
Оптимизиране на дейностите по 
изграждане, пуск и експлоатация  

на ПСОВ в България 



Необходими условия за намаляване  
на експлоатационните разходи 

За постигане на желаното намаляване на експлоатационните 
разходи на станциите, е необходимо постоянното им 
оптимизиране. 

 
Определящи в този случай се явяват няколко важни условия: 

 
 актуална характеристика на входящите отпадъчни води; 

 оптимална технологична пречиствателна схема и проект, 
съобразен с местните климатични условия; 

 доказан професионален опит на проектанта; 

 безупречно изпълнение на строителството; 

 компетентна експлоатация. 

 



Предпоставки за възникване на трудности за 
оптимизиране на експлоатационните дейности  

• Неточности при проектиране, строителство и експлоатация, 
водещи до трудности за оптимизиране на дейностите  
 
 

• Правилен избор на технологична схема и задълбочени 
предпроектни проучвания и добър идеен проект 
 
 

Извод:  
Тези проблеми, биха могли да бъдат избегнати, ако се търси 
съгласуване на проектите по време на изготвянето им с 
експлоатиращото дружество, във всички фази на 
проектирането. 



Предпоставки за възникване на трудности за 
оптимизиране на експлоатационните дейности 

• Неяснота или непълнота на тръжните документи за ПСОВ 

  
• Компрометирана канализационна мрежа  

– Заедно с проектиране и изграждане на една пречиствателна, 
задължително е да се пристъпи и към реконструкция на 
канализационната мрежа с цел намаляване на отпадъчното водно 
количество на вход ПСОВ, чрез отделяне на различните (от 
битовите и промишлените) води, т.е. намаляване на дренажните, 
дъждовните и другите условно чисти води. 

  

• Утайките   
– Трябва да се работи по промяна на законодателството с оглед  

улесняване на използването на утайките от ПСОВ за рекултивация 
на нарушени терени и за биотор в селското и горското стопанство 



Ефект от оптимизирането  
на експлоатационните дейности 

 

Оптимизирането на дейностите в ПСОВ се очертава като 
една важна задача за намаляване на експлоатацион-
ните разходи. Решаването на този ключов проблем ще 
доведе до намаляване таксата за пречистване на 
отпадъчните води, като това не е за сметка на 
нарушаване на изисканите параметри и условия за 
заустване на пречистените води в приемника. 

 



ВОДОСНАБДАВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД СТАРА ЗАГОРА 

водата, без която не можем 

 

 

 

 

 

Благодаря за вашето внимание 


