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herborner. X - световни иновации
диктуват стандартите
herborner. X притежава редица иновативни черти:

Покритие
Защита срещу корозия и защита срещу агресивни
среди чрез 100 % покритие на всички части, изложени
на риск от корозия и в контакт със средата. Помпата и компонентите на системата по този начин са
защитени от повреда в резултат на корозия.

Протектор на работното колело
Специален протектор на ротора, изработен от
пластмаса с висока издръжливост, защитава работното колело от заяждане предизвикано от корозия
(след периоди на застой) и осигурява безпроблемно
функциониране на помпата.
Висока ефективност се постига при версията с особено малък отвор.

компенсирането на недостатъчното смазване чрез
междинно снабдяване. По този начин основното механично уплътнение е ефективно защитено от работа на сухо.

Работни колела
Динамично балансираните затворени многоканални работни колела осигуряват сигурна работа без вибрации и допринасят значително за дългия живот на
помпата. Всички работни колела могат да достигнат всяка точка от режима на работа чрез коригиране на диаметъра.

Протектор на механичното
уплътнение
Леглото на механичното уплътнение е 100% защитено от корозия (изпомпваната течност е без Н2S,
до 1000 mg/l хлоридни йони). О-образното легло на механичното уплътнение в междинен корпус следователно е защитено от корозия. Подобрението на устойчивостта срещу корозия води до намаляване разходите по износване.

Заключваща система Х

Конструкция

С цел да се избегне корозия вътре в резбите, заключващата система Х позволява 100 % покритие на
вътрешните резби в отливките.

Здравата и стабилна конструкция и ниската височина за оптимална употреба на контейнера за разплискана вода логично са приложени и тук. Дизайнът
със задно изваждане с цел лесно разглобяване на сменяемия модул е също част от дизайна. Различните
позиции на фланеца в стъпки от 45° също предлагат
оптимални възможности на дизайна.

Сервиз и поддръжка
Единствено винтовите връзки от неръждаема
стомана се износват, което води до безпроблемна поддръжка в продължение на години.

Кошницата на филтъра
Капак на филтъра
Новият прозрачен, устойчив на удар капак позволява лесно почистване на корпуса на филтъра поради
лекото тегло. Допълнително при изпразването на
корпуса на филтъра действителното ниво на напълване лесно може да се разпознае, с цел да се избегне
наводняване на помпеното помещение и да се спести
време.

Система за предпазване на
уплътнението (опция)
По принцип механичното уплътнение може да дефектира след няколко секунди работа на сухо. Иновативната и неизискваща поддръжка система за предпазване на уплътнението запълва това време чрез
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с размер на отворите 0,2 мм, специално проектирана
за косми и влакна, позволява висока степен на филтриране. Може да се отстрани лесно без нуждата от инструменти и по този начин позволява лесно боравене.

Корпусът на филтъра
с оптимизиране на потока е и с голям отвор за дрениране за бързо оттичане на водата, когато е необходимо почистване на филтъра.

http://www.herborner-pumpen.de
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интервю

Водният сектор се нуждае
от преструктуриране, за
да бъде управлението му
по-ефективно
доведе до по-ефективното управление на сектора, спазвайки
икономическия принцип за икономия от мащаба.

Какви са набелязаните
мерки за преодоляване на
проблемите?

Äîáðîìèð Ñèìèä÷èåâ,

çàìåñòíèê-ìèíèñòúð íà ðåãèîíàëíîòî
ðàçâèòèå è áëàãîóñòðîéñòâîòî

Господин Симидчиев, каква е визията ви за бъдещите реформи във водния сектор в България?
Секторът се нуждае от
преструктуриране, за да бъде
управлението му по-ефективно
и предлаганите на потребителите услуги да се подобрят. По
тази причина започнахме неговото реформиране. Първата
стъпка в тази посока е приемането на водната стратегия. Тя засяга всички отрасли
във водния сектор - водоснабдяване и канализация, напояване, защита от наводнения и
хидроенергетика.
Вече работим и по създаването на отраслова ВиК стратегия. Ще направим преглед на
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регулаторната база и публичните разходи в сектора. Ще
проверим и ефективността на
компаниите. Изпълнението на
тази стратегия се финансира
по линия на техническата помощ на Оперативна програма
"Околна среда". Проектът се
изпълнява от екип на Световната банка.
За целите на реформата
предложихме изменения в Закона за водите, които в момента се обсъждат в Народното събрание.
Едно от предложените изменения е регионализация на сектора - с други думи един оператор да предоставя услугата по
ВиК на територията на една
област. Смятаме, че това ще

