
                                                         ДОКЛАД 

 
Относно: Проблеми, свързани с експлоатацията при приемане на нови 

ПСОВ към ”ВиК” ЕАД Бургас 

 

 

I. Несъответствие между проектни параметри на пречистване и изисквани 

по издадено разрешително за заустване. 

     При издаване на разрешителни за заустване на пречистени отпадъчни води 

във водни обекти, няма яснота въз основа на каква нормативна уредба и какви 

критерии се определят както максимално допустимите стойности на 

показателите, така също и вида на показателите на пречистената отпадъчна вода. 

Същите са регламентирани с НАРЕДБА № 6 от 9 ноември 2000 г. за емисионни 

норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните 

води, зауствани във водни обекти. В нея е посочено, че отпадъчните води от 

селищните пречиствателни станции съгласно чл. 11, ал. 3 трябва да отговарят на 

изискванията по буква "Б" на приложение № 3. Прави впечатление, че органът 

издаващ разрешителното за заустване, прилага при определяне на показателите в 

разрешителните Наредба Н 4, с която се уреждат редът и начинът за 

характеризиране, класифициране и представяне на състоянието/потенциала на 

повърхностните водни тела. На какво основание, се използва тази Наредба и 

стойностите за водните тела, за определяне качеството на пречистените води на 

изход пречиствателни станции, при условие, че за това има конкретна наредба – 

Наредба № 6?  На какво основание се разделят показатели на подпоказатели със 

завишени изисквения – общ азот се разделя на азот амониев, азот нитритен, азот 

нитратен? На какво основание се залагат стойности за показател азот нитритен – 

0,04 мг/л, докато в питейната вода нормата е 0,5 мг/л? Счита ли се за нормално 

да се изисква в разрешително за заустване стойността на медта да е 5,2 

микрограма на литър, а във водата за питейни нужди нормата е 2000 микрограма 

на литър – 385 по строги изисквания спрямо тези в питейната вода? Рентабилно, 

икономически оправдано ли е и необходимо ли е най-бедната, според 

статистиката в Европейския съюз  държава, да налага на стопанските си единици 

спазване на норми, чиито стойности са прекомерно завишени по неясни 

критерии? Във връзка с горенаписаното излиза, че ако в точката на заустване се 

излее питейна вода, предназначена за питейно - битово водоснабдяване на 

хората, ще има нарушение на закона за превишаване нормите по нитрити, мед!   

На практика съществуват условия и възможности за субективно определяне на 

видовете показатели и стойностите им в разрешителните за заустване  на 

различните обекти, вероятно с цел улесняване на възможностите за налагане на 

финансови санкции при едни и същи технологични схеми и възможности на 

ПСОВ.    

В един конкретен случай ще визираме пречиствателна станция за отпадъчни 

води ”Люляково”, със следните индивидуални ограничения по азотни 

показатели: 

✓ Азот амониев 2 мг/л  

✓ Азот нитратен 10 мг/л  



✓ Азот нитритен 0,04 мг/л  

Съгласно изискванията на Наредба № 6 от 09.11.2011 г. за емисионни норми за 

допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, 

зауствани във водни обекти, изискванията към отпадъчните води от селищни 

пречиствателни станции за показател ”Общ азот” са: 

✓ Общ азот - 10 мг/дм3 при ПСОВ с над 100 000 екв. жители 

✓ Общ азот - 15 мг/дм3 при ПСОВ  от 10 000 до 100 000 екв. жители 

”ВиК” ЕАД Бургас изразява категоричното си несъгласие с прилагането на 

Наредба Н4 от 08.10.2013 г. за определянето на индивидуални емисионни 

ограничения. Тя касае качества на повърхностни води, а не качествата на 

пречистените отпадъчни води (след заустване на пречистени отпадъчни води с 

определени показатели в даден повърхностен водоприемник, вследствие 

самопречистващата му способност и други фактори, неговите показатели след 

мониторинг могат да удовлетворят изискванията за качеството му). 

