
ПРОЕКТ № DIR-51011116-17-53 
 РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА 

ПСОВ-ВАРНА – ВТОРИ ЕТАП И ИЗГРАЖДАНЕ 
НА КАНАЛИЗАЦИОННА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ 

„АКАЦИИТЕ“ И ТЛАСКАТЕЛ, ГР. ВАРНА 
 

Европейски съюз 
 Кохезионен фонд  



ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ ОБЩИНА ВАРНА,  
В ПАРТНЬОРСТВО С ОБЩИНИТЕ АКСАКОВО И БЕЛОСЛАВ 

АСОЦИИРАН ПАРТНЬОР ПО ПРОЕКТА Е „ВиК – ВАРНА“ ООД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Проектът е финансиран по ДБФП DIR-51011116-C013 в рамките на 
процедура BG161РО005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитите на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж.“, Приоритетна ос 1: “Подобряване и развитие на инфраструктурата за 
питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени 
места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали“, по 
ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ 

 

Европейски съюз 
Кохезионен фонд   



Европейски съюз 
           Кохезионен фонд

СРОК НА ДОГОВОРА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА 
ПОМОЩ: 

от 31.05.2012 г. до 31.03.2016 г.  
 

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ: 
 

  ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 41 557 185 лева 
  КОХЕЗИОНЕН ФОНД: 30 958 440 лева 
  НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ: 7 739 610 лева 
  ОБЩИНА ВАРНА: 2 859 135 лева 
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ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА  
 

Проектът включва два подобекта:  
1. Реконструкция и модернизация на ПСОВ-Варна – втори етап   
2. Изграждане на канализационна помпена станция „Акациите” и 
тласкател, гр.Варна 

 

Община Варна е избрала интегриран подход при реализирането на 
този проект, с който да завърши модернизацията на ПСОВ и да се  
реши един от сериозните проблеми на канализационната мрежа, а 
именно преливането на непречистени отпадъчни води в Черно море.  



              „КАНАЛИЗАЦИОННА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ „АКАЦИИТЕ“ И                                   
   ТЛАСКАТЕЛ, ГР. ВАРНА“ 
Построена е нова  изцяло автоматизирана Канализационна помпена станция.  
Изградени са: 
- Приемна камера в която са монтирани решетки и дробилки по модерна технология;  
- Черпателен резервоар с полезен обем 62 куб.м.; Монтирани са 3 бр. потопени помпи от висок клас;  
- Напорен тръбопровод (тласкател) ПЕВПф560мм с дължина  1 257 м 
- Трафопост тип БКТП 20/10/0,4 KV; 
- Две отделни кабелни линии за независимо електрозахранване на трафопоста 
 

 Строителната стойност на 
обекта: 3 107 025 лв. 

 Изпълнител на договора 
за строителство: 
„ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕР
ИНГ“ ЕООД. 

 Строителният надзор: 
„ДЕМА – Т7“ ДЗЗД. 

 Проектанти на обекта: 
Проектантското бюро на 
„В и К – Варна“ ООД и 
„ПЕВИ“ ООД. 
 



С реализацията на обект „Канализационна помпена станция „Акациите“ и тласкател“ се слага 
край на преливането на непречистени отпадъчни битови и промишлени води в Черно море. Чрез 
новото съоръжение вече е осигурено свързването на 36 600 жители към пречиствателната станция 
във Варна. Обхванати са битовите отпадъчни води от кварталите „Чайка“ и „Бриз“, местността 
„Св. Никола“ и вилна зона „Ален Мак“, които досега отиваха в канализацията на централната 
част на града. По този начин вече се облекчи натоварването на канализационната мрежа в 
централната градска част и се преустановиха преливанията на каналите за битови непречистени 
отпадъчни води, които до сега се стичаха към морето. С изграждането на този обект вече се 
намали замърсяването на Черно море и условията за развиващата се покрай Варненското 
черноморско крайбрежие туристическа индустрия станаха по-благоприятни.  



„РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА 
СТАНЦИЯ (ПСОВ)-ВАРНА – ВТОРИ ЕТАП“ 

 
На обекта са изградени нови сгради и съоръжения и са реконструирани и 
модернизирани голяма част от съществуващите сгради и съоръжения по 

линията на водата и по линията за третиране на утайките 

* Стойност за 
проектиране и 
строителство на обекта: 
34 454 400 лв. 

* Изпълнител на 
договора за строителство: 
ОБЕДИНЕНИЕ "ВАРНА 
ПСОВ" ДЗЗД    

* Строителният надзор: 
СДРУЖЕНИЕ 
"ОБЕДИНЕНИ 
КОНСУЛТАНТИ ВАРНА"  
ДЗЗД. 

 



* Подменени са действащите амортизирани центрофуги за обезводняване на утайките с 
високотехнологични камерни  филтър-преси.  С  въвеждането  на  новата технология  за  
обезводняване  на  утайки  с камерни филтър-преси се постигна редуциране на влажността  
до 60%. Това намалява  обема на генерираните утайки двукратно и улеснява последващото 
им третиране и оползотворяване. В резултат на реализацията на този последен етап от 
реконструкцията и модернизацията на ПСОВ – Варна ще се постигнат изискванията на 
Директива 91/271/ЕИО за всички агломерации с над 10 000 екв. ж., които заустват 
отпадъчните си  води във водоприемник, който е определен като чувствителна зона. 

* С реализацията на обекта е 
изпълнен последният етап от 
реконструкцията на 
станцията, предвиждащ пълно 
третично пречистване на 
отпадъчните води, чрез  
изграждане на съоръжения за 
отстраняване на фосфор. 
Достигнати са  емисионните 
ограничения за качество на 
заустваните отпадъчни води по 
отношение на показателите: 
общ азот и общ фосфор. 
Постигната е по-добра 
ефективност от дейността на 
ПСОВ-Варна, по отношение на 
третирането на утайките. 



В резултат на изпълнението на двата обекта по ОП „Околна среда 
2007-2013 г.“ се постигнаха основните цели на проекта: 

 
 Подобряване качеството на пречистване на отпадъчните води в ПСОВ 

Варна; 
 Подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда 

и развитие на екологична инфраструктура; 
 Развитие и модернизация на инфраструктурата, допринасяща за 

засилване на регионалната конкурентоспособност; 
 Градско развитие и въздействие върху райони, заплашени от 

маргинализация и с натрупване на екологични проблеми; 
 Намаляване замърсяването на трансграничния регион (Черно море) и 

Варненското езеро; 
 Защита на развиващата се покрай Черноморското крайбрежие 

туристическа индустрия; 
 Подобряване здравето на населението в региона, свързано с намаляване 

на пренасяните по замърсената вода инфекциозни болести. 
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С реализацията на проекта е постигната крайната 
цел - защита на Варненско езеро, близко 
разположените зони за къпане на Черно море от 
замърсяващия ефект на заустването на 
непречиствани отпадъчни битови и промишлени 
води, както и минимизиране на влиянието върху 
околната среда и рисковете за здравето на 
населението, живеещо в черноморските крайбрежни 
зони и на територията, обслужвана от ПСОВ - Варна.  
 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
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