За да направим управлението
на сектора по-ефективно, ще
разработим правилник за дейността на водните асоциации.
Това е органът, който ще налага политиките на регионално ниво. Създаването им е определено със закона. Според него в състава им влизат общините, намиращи се на територията на
дадена област. Асоциациите ще
бъдат управлявани от областния управител и кметовете.
Право на глас ще има и държавата. Тези асоциации ще подпишат договор за управление с избрания ВиК оператор. Всяка област ще има право да запази досегашния или да избере друг. Възможно е и обединяването на досега действалите оператори на
територията на дадена област.
Стартираме и разработването на наредба, която ще регламентира изискванията към
тяхната работа. Очакваме да
бъде готова до шест месеца.
Една година е гратисният период, който ще дадем на операторите, за да приведат дейността си в съответствие
със заложените минимални
изисквания. Дали това е така
ще преценява регулаторът.
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Какви проекти се финансират основно в момента и кои са най-мащабните от тях?
Най-големият проект, който се изпълнява в момента, е
Проектът за развитие на общинската инфраструктура.
Той е на стойност около 100
млн. евро и се финансира със
заем от Световната банка и
съфинансиране от държавния
бюджет. Включва изграждането на три големи водоснабдителни язовира - "Нейковци",
"Пловдивци" и "Луда Яна" и рехабилитация на стената на
язовир "Студена".

Какви ще бъдат приоритетните проекти в областта на ВиК инфраструктурата през следващата година?
През следващата година
предстои да стартира строителството на два от споменатите вече язовири. Това са
"Пловдивци" и "Студена". Проектирането за тях беше направено от "Свеко Енергопроект". Процедурите за избор
на изпълнител стартират
през месец януари 2013. В ход
са процедурите и за другите
два язовира.

Какви мерки е необходимо да се предприемат, за
да превърнем ВиК сектора в отговарящ на европейските норми?
Вярвам, че изпълнението на
посочените досега мерки ще съдейства за подобряване на ситуацията в сектора. Разбира
се, не се ограничаваме само с
тях. Започнахме създаването
или изменението на редица други нормативни документи, които ще го регламентират.
В допълнение, измененията в
Закона за водите предвиждат
създаването на звено "Водна инфраструктура" в МРРБ. То ще
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поддържа информация за цялата
инфраструктура, най-вероятно
ГИС формат. Базата данни ще
съдържа информация за реални
активи, които се ползват. Създаването й ще отнеме време,
като проектът ще бъде в процес на постоянно обновяване и
ще се превърне в постоянен поток от данни.
Пак според изискванията на
Закона за водите, трябва да
бъде създаден воден регистър,
като ние се ангажирахме и с
водния кадастър. И за двата
в момента подготвяме тръжни задания за избор на консултант, който да подготви
тръжна процедура. Ще го направим двуфазно, тъй като това са сложни процедури и нямаме капацитет. Регистърът
и кадастърът ще са съвместими и свързани. Като цяло това ще бъде дълъг процес. Целта ни е да започнем, да създадем средата и да се опитаме
да вкараме данните за по-важните и големи съоръжения язовири, пречиствателни
станции, за да може след това да се допълва.
Водната стратегия предвижда създаването на консултативен съвет по водите с
участието на министъра на
регионалното развитие. В съвета ще се решават ключови
въпроси по отношение на
стратегическото развитие
на ВиК сектора.

Какви средства се отпускат от европейските
структурни фондове за
развитие на сектора, по
кои програми и какви са
останалите възможности за финансиране на
ВиК сектора у нас?
Европейските средства, на
които разчитаме за финансиране на ВиК сектора, са от
Оперативна програма "Околна
среда" 2007-2013 г. С тях се

финансира изпълнението на
проекти, насочени основно към
пречистването на водите. На
средства по линия на тази
програма ще разчитаме и през
следващия програмен период
2014-2020 г. От успешното завършване на настоящата програма зависи да договорим повече средства за него.
Средства за изпълнението на
проекти във ВиК сектора осигуряваме и чрез заеми от финансовите институции. Пример за
това е споменатият по-рано
Проект за развитие на общинската инфраструктура.