 

1. Посочените в проекта параметри на пречистената вода в ПСОВ ”Люляково”, 

съгласно технологичната схема на проектанта са: 

✓ ХПК –  125 мгО2/л 

✓ БПК5 –   25 мгО2/л 

✓ НВ    –    60 мг/л 

✓ Азот  –   15 мг/л 

✓ Фосфор – 2 мг/л 

Общият азот включва сумата от азот нитратен, нитритен, амониев и органичен 

азот. В повечето от случаите общият азот на изход ПСОВ ”Люляково” е в 

границите 8 – 12 мг/л, т.е. удовлетворява изискванията за качества на 

пречистените води изискуеми за ПСОВ с до 100 000 екв. жители. При реална 

експлоатация на станцията, показателите на водата на изход ПСОВ ”Люляково” 

са с приблизителни стойности: азот амониев 2 мг/дм3, азот нитритен 0,2 мг/дм3, 

азот нитратен 10 мг/дм3, изразени като общ азот - 12 мг/дм3. Удовлетворени са 

изискванията за стойности на показателя ”Общ азот”, които са под тези дори за 

ПСОВ с до 100 000 екв. жители, т.е. ефектът на пречистване е изпълнен, но се 

използва стойността на нитритния азот за съставяне на наказателни 

постановления. 

Мястото на заустване на пречистените отпадъчни води, регистрирано в 

разрешителното за заустване е дере, което след определено физическо 

разстояние се явява приток на р. Луда Камчия, а това означава, че тук оказва 

влияние и самопречистващата способност на повърхностната вода. 

2. Аналогични са и изискванията към пречистената вода от ПСОВ в 

Директивата на Европейския съвет за пречистване на градските отпадъчни води 

91/271/ЕИО,  

✓ ХПК –  125 мг/л 

✓ БПК5 –   25 мг/л 

✓ НВ     –   35/60 мг/л 

✓ Азот   –   10/15 мг/л 

✓ Фосфор – 1/2 мг/л 



3. Изискванията за съдържанието на нитрити във водата след 

пречиствателните станции за питейна вода е 0,5 мг/л!! Следва ли от този факт, че 

ако разлеем питейна вода в мястото на заустване замърсяваме природата? 

4. Изискванията към параметрите на пречистената вода на изход 

пречиствателни станции във водещата европейска държава – ФРГ, са обхванати 

в 5 – степенно разпределение, според големина на ПСОВ, в зависимост от 

замърсителния товар, и са посочени в приложението, от където е видно, 

нормирането на общ азот. 

5. Други пречиствателни станции, на които са заложени индивидуални 

емисионни ограничения не по общ азот, а азот нитритен, нитратен и амониев са: 

ПСОВ ”Веселие”, ПСОВ ”Лозенец”, ПСОВ ”Манолич”, ПСОВ ”Равна гора”, 

ПСОВ„Пирне“.  

 

Във връзка с гореизложеното, бихме представили за обсъждане следното: 

1. На какво нормативно основание са разделени стойностите на общия азот 

на азот нитритен, нитратен и амониев за посочените ПСОВ, тъй като в 

упоменатите нормативни документи са посочени стойности за съдържание на 

общ азот от 10 до 15 мг/л? 

2. Смята ли се за нарушение ако съдържанието в пречистената вода на общ 

азот на изход ПСОВ е по-малко от 10 мг/л, а съдържанието на нитрити е 0,15 

мг/л? В този случай не е ли налице достатъчно удовлетворителен ефект на 

пречистване на отпадъчните води?  

3. Технологичните схеми на посочените пречиствателни станции са 

проектирани и оразмерени според техническо задание да пречистват води до 

общ фосфор 2 мг/л и общ азот до 15 мг/л. Съобразено ли е издаването на 

разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води с 

оразмерителния капацитет на тези станции и на какво основание служител на 

Басейнова Дирекция ще променя изчисленията на проектанта на обекта?  

4. На кого е отговорността за налагането на изисквания за степен на 

пречистване, надхвърлящи проектните възможности на технологичните схеми? 

Поради технологична невъзможност да бъдат постигнати изискванията за азот 

нитритен 0.04 мг/л се налагат финансови санкции. Смята ли се, че с това 

административно действие (налагането на прекомерни изисквания към 

качеството) финансово се натоварва обслужваното население? 

5. Считате ли, че съществува възможност за обсъждане на вариант за 

промяна на индивидуалните емисионни ограничения в разрешителните за 

заустване по отношение на дефиниране на стойности само по общ азот?   

 

II. Липса на транспортна и товаръчна техника на ПСОВ. Като пример може 

да се даде реализацията на проект № DIR – 51011116-68-152 с предмет 

”Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от 

агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда”, на ПСОВ ”Равда” не бяха 

предвидени и не са доставени изключително важни за дейността на станцията 

транспортна и обслужваща техника, а именно: 

1. Товарни автомобили тип самосвал (каросерия)   2 бр. 

2. Товарач голямогабаритен (челен багер товарач, фадрома) 1 бр. 



