВА

ГОТОВИ СТЕ ДА ЗАПОЧНЕТЕ!

домашен аеробен компостер
Как да си направим 
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Градински компостери - видове

Нискобюджетен вариант 
за споделено квартално 
компостиране. Може да си 
го направите сами (стр. 15)

Може да се закупи готов.
Удачен за споделено 
ползване в двора на 
жилищни сгради.

Благодарение на червеите 
се разгражда много 
материал в сравнително 
малко пространство.

Създаден за максимално 
ефективно смесване и 
оксидиране на зелената и 
кафявата маса.

Друг нискобюджетен 
вариант, който не включва 
закупуването или изработ-
ката на специален съд.

Лесен начин да направите 
голям компостер, но поради 
прекомерната вентилация 
може да изсъхне по-лесно.

РОТАЦИОНЕН

ВЕРМИКОМПОСТЕР ОТ ТЕЛ

ПОКРИТА КУПЧИНАПЛАСТМАСОВ

ОТ ПАЛЕТИ

www.lacompost.org
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аеробен компостер за градина
Как да си направим 

Вашият градински компостер трябва 
да е лесно достъпен, но не и на място, 
където случайни миризми или течности 
ще причинят неудобство. Поставете го 
на равна, добре дренирана земя и се 
уверете, че мястото получава равномерна 
слънчева светлина. Ако компостът стане 
твърде студен, това ще забави процеса 
на компостиране. Ако стане твърде топъл, 
рискуваме да стане твърде сух. Същото се 
случва ако е на твърде ветровито място.

Ще ви трябват 4 бр. дървени палети, 
по възможност еднакви по размер. Те 
могат да бъдат както нови, така и вече 
използвани и закупени на старо от местен 
бизнес. Това обикновено означава, че 
няма да ви е необходим висок бюджет за 
целия проект. Уверете се, че палетите не са 
третирани с токсични химикали 
( често на палетите има печат, който 
предоставя тази информация ).

ИЗБЕРЕТЕ ПОДХОДЯЩО МЯСТО

НАМЕРЕТЕ ПАЛЕТИ

*www.growveg.co.uk
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аеробен компостер за градина
Как да си направим 

За да сглобите палетите заедно, ще са 
ви необходими 4 бр. ъглови скоби, 2бр. 
панти, винтове и бормашина или отвертка. 
Свържете 3бр. от палетите една за друга под 
прав ъгъл. За целта изпозвайте ъгловите 
скоби, като завинтите по една в горния и 
една в долния край на всеки ъгъл, за да 
задържите палетите на място. Свържете 
четвъртата палета към една от страните с 
пантите - тя ще служи за врата.

Сега, когато имате готова конструкция 
с формата на голяма кутия или куб, 
сте напълно готови да започнете да я 
пълните! Можете да слагате смело всички 
споменати по-горе органични отпадъци от 
кухнята или градината. Уверете се отново, 
че следите за правилното съотношение 
между зелена и кафява органична маса.  

*www.growveg.co.uk

СГЛОБЕТЕ ПАЛЕТИТЕ

ГОТОВИ СТЕ ДА ЗАПОЧНЕТЕ!
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Биоразградими артикули
Знаете ли, че биоразгадимите / компостируемите артикули често:
• могат да се разградят само в промишлено съоръжение за компостиране;
• не трябва да се смесват с хранителните отпадъци в домашния компостер;
• не се разлагат по-бързо ако се окажат на сметището;
• не трябва да се изхвърлят в контейнерите за рециклиране на пластмаса, тъй като 
създават големи проблеми за рециклиращата индустрия.

Причината е, че за тяхното разграждане е необходима много по-висока температура, 
която трудно се постига в домашен компостер. 

За да стигнат до инсталациите за третиране на биоразградими отпадъци, тези артикули 
трябва да се изхвърлят в кафявите контейнери, ако има такива във вашия район.  

*www.moew.government.bg



© aware animals

Цикъл на компостирането

консумиране на
растителна храна

остатъци от
растителна храна

нова питателна 
растителна храна

компостиранеподхранване на растения 

разграждане обогатена почва
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Кои сме ние?

„Компостирай у дома с Градски 
експериментариум и MOVE.BG“
www.climateka.bg
www.bvc.de
www.elegantz.bg
www.soillearningcenter.com
www.growveg.co.uk
www.moew.government.bg

www.awareanimals.com
www.instagram.com/aware_animals/
www.facebook.com/AwareAnimals/
www.patreon.com/awareanimals

Създател на уеб комикса Aware Animals, 
промотиращ устойчиви практики и 
живот с по-малко отпадъци.  

Мадлен Зашева от Фондация “Корен”, за 
огромната ѝ помощ при създаването на 
тази книга. 
Както и на Димитър Петков, Светломира Стоянова, 
Огняна Серафимова, Весела Кучева, Росица 
Петрова, Александър Петров, Таня Димитрова, 
Елена Стоилова, Марина Червенкова, Мартина 
Младенова, Мариела Малова за това, че са винаги 
част от семейството на животните.

ИЗТОЧНИЦИ:

БЛАГОДАРНОСТИ НА:

МИРА ПЕТРОВА ОТКРИЙТЕ НИ:
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Фондация “КОРЕН” споделя мисията да намира място на природата в градовете и да 
допринася за развитието на нова устойчива култура в България и на глобално ниво.
Дейностите им се стремят да разработват, утвърждават, развиват и реализират 
различни стратегии, модели и технологии за устойчиво развитие в областта на 
архитектурата, земеделието, образованието и културата.
Проектите им имат за цел да популяризират икономическите, социалните и 
екологичните предимства на модели, които опазват, развиват и подобряват природните 
ресурси, ландшафта, биологичното разнообразие и качеството на живот на хората.
В основата на тяхната работа стои осъществяването на сътрудничество с 
природозащитни и екологични организации, университети, държавни, областни и 
общински органи, както и със сродни на Фондацията организации.

Мадлен Зашева е част от младежкото поколение, израснало в доброволческите среди на 
неправителствения сектор в България, и като всеки един от тези млади хора носи в себе 
си любовта към света, различното, новото, промяната. Изучава „Екология и опазване 
на околната среда“ към Нов Български университет, а преди това изучава „Неформално 
образование“ към Педагогическия факултет на СУ. По професия е социален работник и 
работи с различни уязвими групи. Работи с Фондация Корен от есента на 2019 г.

МАДЛЕН ЗАШЕВА 

ФОНДАЦИЯ КОРЕН

НАМЕРЕТЕ ГИ:

Специални благодарности:  

www.koren.bg
www.facebook.com/fondaciakoren
www.instagram.com/korenfoundation
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Проектът се осъществява
с финансовата подкрепа на Национален Фонд „Култура“

по програма „Творчески инициативи“.

Изключителните авторски права на тази електронна книга сa запазени
от автора и създателя на комикса © Aware Animals - Мира Петрова.

Моля, обърнете внимание, че този файл и/или печатната му версия са само за лична употреба!
НЕ са разрешени продажба и/или търговска употреба на този файл/печатната му версия!

Ако споделите тази електронна книга в социалните мрежи, моля цитирайте авторския бранд 
© Aware Animals с таг и/или връзка към официалните му профили в социалните мрежи. 

НЕ редактирайте оригиналния текст и/или изображения!