Какъв е настоящият дял
на публично-частните
партньорства във ВиК
сектора?
Засега делът на публичночастното партньорство във
ВиК сектора е незначителен.
Със съдействието на Международната финансова корпорация
стартирахме изпълнението на
проект за проучване на възможностите за прилагане на
модела в сектора. Стартирахме с дружеството в Плевен.
Оказа се, че интересът в тази
област е голям. Желание за
участие в такава форма на управление са заявили няколко
чужди компании. Ще представим крайните резултати от
проучването на дружеството
и местните власти, които
трябва да сформират Асоциация по ВиК. От нея зависи бъдещото управление на сектора в областта.
Имаме идея и за изграждането на няколко водоснабдителни
язовира. Правим проучвания дали това е възможно да се случи
по модела на публично-частното партньорство. Това са "Черни Осъм", "Бяла" и "Кюстендил".
Изпълнението на тези проекти
ще реши трайно проблема с водоснабдяването за жителите в
няколко области.
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Система за автоматизация на
Ехнатон в ПСОВ Кубратово
В средата на месец юни 2011 г., в присъствието на министър-председателя Бойко Борисов, министъра на околната среда и водите Нона Караджова, кмета на София Йорданка Фандъкова и други официални лица, бе открита реконструираната Софийска пречиствателна станция за отпадни води Кубратово.
Станцията е част от интегриран проект за водния сектор на
София, финансиран от програма ИСПА и съфинансиран от Европейската инвестиционна банка и българското правителство. Проектът включва реконструкция на първичните и вторичните утаители на ПСОВ Кубратово, изграждане на трето стъпало за отстраняване на азот и фосфор от отпадъчните води
и изграждане на канализационна помпена станция и напорен
тръбопровод за отпадъчни води в район Нови Искър.

Проектът за реконструкция
стартира през април 2009 г., като изпълнението се управлява от МОСВ. Изпълнител на обекта е консорциум Кубратово, а крайната цел е отпадните води на София да се пречистват по най-високите европейски стандарти. Поради тази причина се извършва мащабно проектиране за увеличаване на капацитета на станцията от 360 000 куб. м отпадни води до
480 000 куб. м. Това се равнява на 1 313 000 еквивалент жители
(е.ж.), което е с 342 000 е.ж. повече от досегашния капацитет
на съоръжението. За постигане на тази цел е извършена рехабилитация и реконструкция на 4 първични утаителя, 6 биобасейна, 6 вторични утаителя и на калови шахти и шахти за
плаващи вещества. Изградени са и два нови вторични утаителя, помпена станция за рециркулация на активна утайка, резервоар за калови води, реагентно стопанство и трафопост. В
ПСОВ Кубратово е въведена трета степен на пречистване на
отпадните води, с което се по-стига отстраняване на азот и
фосфор. Това отговаря на изискванията на Директивата на
ЕС за градски отпадни води и на националните наредби за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни
вещества в отпадните води, зауствани във водни обекти от
т.нар. "чувствителни зони".

Фирма Ехнатон взе участие в проекта като основен подизпълнител на електрическата част и част КИПиА. Строителните работи стартираха през януари 2010 г. и приключиха по
график през декември 2010 г. Цялата реконструкция бе извършена, без спиране на технологичния процес. В момента се работи за достигане на проектните параметри.

