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ОТКРИХА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 

ОТПЪДЪЧНИ ВОДИ (ПСОВ) – ВАРНА – ВТОРИ ЕТАП“ 

 

На 19.06.2015 г. официално беше открит обект „Реконструкция и модернизация 

на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Варна- II етап“, който се 

намира на 7 км западно от гр. Варна, в северната част на с. Тополи, Промишлена зона 

„Клисе баир“, южно от магистралния път София – Варна.  

Обектът е реализиран по Проект №DIR-51011116-17-53 „“Реконструкция и 

модернизация на ПСОВ – Варна – втори етап и изграждане на канализационна помпена 

станция „Акациите“ и тласкател“, финансиран чрез Договор за безвъзмездна финансова 

помощ № DIR-51011116-С013 по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“. 

 Проектът се осъществява от Община Варна в партньорство с Общините Аксаково 

и Белослав. Асоцииран партньор по проекта е „Водоснабдяване и канализация – Варна“ 

ООД.  

Общата стойност на обекта е 34 454 400 лв.  

С реализацията на проекта 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 на 

дейността на ПСОВ – Варна по отношение на третирането на утайките. Подменени са 

действащите амортизирани центрофуги за обезводняване на утайките с 

високотехнологични камери филтър-преси. С въвеждането на новата технология за 

обезводняване на утайки с камер-преси е постигнато редуциране на влажността до 

60%, което намалява обема на генерираните утайки двукратно и улеснява 

последващото им третиране и оползотворяване.  

На обекта са изградени нови сгради и съоръжения, реконструирани и 

модернизирани са голяма част съществуващите съоръжения, както по линията на 

водата, така и по линията за третиране на утайките.  
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В резултат на реализацията на последния етап на реконструкцията и 

модернизацията на ПСОВ – Варна са постигнати изискванията на Директива 

91/271/ЕИО за агломерации с над 10 000 екв. ж., които заустват отпадъчните си води 

във водоприемник, който е определен като чувствителна зона.  

 

  

 

 

 

 

  

  


