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1. УВОД: 

Забавянето или пропускането на усвояването на 

инвестиционните средства от Европейската Общност (ЕО) е 

голяма щета за България.  

 

 

Това е една неповторима възможност да се инвестира в голям 

мащаб за опазване на природните богатства и по-специално за 

защита на европейско ниво на водните ресурси в България, 

непосилно да се извърши с национални средства. 



Някои от условията за успешно контрактуване на ПСОВ 

са: 
 

• Проектантите от ЕО трябва да са добре запознати с местните 

климатични особености на района, където се изгражда ПСОВ; 
 

• Да се вземе под внимание завареното ниво преди промените, 

на проектите на ”Водоканалпроект”, построените  

пречиствателни станции, недостатъчния опит с нови 

технологии, навлизащи в страната и др.; 
 

• Университетското техническо образование на  

ВиК-инженерите в УАСГ е сериозно затруднено,  

без необходимото финансиране,  

като научно-приложна специалност  

(лаборатория, техникум и др.).  

2. ИЗХОДНО ПОЛОЖЕНИЕ: 



• Нуждата от курсове за повишаване на квалификацията и за 

технически експлоатационен персонал е текуща задача.  

 

• Тъй като ВиК е интердисциплинарна наука, добре ще бъде да 

се помисли за нова специалност, съвместно с Химико-

технологичен и Металургичен Университет (ХТМУ) - София 

”Процесни техники за пречистване на промишлени и битови 

отпадъчни води (recycling and reuse)”.  
 

За пример могат да  послужат големите промени в 

специалността ВиК в Германия, подразделена на ПСОВ 

мениджмънт, ПСОВ, нови ПСОВ без канализация, използване 

на ценни вещества от отпадъчни води, с цел  

търсене на външно финансиране,  

оползотворяване на отпадъчни вещества и др. 

2. ИЗХОДНО ПОЛОЖЕНИЕ: 



3. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ КОНТРАКТУВАНЕ НА ПСОВ: 

• Осигуряване на средства и време за набавяне на необходимите 

конкретни данни (водни количества, замърсеност, особености 

през годината, влияние на индустрията и др.)  за изготвяне на 

пречиствателната схема още във фазата на предпроектните 

проучвания са задължение на инвеститора (общините и/или 

отговорните министерства), като тези данни при спорове за 

гаранции от неудачни изпълнения служат за доказателство.  

 

 

Пропуск в България е, че населеното място (общината), 

поради липса на средства и/или капацитет  

не отделя нужното за това внимание. 

 



3. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ КОНТРАКТУВАНЕ НА ПСОВ: 

•  Омаломажаване на необходимата компетентност (знания и 

практика) на членовете на оценителните комисии и експертните 

съвети, включително и началник на комисията или отговорния 

началник на кабинета на зам. министъра на околната среда.  
 

Компетентността се доказва с участия като референт, 

публикации по злободневни теми и др. публични изяви. 

 

• Чуждестранни инженерни бюра, получаващи договори, често 

са непознати или с променени собственици, с непроверен 

финансов капацитет, сътрудници и непознати резултати от 

обявените референции. Нямат опит в България или участват в 

консорциуми с определена роля,  

въпреки че не са специализирани 

в тази област. 

  



3. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ КОНТРАКТУВАНЕ НА ПСОВ: 

Въпрос: Кой е отговорен впоследствие за избора на неудачна 

фирма за изпълнител, неудачно проектантско бюро за 

технологичната схема, неспазване на нормите, изискани в 

разрешителните за заустване, оскъпяване на строежа и 

експлоатацията и неоправданото повишаване себестойността на 

пречистената вода за населението... 

 

 

След построяване на нови ПСОВ трябва да се изследват 

параметрите, използвани за оразмеряване на ПСОВ и 

получените резултати, с цел получаване на информация от 

голямо значение при бъдещо проектиране 

и изграждане на ПСОВ. 

 



4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

Предупреждение:  

 

Ако не се помисли да се укрепят малките и средни  

проектантски организации, каквито са типични за България, то 

те ще изчезнат за сметка на големите консултантски европейски 

фирми.  

Това е лоша перспектива за инженерите в България.  
 

След изграждане на предвидените ПСОВ, развитието на 

специалността ВиК-пречистване ще се ограничи само в 

областта на поддръжка и оптимизация на вече изградените 

ПСОВ.     
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БЛАГОДАРЯ ЗА 

ВНИМАНИЕТО!  