Обем на проекта
Основна задача на проекта за реконструкция на ПСОВ Кубратово бе да се изгради надеждна система за управлние на новите и новоконструираните съоражения и да се интегрира със
съществуващата SCADA. Работата по проекта включваше:
•Рехабилитация на четири първични утаителя.
•Рехабилитация на шест вторични утаителя.
•Ново строителство на два нови вторични утаителя и помпена станция за рециркулация на активна утайка.
•Рехабилитацията на утаителите включва реконструкция
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на строително-монтажната част и инсталиране на нови калочистачи, при които дебелината на утайката се измерва с ултразвукови
сонди. Петте калови
шахти са с подменени
саваци (общо 32 бр.) и
задвижки, всяка от които е свързана с интелигентни
управления
AUMA. Всички саваци се
управляват през Modbus мрежа.
• Рехабилитация на биостъпалото. По задание са предвидени
измервания по 10 параметъра във всеки биобасейн, с които
се управлява процесът на пречистване на азот и фосфор. Направена е реконструкция на 6 съществуващи биобасейна. Във
всеки от тях има инсталирани четири миксера, два флоумейкъра и две помпи - работна и резервна - за вътрешна рециркулация, всяка от които е по 160 kW. Помпите се управляват с Altivar 61. Захранването на съоръженията в шестте
биобасейна и в шестте рехабилитирани вторични утаителя се извършва от новоизграден трафопост с два трансформатора 1600 kV. Той се захранва от подстанция Кубратово.
• Изграждане на резервоар за утайкови води.
• Рехабилитация на 4 калови шахти.
• Изграждане на нова помпена станция за канални и дъждовни води Нови Искър.
• Изграждане на реагентно стопанство за железен трихлорид.

Приключихме проекта с нови знания,
опит и с по-голямо самочувствие
Реализацията на Проекта за реконструкция и модернизация
на ПСОВ Кубратово е от съществено значение за развитието
на фирма Ехнатон в инженеринговата област. На първо място,
това беше едно голямо предизвикателство за нас, както като
време за проектиране и внедряване (на практика по-малко от
година), при това без прекъсване работата на ПСОВ, така и
като прилагане на съвременни технически решения. Един пример е използването на хетерогенна структура от индустриални мрежи:
• Индустриална Етернет мрежа за всички Програмируеми контролери;
• Управление на голям брой изпълнителни механизми по Modbus
мрежа;
• Специализирана мрежа за измервателните устройства
SC1000;
• Безжична радио връзка за подобект Нови Искър и т.н.
На второ място, този проект ни даде възможност да натрупаме безценен опит в организацията на изпълнението на сложни обекти, в съвременната технология на пречиствателните
съоръжения, в техническите решения за автоматизация и др.
Държа да отбележа, че всичко това стана възможно, благодарение на тясното ни сътрудничество с главния изпълнител
ИСА 2000, главния проектант инж. Васил Василев, нашите доставчици на оборудване - Шнайдер Елекрик България, Hach Lange,
Интертех проект, колегите от Кибернетика, нашия консултант по технологията инж. Янко Чанлиев, а така също и опитните колеги от Софийска вода.
Излизаме от този проект с много нови знания и опит и с поголямо самочувствие.
Инж. Симеон Илински, управител на Ехнатон
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Внедрените системи снижават разходите за енергия и коагулант
Автоматичните системи за управление, които бяха въведени в експлоатация след завършването на реконструкцията на
СПСОВ по програма ИСПА, допринасят изключително много за
намаляване на експлоатационните разходи за електроенергия и
коагулант.
Автоматизирана бе системата за контрол на постъпващия
въздух в биореакторите. Във всеки един биореактор има инсталирани кислородомери, които отчитат количеството разтворен кислород. При достигане на предварително зададено ниво
на разтворения кислород в биореакторите, количеството се
регистрира в SCADA-системата, като съответно започва притварянето на затворните устройства. Налягането на въздуха
във въздуховодите се повишава и системата подава сигнал към
въздуховодите, които редуцират оборотите си и намаляват
подаваното количество въздух.
Работата на помпите за рециркулация на нитратна вода е
напълно автоматизирана. Помпите са снабдени с честотни регулатори. На изход от Денитрификационна зона на биореакторите са монтирани прибори, измерващи нивото на нитратен
азот. В зависимост от съдържанието на нитратен азот се регулират оборотите на рециркулиращите помпи и съответно
количеството на рециркулиращата нитратна вода. Системата за дозиране на коагулант (FeCl3) също е напълно автоматизирана. На изход аерационна зона на биореакторите са инсталирани прибори измерващи съдържанието на фосфати. В зависимост от нивото на фосфатите, дозаторните помпи регулират подаваното количество коагулант.
Напълно автоматизирана бе и канална помпена станция "Нови Искър". Работата на решетките се извършва, както на предварително зададени времеви интервали, така и на основание
пад на водното ниво. Падът за всяка решетка се отчита от
ултразвукови нивомери, монтирани пред и след решетката. Работата на помпите се извършва на база на водно ниво в черпателните резервоари на станцията. Канална помпена станция
"Нови Искър" е свързана със системата за управление на СПСОВ
"Кубратово" и може да бъде контролирана дистанционно от територията на СПСОВ "Кубратово".
инж. Петьо Велев
главен мениджър експлоатация ПСОВ "Кубратово"