3. Товарач малогабаритен (тип ”Бобкат”)    1 бр. 

4. Подемна техника (мотокар, електрокар)    1 бр. 

5. Транспортен автомобил (микробус многоместен) за персонал 1 бр. 

6. Лек автомобил (тип пикап), обслужващ    1 бр. 

По аналогичен начин стоят нещата и с всички други нови обекти - на 

новопостроени станции като ПСОВ ”Поморие”, ПСОВ ”Созопол” , ПСОВ 

”Царево”, ПСОВ ”Ветрен”, ПСОВ ”Горно езерово”  - не са доставени никакви 

транспортни, спомагателни и обслужващи автомобили, а в тези случаи 

констатираме, че ”ВиК” ЕАД Бургас изпитва много сериозни затруднения с 

транспортното обслужване на новите обекти. Автомобилният парк с който 

раполага Дружеството е създаван през годините за обслужване на 

съществуващите досега ПСОВ, като в този си вид не е в състояние да поеме 

нуждите на новите ПСОВ. Например към настоящия момент сме създали 

организация за извозване на утайки от ПСОВ ”Китен”, като същевременно 

пренасяме утайка от ПСОВ ”Бургас” и ПСОВ ”Меден Рудник”. В същия момент 

наложаща нужда от извозване на утайка има от ПСОВ ”Созопол” и ПСОВ 

”Равда”, но няма физическа възможност за това, поради липса на товарачна и 

транспортна техника. Освен всичко друго, на ПСОВ ”Созопол” не беше 

разрешено изграждането на изсушителни полета дори за временно съхраняване 

на утайката, т.е. след обезводняване е необходимо извозването ѝ на друга 

площадка. Задържането на утайка от технологичните потоци на ПСОВ без 

възможност за обезводняване, води до влошаване на параметрите на пречистване 

и при контрол на качеството се налагат финансови санкции. На практика 

резултатът е двойно негативен: от една страна не е осигурена техника за ПСОВ, 

и от втора страна следствие от това е нарушаване на технологичния режим и 

налагане на санкции.    

 

III. Констатирани са не еднократно случаи, когато не се провежда или се 

провежда фиктивно обучение на персонала за работа с конкретната технология и 

конкретната ПСОВ. Пример: ПСОВ ”Равда”, ПСОВ ”Люляково”, ПСОВ 

”Веселие”, ПСОВ ”Лозенец”, ПСОВ ”Манолич”. 

 

IV. Липсва и не е предоставена цялостна документация по различните части 

по проекта на обекта. Пример: ”Разширение ПСОВ ”Равда”, ПСОВ ”Лозенец”, 

ПСОВ ”Манолич” и др. 

V. Според изискванията на Наредба № РД-02-20-8 от  2013 г. за проектиране, 

изграждане и експлоатация на канализационни системи, чл. 79, ал. 3, т. 6 за 

отчитане на климатичните и метеорологичните характеристики на района и чл. 

15 за осигуряване на мерки за поддръжка и нормална експлоатация на ПСОВ, са 

констатирани случаи, както на ПСОВ ”Обзор”, на компрометирана довеждаща 

канализация – разместване на участъци по терена. Вследствие на това, при силни 

дъждове се наблюдава инфилтрация на подпочвена вода и завишен входен поток 

на ПСОВ, например БПК5 стойностите достигат до 6 мгО2/л. Освен това според 

ATV – DVWK за смущения в процесите на денитрификация причина е 

навлизането на разредени смесени води (подпочвени и дъждовни) в 

биостъпалото. 



VI. Констатират се случаи на недобре оразмерени съоръжения, които 

компрометират технологията на пречистване. Като типичен пример могат да се 

посочат вторичните утаители на ПСОВ ”Обзор” – поради това, че са плитки има 

постоянно изплуване на утайка, която не може да се утаи в съоръжението и да се 

отдели от пречистената вода. Необходимата дълбочина е посочена  в 

изчисленията : 

Изчисляване на дълбочината на вторичния утаител ( Съгласно  ATV 131): 

 
h1 зона на избистрената вода 

   

h2 

зона на обратен поток и на разделяне на активната утайка от 

водата 

h3 зона на натрупване на активна утайка  

  

h4 

зона на уплътняване и предвижване на акт. утайка към калова 

шахта 

 

       

h1  =  0,5  м 

  

Съгласно  ATV 

131,стр. 30.  

h2  =  0,5 * qA  * (1+RV) / (1 - (VSV/100)) 

Съгласно  ATV 

131,стр. 30.  

h2  =   1,49  м 

  

   

h3  =  0,45 * qSV  * (1+RV) / 500 

 

Съгласно  ATV 

131, стр. 30.  

h3  =   0,63  м 

  

   

h4  =  TSBB * qA  * (1+RV) * tE / TSBS 

Съгласно  ATV 

131,стр. 30.  

h4  =  1,11  м 

                     
hобщо  =  h1 + h2  + h3 + h4 

     
hобщо  =  3,73  м 

     
hобщо  ≥  3 м = hминимум 

     

         Реалната дълбочина, по изчисления на проектанта е 2,60м. 

