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01 
ОБЩИ ДАННИ ЗА ФИРМАТА 

 



1.1.- История 

S.A. de Obras y Servicios, COPASA, Водещата компания в 

COPASA Group, е дружество, занимаващо се в сферата 

на строителството и услугите от 1985. 

 

Огромният опит придобит в продължение на повече от 

30 години дейност, ни е предоставил възможността за 

изпълнение на обекти във всички сфери: ЖП, пътища, 

грижа за водата, пристанищно, жилищно и транспортно 

строителство, събиране и третиране на ТБО в депа за 

отпадъци и много други… 

Дейността на фирмата е изцяло водена от нашата обща 

идея, която всички ние считаме за най-съществена: 

пълна удовлетвореност на нашите клиенти. 

 

Понастоящем COPASA има представителства в 10 

държави. 
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Инженеринг Пречистване 

на води 

 Други Концесии 

• ЖП сектор 
 
• Воден сектор 
 
• Сектор Пътища 
 
• Други 

Строителни 
дейности 

• Проектиране 
 

• Инженеринг 
 

• Строителство 
 
• Експлоатация 

• Фирма Aucel 
(70%) 
 

• Фирма Ausal 
(40%) 
 

• Фирма Aucom 
(40%) 

• Градски 
паркинги  

 
• Събиране на 

отпадъци 
 

• Производство 
на траверси 

1.3.- Бизнес направления 

Приход от всяка бизнес линия 

85% 9% 2% 4% 
Данни от Финансови отчети от 2014 



02 
А.Д. ЗА СТРОИТЕЛСТВО И УСЛУГИ, КОПАСА  

В БЪЛГАРИЯ 



2.1.- Изпълнени проекти 
През 2006 г. А. Д. за Строителство и Услуги, КОПАСА започва дейност 

и в Република България. Компанията се наложи основно във водния 

сектор, като нашите изпълнени проекти са: 

 

• „Пречиствателна станция за отпадъчни води и Разширение на 
канализационната мрежа на гр. Смолян“. 

 
a) ПСОВ Смолян. 
Q  max: 1.375 m3/h 
Еквивалент жители по проект: 55.550 е.ж. 
Технология: Прекъснат процес с Активна утайка (SBR технология) с 
Нитрификация – Денитрификация. 
  
b) Разширение на канализационната мрежа. 

Участък 1: Дължина 407 m, диаметър 300 mm 
Участък 2: Дължина 678 m, диаметър 400 mm 
Участък 3: Дължина 465 m, диаметър 500 mm 

Всички тръби са от PP – SN 8. 
Изграждане на 9 преливници на довеждащ колектор.  
 



2.1.- Изпълнени проекти 
• „Реконструкция и модернизация на Пречиствателна станция 

за отпадъчни води (ПСОВ) на гр. Сливен“.  
 

Q  max: 3.400 m3/h 
Еквивалент жители по проект: 170.000 е.ж.  
 
Технология Линия вода: Процес с Активна утайка с 
Нитрификация – Денитрификация и биологично елиминиране 
на фосфора.  
 
Технология Линия утайка: Метантанкове и последваща 
утилизация на генерирания биогаз с Когенратори. 
 

 



2.1.- Изпълнени проекти 

• „Рехабилитация и разширение на ВиК мрежата на град 
Смолян“. 

 
Канализационна мрежа:  
Дължина: 15.635 м тръбопровод от полипропилен (PP)  
Диаметър: между 315 mm и 1000 mm.  
Водоснабдителна мрежа:  
Дължина: 44.078 м тръбопровод от полиетилен с висока плътност 
(HDPE) 
Диаметър: между 90 mm и 355 mm.  
Номинално налягане: между 10 и 25 atm.  
Извършена е и реконструкция на три съществуващи помпени 
станции и рехабилитацията на два резервоара за вода.  

 

• „Изпълнение на инвестиционни проекти по канализационната 

мрежа, както и реконструкция на части от водопроводната 

мрежа, в случаите когато това е предвидено с инвестиционен 

проект” с Възложител „Софийска вода“ АД. 



03 
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПСПВ ГАБРОВО 

 

 



3.1.- Началото 

На 01.11.2012 г., беше подписан Договор 557-ИПВЦ-12/01.11.2012 
г. с предмет „Реконструкция на ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 
ПИТЕЙНИ ВОДИ Габрово - 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА 
ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 
2013 Г.” между Възложителя Община Габрово и Изпълнителя 
Консорциум „ЧИСТА ВОДА ГАБРОВО 2012“, съставен от фирмите: 
 
• „S. A. de Obras y Servicios, COPASA”  - 55 %; 
• „Технострой България“ ООД  - 22,5 %; 
• ЕТ „Мирса - 93“ – Цветан Асенов  - 22,5 %. 

 
Договорът е изпълнен съгласно Договорните условия за 
ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО, 
ЕЛЕКТРО-МЕХАНИЧНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, И СТРОИТЕЛНИ И 
ИНЖЕНЕРИНГОВИ РАБОТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ СТРОИТЕЛЯ, първо 
издание 1999, публикувано от ФИДИК, (Жълта книга). 
 