Успешната реализация на проекта е
следствие на доброто сътрудничество
Изграждането на система за автоматизация на СПСОВ "Кубратово" е един от най-значимите проекти във водния сектор,
реализирани през последните години.
Изпълнител по част Електро и КИПиА е Ехнатон ООД - един
от основните партньори на Schneider Electric, специализиран в
изграждане на системи за индустриална автоматизация и пречистване на води. Партньорството ни датира от много години и можем да се похвалим с реализирането на няколко големи
съвместни проекта във водния сектор, сред които ПСОВ - Пазарджик, ПСОВ - Димитровград, ПСОВ - Стара Загора и т.н.
Сложността на конкретния проект се състои в изграждането на нова система за управление на база нови инсталации
и съществуващо оборудване, което да бъде осъвременено и приведено в съответствие с високите изисквания на технологичното задание и европейските стандарти.
Успешната реализация е следствие на доброто сътрудничество между двете компании, високотехнологичното оборудване и експертизата на Schneider Electric в сектора на водите,
както и професионалното управление на проекта от страна
на Ехнатон ООД.

Основни цели на автоматичното
управление
Сред основните цели, поставени пред системите за автоматизация в рамките на проекта, са изравняване на входящия дебит в шестте биобасейна на биостъпалото; управление на постъпващия въздух в нитрификационната зона на биобасейните с три различни режима на работа. В част КИПиА
на проекта са заложени и цели за обезпечаване на автоматично управление на: нитратната рециркулация с 2 независими
режима на работа; на дебита на рециркулиращата активна
утайка, както и на дозирането на FeCl3 с два метода на дозиране. Към процеса на биологично отстраняване е предвиден и
цикъл на химическо отстраняване на фосфора. За целта са разработени два автоматични цикъла на управление.

Технически характеристики на
системата за автоматизация
Индустриалната мрежа е изградена на базата на фиброоптика с протокол TCP/IP. Изградени са 8 паралелни Modbus мрежи, които обхващат общо 125 изпълнителни механизма и измервателни устройства. Управлението се извършва посредством PLC Modicon M340 на Schneider Electric, като към всяко
PLC локално е предвиден операторски терминал.
В КИПиА частта е използвана процесна измервателна апаратура на Hach Lange, а системите за измерване на ниво и
дебит са на Siemens. Във всеки биобасейн са инсталирани по 10
измервателни уреда Hach Lange, свързани в мрежа SC1000. На
базата на измерванията на част от тях се извършва автоматизираното управление на процеса. Критичните точки на нивомерения са дублирани с кондуктометрични системи за измерване на ниво.
В помпената станция в Нови Искър е инсталирано IPC с
локална SCADA CITECT с пълни възможности за независимо управление на системата. Комуникацията между помпената
станция в Нови Искър и Кубратово се осъществява с радиовръзка в обхват 5 GHz.

Предимства на новата система за
управление
След успешното завършване на проекта за рехабилитация и
разширяване, в софийската пречиствателна станция "Кубратово" е въведена трета степен на пречистване на отпадъчните води, с което се постига отстраняване на азот и фосфор.
Това отговаря на най-високите изисквания на европейската директива за градски отпадъчни води и на националните наредби
за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и
опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти от т.нар. чувствителни зони. След модернизацията пречиствателната станция работи при напълно автоматизиран технологичен режим по отношение на третирането на утайките
и пречистването на водата. Очаква се модернизацията на пречиствателната станция да допринесе значително за подобряване състоянието на околната среда в района на столицата.

Александър Катошев
Търговски Мениджър ИА, Шнайдер Електрик България
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Малка инсталация
инсталация с Голямо влияние
В този проект от изключителна
важност, Град Люксембург реконструира една от своите пречиствателни
инсталации за отпадни води, в която
бяха използвани най-съвременни технологии. Сименс взе значително участие за подобряване ефективността на
целият процес на пречистване.

