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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.“ 
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СРОК НА ДОГОВОРА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА 
ПОМОЩ: 

от 31.05.2012 г. до 30.06.2015 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 реши 
един от сериозните проблеми на канализационната мрежа, а именно 
преливането на непречистени отпадъчни води в Черно море. След 
реализацията на настоящия проект, към ПСОВ Варна ще бъдат 
присъединени всички градски части с изградена канализация, а 
преливанията в Черно море ще бъдат преустановени. По този начин 
ще бъдат решени най-сериозните проблеми с водния цикъл на Варна.  
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Реконструкция и модернизация на ПСОВ-Варна – втори етап 
 

Проектирането на ПСОВ-Варна е започнало през седемдесетте години на 
миналия век. Строителството  й  завършва  през  1984г., а въвеждането в 
експлоатация е поетапно  през периода 1984  -  1988 година. 
 

През  1999  г.  стартира  проект  на  Датската  агенция  по  околна  среда  
(ОЕРА)  за "Реконструкция  на  ПСОВ  -  гр.  Варна". На този етап на 
пречиствателната станция частично са изпълнени:  нова линия за 
механично обезводняване на утайката с центрофуги (пусната в 
експлоатация през 2000 год.) и преоборудване на сграда решетки (пусната 
в експлоатация през 2004 год.). Новите съоръжения са оборудвани с 
модерни системи за управление с програмируеми логически контролери 
(PLC) и са подготвени за свързване към система за контрол и управление 
- SCADA.  
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През  2003 г.,  между  българското  правителство  и  Европейската  комисия е  
подписан Финансов меморандум за финансиране на ИСПА мярка 
№2002/ВG/16/Р/РЕ/016, според който е заложено, че Пречиствателната  станция 
трябва да се реконструира така, че да е в състояние да поеме натоварване от 450 000 
екв.ж., което се очаква до 2022 г. В резултат на неговата реализация ПСОВ-Варна е 
модернизирана така, че да изпълни изискването на ЕС за отстраняване на азот, за 
населени места с повече от 10 000 екв.ж., както и е подготвена за бъдещото  
модернизиране  с  цел  третично пречистване с отстраняване на фосфор.  

 



С предложения за финансиране проект в рамките на процедура №: 
BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за 
питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж.” за реконструкция и 
модернизация на ПСОВ – Варна – втори етап, ще  бъде изпълнен последният  етап 
от реконструкцията на станцията,  предвиждащ  пълно третично  пречистване  на  
отпадъчните води,  чрез  изграждане  на  съоръжения за отстраняване на фосфор. 
Ще бъдат реконструирани и модернизирани съоръженията по линията на водата, 
както и съоръженията по линията за третиране на утайките. Стойностите за 
съдържанието на фосфор на изход ПСОВ ще бъдат постигнати и гарантирани с 
реализацията на настоящия проект  



Изграждане на канализационна помпена станция „Акациите” и 
тласкател, гр.Варна 

 

Проектът за изграждане на КПС „Акациите” и тласкател предвижда 
прехвърлянето на битовите отпадъчни води от 19, 20 и 21 подрайони и 
Приморски парк във втори горнопоясен колектор. Понастоящем отпадъчните 
води от тези райони се отвеждат от колектор „Чайка”. Тези водни количества 
значително надвишават проводимостта на колектора в участъка на бъдещата 
помпена станция, което води до преливания в морето и замърсяване на 
крайбрежната зона. Площадката за изграждане на помпената станция се 
намира в непосредствена близост до източния охранителен канал до 
сградата на Висшето военноморско училище и бул.”Княз Борис І” в 
гр.Варна. 

 

Целта на изграждане на канална помпена станция “Акациите” е  помпажно 
да отведе отпадъчните води към ПСОВ – Варна, но без да навлизат в 
канализацията на централната градска част. Поради това е избран вариант с 
препомпване на битовите отпадъчни води от колектор “Чайка” във Втори 
горнопоясен колектор, който е гравитачен до площадката на ПСОВ – Варна. 
Тласкателят който се предвижда да бъде изграден е с дължина 1257 м. 
Населението, което ще бъде обслужвано от новоизградената КПС е 
значително по размер – около 36 600 човека 
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ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА 
Стратегическите цели на проекта са:  

• постигане на изискванията на Директива 91/271/ЕИО, според която всички 
агломерации с над 10 000 екв. ж., които заустват отпадъчните си води във 
водоприемник, който е определен като чувствителна зона, освен биологичното 
пречистване, следва да бъде осигурено и отстраняване на биогенни елементи 
като азот и фосфор;  

• подобряване качеството на пречистване на отпадъчните води в ПСОВ Варна; 
• подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и 
развитие на екологичната 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;  

• повишаване на институционалния и административен капацитет, за по-
ефективно усвояване на средства от европейските фондове и прилагане на нови 
методи на управление.  
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Конкретните социално-икономически цели на проекта са:  
 

• да даде възможност на Община Варна да постигне съответствие с директивата за 
градски отпадъчни води на ЕС - Директива 91/271/ЕИО и други нормативни 
изисквания на ЕС и националното законодателство;  

• да осигури съответствие на ПСОВ – Варна с Наредба 6/09.11.2000г. за емисионни 
норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества за отпадъчните води, 
зауствани във водни обекти;  

• да осигури свързване към ПСОВ – Варна на 36 600 жители, чрез изграждане на 
Канализационно помпена станция „Акациите”;  

• да намали замърсяването на трансграничния регион (Черно море) и Варненското езеро;  
• да изгради ефективна инфраструктура за околна среда, за да се улесни икономическата 
дейност;  

• да защити развиващата се покрай Черноморското крайбрежие туристическа индустрия;  
• да допринесе за подобряването на здравето на населението в региона, свързано с 
намаляване на пренасяните по замърсената вода инфекциозни болести;  

• да облекчи натоварването на канализационната мрежа в централната градска част и 
преустановяване преливанията на непречистени отпадъчни води в Черно море.  
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Крайната цел на настоящия проект е 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, 
облужвана от ПСОВ - Варна.  
 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
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