Стойност на договора: 10 339 076,07 лв. без ДДС 



• рехабилитация на съществуващи 
съоръжения;  

• проектиране, изграждане и въвеждане 
в експлоатация на нови съоръжения за 
преобразуване на технологичната 
схема на ПСПВ Габрово;  

• повишаване на ефективността на 
пречистване на водата предназначена 
за питейно-битови нужди на град 
Габрово. 

3.2.- Предметът 



Едностъпалната технологична схема на станцията да се 
преобразува в двустъпална, като включва следните 
процеси и съоръжения: 

 

 Отстраняване на планктон и грубодисперсни частици чрез 
микросито; 

 Осигуряване на възможност за предокисление; 

 Избистряне на водата чрез ламелен утаител;  

 Аерация; 

 Филтрация на водата през бързи пясъчни филтри;  

 Обеззаразяване на водата чрез хлориране; 

 Съхранение на пречистената вода в буферни резервоари.  

3.3.- Задачите 



3.4.- Технологията 



1. Входна шахта със СК с ел. задвижка DN 900  
2. Сграда Микросито  
3. Дебитомер на входа  
4. Сграда Първично пречистване  
• Физико-химична обработка  
• Утаяване в Ламелен утаител 
5. Аератор  
6. Сграда Пясъчни филтри 
7. Хлораторно  Стопанство 
8. Реагентно Стопанство  
• Калиев перманганат (предокисление) 
• Алуминиев сулфат (коагулация) 
• Полимер (флокулация) 
9. Суха камера и Резервоари  2 х 7000 м3 
10. Суха камера и Резервоари 2 х 2500 м3 
11. Разходомер на изход за питейна вода 

3.5.- За ПИТЕЙНАТА ВОДА 
направихме 



3.5.1.- Отстраняване на планктон и 
грубодисперсни частици чрез 

Микросито 

Първото съоръжение по 
линията на питейната вода 
с определен брой въртящи 
се дискове, носещи 
филтърно платно (св. отв. 
50 μ), където се задържат 
уловените частици. 



3.5.2.- Физико-химична обработка и 
Ламелен утаител 

След микрофилтрация, следват процеси на 
коагулация и флокулация със съответните 
реагенти. 

Оттам водата се 
насочва към Ламелния 
утаител, където са 
разположени и 
ламелните модули от 
полипропилен с UV 
защита.  



Аераторът изпълнява различни функции: 
 
• „Стабилизира“ коагулираната вода; 
• Подпомага окисляването на желязото Fe2+ 

Fe3+; 
• Намалява частично окисляемостта на водата 

и подобрява нейните вкусови качества; 
• Благоприятства процеса на биологично 

отстраняване на манган от водата. 
 

3.5.3.- Аерация 



Постъпващата вода за филтриране се 
разпределя равномерно към всяка филтърна 
клетка. В долната част на филтъра има 
специална решетка, която поддържа цялото 
пясъчно легло и същевременно позволява 
преминаването на  филтрираната вода.  

3.5.4.- Филтрация и промивка 



В процеса на филтриране, пясъчният слой се 
задръства. В следствие се увеличават се 
загубите на налягане и се повишава нивото 
на водата. Следва процес на промивка:  

• Фаза 1: промивка с въздух 
• Фаза 2: промивка вода-въздух 
• Фаза 3: промивка с вода 

3.5.4.- Филтрация и промивка 



3.5.5.- Дезинфекция и резервоари за 
съхранение на пречистената вода 

Преминала вече процеса на филтрация, 
пречистената вода се обеззаразява посредством 
дозиране на хлор-газ, след което се насочва към 
резервоари за съхранението к: 
• Суха камера и резервоари 2 х 7000 м3 
и 
• Суха камера и резервоари 2 х 2500 м3 



1. Пясъкозадържател  
2. Изравнител  
3. Смесителна камера за реагенти 

• Коагулация (дозиране на алуминиев 
сулфат) 
• Флокулация (дозиране на флокулант) 

4. Радиален утаител  
5. Утайкоуплътнител  
6. Сграда за механично обезводняване на 
утайки и поле за съхранение 
7. Дебитомер на изход ТОВ 

3.6.- За ТЕХНОЛОГИЧНО 
ОТПАДЪЧНАТА ВОДА  

направихме 



Смесителна камера, 
Утаител и 

Утайкоуплътнител 

Пясъкозадържател и 
Изравнител 

Сграда Обезводняване на 
утайки 



• Нова двустъпална технологична схема с 
всички предвидени процеси и съоръжения.  

• Гъвкава работа на двустъпалната схема за 
пречистване на входящите води, в 
зависимост от качеството на суровата вода 
на вход. 

• Оптимално разположение на новите 
съоръжения и оборудване. 

• Комплекс от технологични съоръжения за 
цялостното и качествено третиране на 
отпадните води.   

• Пълна автоматизация на компонентите чрез 
КИПиА системата. 

3.7.- Резултатът 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 