Първоначално в Град Люксембург са
оперирали две пречиствателни инсталации за отпадни води, една на юг и
една на север от града. Северната
пречиствателна станция се намира в
квартала Beggen и е построена през
1970. От тогава стандартите за пречистена вода са повишени и инсталацията не отговаря на изикванията по
отношения на капацитет и технология. В допълнение Град Люксембург
планира да затвори втората пречиствателна инсталация и да използва
инсталацията в Beggen дългосрочно.
В заключение градът стартира проект за разширение и модернизация на
инсталацията.

пълнят стриктните изисквания за
азот в заустването на река Алзет, инсталацията е проектирана с нитрификация-денитрификация и последващо стъпало денитрификация. За да се
предпази от зловонни емисии, инсталацията е напълно изолирана и екипирана с огромни вентилационни и обработващи въздуха инсталации. Преди
да се изхвърли в околната среда, въздуха се обработва в комплексен процес
без използване на химически добавки.

Контролно- измервателни
прибори и автоматизация

Проект на три фази без
прекъсване на работа

Биофилтрация:

Друго изискване при този проект на
разширение и модернизация беше съществувата инсталация за пречистване да остане в експлоатация през цялото време. В следствие на това проектът беше разделен на три фази, за
да позволи постепенно превключване
към новата технология. По време на
фаза 1 входящ тръборовод, механическо пречистване, масло и пясъкозадъжателна камера бяха заменени с нова система. Довеждащата канализация е 17
метра под нивото на инсталацията и
водата се изпомпва на два етапа, веднъж за първично пречистване и втори-

По-голям капацитет - но на
същата площ
При разширението на инсталацията има едно голямо предизвикателство, а именно, че няма свободна площ за
допълнително оборудване за пречистване понеже инсталацията се намира
в жилищен квартал. Разположението
на инсталацията изисква още да се изпълнят стриктни изисквания към контрола на миризма и емисии, за да се минимизира въздействието върху съседните жилищни райони. Град Люксембург решили този проблем чрез избор
на технология, изискваща малка площ
за пречиствателната инсталация.
Швейцарската инженерингова компания Alpha Umwelttechnik, част от
Veolia Water Solutions & Technologies,
спечели в тръжна процедура през 2005
с концепция, включваща процес от компанията BiostyrTM, който използва биофилтрация вместо конвенционалните биобасейни за отстраняване на замърсяването. Biostyr е запазена марка
на Veolia Water Solutions & Technologies.
От 1980 BiostyrTM технологията се използват в пречиствателни инсталации и е доказала своята ефективност.
Нормално инстлация по технологията
на BiostyrTM изисква само 10 процента от площта на конвенционалните
инсталации с биобасейни. За да се из-
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Надеждността на контролно-измервателното
оборудване, като например контрола на нивото с Multiranger, е критично за производителността на цялата инсталация в Beggen

ят път за биофилтрацията. По време
на фаза 2 е изградена инсталацията за
билогично пречистване. Тази фаза е завършена през 2010. По време на фаза 3
съществуващият басейн с активна
утайка беше реконструиран. Съществуващата инсталация за обезводняване на утайката е запазена и е свързана към новата инсталация за пречистване. След завършване на проекта,
инсталацията в Beggen има капацитет за пречистване 200000 е.ж., с което се покрива Град Люксембург със своите 80000 жители, а също така и отпадните води от съседните общини.

Решение от Сименс за
максимална надеждност

Автоматизаци:
7 Simatic WinCC операторски станции
Редундантна Ethernet мрежа със Scalance
индустриални суичове
4 архивни сървара (топъл резерв)

Meханчино стъпало:
2 Simatic S7-400H
6 Simatic ET 200 Разпределена периферия
Редундантна комуникация чрез Profibus

2 Simatic S7-400H
6 Simatic ET 200 Разпределена периферия
Рeдундантна комуникация чрез Profibus

Обезводняване на утайката:
1 Simatic S7-400
6 Simatic S7-300
2 Simatic MP370 Операторски панели
8 Simatic ET 200 Разпределена периферия

Отдалечени станции:
Връзка чрез DSL с VPN, aвтоматизация с
контролери Simatic S7-300 или S7-200 c

Контролно-измервателни
прибори:
63 Sitrans P трансмитери за налягане
64 Sitrans F M магнито-индуктивни разходомери
39 Multiranger 100 ултразвукови нивомери
Химически анализ от Hach-Lange