 

VII. По отношение на аерационните процеси в биобасейните на ПСОВ, 

практиката показва, че изчислените въздуходувни системи в някои случаи не 

могат да достигнат ефективността си на насищане с кислород по проектен 

капацитет. Като типичен пример за такъв случай може да се посочи ПСОВ 

”Китен”. На този обект ежегодно през летните месеци се наблюдава недостиг на 

разтворен кислород (стойности под 0.5 мгО2/л), а тази технологична схема е 

само с нитрификация и при тези стойности на кислорода на изхода има проскок 

на амониеви йони. При оразмерителна стойност на един аерационен панел от 72 

м3/мин., експлотацията е пускала едновременно всички въздуходувни машини, 

които формират дебит за всеки панел от 113 м3/мин, с риск да се получи 

разкъсване на мембраната на панела, но дори и при тези обстоятелства не е 

могло да се достигнат по-високи стойности на разтворен кислород. Аналогичен е 



случая при експлоатацията на SBR на ПСОВ ”Равда” – на практика при 100 % 

работа на въздуходувния агрегат, в съответния SBR стойностите на разтворен 

кислород не могат да достигнат и 0.1 мгО2/л, като много често са само следи или 

нула. 

Изчисленията за оразмеряване на необходимите количества кислород за 

осъществяване на биологичните процеси на пречистване в ПСОВ предимно се 

извършват съгласно работни инструкции ATV-DVWK-A 131.  

Изчисленията за разграждане на въглерода и за нитрификация се извършват за 

12 о С  и  20 о С. При повишаване на температурата при една и съща възраст на 

активната утайка се увеличава специфичният разход на кислород – OVd,C ,  

kgO2/kg БПК5.  

• Разтворимостта на газовете във водата (в случая атмосферен въздух със 

съдържание на кислород около 21 об. %) намалява с повишаване на нейната 

температура. При 20 оС температура на водата, съдържанието на разтворен 

кислород е с концентрация 9.09 mg/l. При измерени на ПСОВ температури на 

водата от порядъка на 23-24 оС, концентрацията на кислорода намаля на 8.42 

mg/l. Разликата между тези стойности е 7.4 %, което се явява като разлика във 

възможностите на аерационната система за доставяне на разтворен кислород в 

отпадъчната вода. 

• Разтворимостта на газовете във водата при равни други условия зависи от 

солесъдържанието на водата, като разтвореният кислород намалява при 

увеличаване на солесъдържанието ѝ. При оразмеряването на аерационни 

системи и необходимия кислород за биологично пречистване е необходимо да 

се извърши систематичен анализ на отпадната вода по отношение на нейното 

солесъдържание.   

 

VIII. Като изключително сериозен недостатък при въвеждането на нови ПСОВ 

се практикува приемане на обекта с подписване на Протокол обр. 16 без да 

доказан ефект  на пречистване по проектни данни и съобразно изискванията на 

разрешителните за заустване. Практическият опит от приемателни комисии 

показва, че след въвеждане на обекта в експлоатация не се извършва 

технологична настройка на ПСОВ и не се доказват ефекти на пречистване. 

Много често след подписване на Протокол обр. 16 изпълнителят, проектантът- 

не проявяват никакъв ангажимент към пуска на ПСОВ, настройката на 

технологията, постигане на ефект на пречистване и т.н.  

Считаме за изключително необходимо да се въведе практиката, изпълнителят на 

обекта и/или проектантът на съответната ПСОВ да бъдат законово/нормативно 

задължени да извършат пуск на станцията, да докажат заложените по проект 

ефекти и параметри на пречистване за едногодишен срок (за доказване на ефекта 

през четирите годишни времена, поради разликите в температурите и 

натоварването на ПСОВ). През този период ще се извърши както обучението на 

персонала, така и запознаването с технологията и процесите на работа и 

привикване към конкретните работни условия и специфични задължения.   

 

 