работа с контролери S7-400H на механичното стъпало и биофилтрацията.
Инсталацията за обезводняване на
утайката е оборудвана с контролери
S7-300. Simatic WinCC се използва за управление и мониторинг. Тази редундантна архитектура беше изрично изисквана от компанията оператор на инсталацията, т.к. времето за престой
и безаварийната работа са изключително важни за пречиствателната инсталация. Siemens също достави и контролно-измервателното оборудване.
Maрк Ламберт, ръководител на проекта, е изключително доволен от работата на магнито-индуктивните разходомери Sitrans F. За химическият
анализ е използвано оборудване от
Hach-Lange. Измерва се pH, амоняк и
азот. "Надеждността на контролноизмервателното оборудване е критично за пречиствателните инсталации,"
казва Ламберт, "и ние сме много доволни с използването на оборудване от
Siemens и Hach-Lange." С технологията от Siemens, инсталацията е отлично оборудвана и може да посрещние
настоящите и бъдещи изиквания.

Цялата инсталация е оборудвана с
контролери Simatic, които са свързани
в Profibus мрежа. Всички контролери са
проектирани в редундантен режим на
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Най-голямото предизвикателство
е оползотворяването на водния
ресурс при адекватна
инфраструктура

Èâåëèíà Âàñèëåâà,
çàìåñòíèê-ìèíèñòúð íà
îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå

Какво е състоянието на
водния сектор в страната
към момента?
Към момента водният сектор в
страната по отношение на изградеността и състоянието на ВиК
инфраструктурата се характеризира с висок процент на изграденост на водоснабдителната мрежа, но с лошо техническо състояние и среден процент изграденост
на канализационната инфраструктура (канализационни мрежи и пречиствателни станции за отпадъчни води), която също се намира в
лошо техническо състояние.
Като по-конкретни данни за ВиК
инфраструктурата може да се посочи повече от 98% изграденост на
централизирана водоснабдителна
система със средни загуби от около
60%, дължащи се на факта, че водопроводната мрежа е изградена предимно от етернитови и стоманени тръби преди 1980 г., чийто експлоатационен срок е изтекъл.
По отношение на канализацион12

ната инфраструктура, в агломерациите с над 2000 еквивалентни
жители, в които изграждането на
такава инфраструктура е задължително, около 70% от отпадъчните
води се събират и около 60% се
пречистват, като и тук по-голямата част от канализационните
мрежи са с изтекъл амортизационен срок и с висока степен на инфилтрация, а съоръженията за пречистване се нуждаят от реконструкция и модернизация.

Очертайте накратко актуалната нормативна рамка
и предстоят ли някакви
промени с цел подпомагане
на ефективната работа в
сектора?
На национално ниво политиката
във ВиК отрасъла се провежда от
МРРБ на регионално ниво асоциациите по ВиК имат отговорността за управление на ВиК активите, в т. ч. сключването на договор
с ВиК оператор за тяхната експ-

лоатация, а на местно ниво кметът на съответната община провежда политиката по изграждане,
реконструкция и модернизация на
ВиК инфраструктурата, която е
собственост на общината. Министерството на околната среда и
водите от своя страна определя
политиката по управление и опазване на водите като национален
ресурс и стои образно казано на
"входа" и "изхода" на системата,
като предоставя за ползване воден
ресурс за водоснабдяване и определя изискванията към пречистените
отпадъчни води преди те отново
да бъдат върнати във водоприемниците. В тази роля и въз основа
на изискванията на Закона за водите МОСВ разработи национална
стратегия за управление и развитие на водния сектор, в която бяха идентифицирани всички аспекти
на водния сектор - законодателство, количество и качество на ресурса, компетентни органи и заинтересовани страни, състояние на
инфраструктурата, икономически
аспекти и т. н., като въз основа
на стратегията предстои изготвянето и на отраслови стратегии.
По отношение на ВиК сектора бяха идентифицирани няколко законодателни промени, които в момента се разглеждат от Народното събрание в проекта за изменение и допълнение на Закона за водите, а именно общините да бъдат собственици на ВиК инфраструктурата (а не ВиК дружествата,
което е положението в известна
степен към момента) и обособените територии, в които действат
ВиК операторите да бъдат окрупнени, от което да бъде постигната по-голяма ефективност и финансова стабилност на дружествата и съответно по-добро управление на инфраструктурата.
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Кои са основните предизвикателства пред ефективното управление на водните ресурси в страната?
В зависимост от влажността
през дадена година, на територията на страната се събират между
9 и 24 млрд. м3 вода, без тук да се
включват водите на р. на Дунав.
Поради неравномерния отток на
реките, за нуждите на водоснабдяването на населените места, напояването, електропроизводството и
промишлеността се налага регулиране на техния приток посредством
изграждане на язовирни стени.
Понастоящем в страната има
изградени повече от 2300 язовирни стени, като 53 от тях са определени като значими язовири с комплексно предназначение със сума на
общите им обеми 6 692,03 млн. м3,
която представлява 87% от сумата на общите обеми на изградените в страната язовири.
Чрез ежемесечни графици водата от тези язовири се разпределя
приоритетно по отрасли. При разрешаване на водовземанията се
спазват следните приоритети: за
питейно-битови цели; лечение и
профилактика - само за минерални
води; за земеделски цели; други цели, включително промишлени цели,
отдих и хидроенергетика.
Общото водопотребление в
страната възлиза на над 10 млрд. м3
(около 50% от водните ресурси на
страната), т. е. за всички нас найголямото предизвикателство е да
оползотворяваме ресурса с наличие
на адекватна инфраструктура.

Какви аспекти включва Националната стратегия за
управление и развитие на
водния сектор в България?
На какво се гради тя?
Към настоящия момент проекта на Националната стратегия за
управление и развитие на водния
сектор е одобрен от Министерски съвет с Решение № 746/
11.09.2012 г. и предстои да бъде
разглеждан в зала от Народното
събрание.
Стратегията формира три ключови въпроса с изключително значение за управлението на водния
сектор: Как държавата да организира управлението и контрола на
14

системите във водния сектор?
Кой орган и структура следва да
взема решенията за инвестиции и
тяхната приоритетност в инфраструктурата на водния сектор?
Какви следва да бъдат източниците на финансиране за инвестиции
във водния сектор при очертаващия се голям финансов дефицит в
областта?
Стратегията залага на изпълнението на ангажиментите, които
страната ни е поела при присъединяването към ЕС, и ще се съобрази
с политиката на Европейската общност за управление на водите.
Политиката във водния сектор се
основава на плановете за управление на речните басейни, начините
на интегриране на политиката по
енергетика с политиката по водите, политиката за регионално развитие, общата селскостопанска
политика, политиките по изменение на климата и намаляване на
водните запаси.

Какви действия в посока устойчиво използване на водите предприема МОСВ?
Целта на закона е да осигури интегрирано управление на водите в
интерес на обществото и за опазване на здравето на населението,
както и да създаде условия за: осигуряване на достатъчно количество и добро качество на повърхностните и подземните води за устойчиво, балансирано и справедливо водоползване; намаляване на замърсяването на водите; опазване
на повърхностните и подземните
води и водите на Черно море; прекратяване на замърсяването на морската среда с естествени или синтетични вещества; намаляване на
заустванията, емисиите и изпусканията на приоритетни вещества;
прекратяване на заустванията,
емисиите и изпусканията на приоритетно опасни вещества; предотвратяване или намаляване на
вредните последици за човешкия
живот и здраве, околната среда,
културното наследство и стопанската дейност, свързани с вредното въздействие на водите.
Целите се постигат чрез: предотвратяване влошаването, както и опазване и подобряване състоянието на водните екосистеми,

на пряко зависимите от тях сухоземни екосистеми и влажни зони;
насърчаване на устойчивото използване на водите чрез дългосрочно
опазване на наличните водни ресурси; комплексно, многократно и
ефективно използване на водните
ресурси; прилагане на мерки за
опазване и подобряване на водната среда; осигуряване на непрекъснато намаляване на замърсяването
на подземните води и предотвратяване на замърсяването им; намаляване на последиците от наводнения и засушавания; оценка и управление на риска от наводнения.
Въпросът за комплексното, многократно и ефективно използване
на водните ресурси е един от ключовите въпроси по управление на
водите в период на климатични
промени. При изготвянето на вторите Планове за управление на водите в Програмите от мерки ще
бъдат включени и мерки за адаптиране към климатичните промени.
Примери за мерки, които са в тази
посока: доизграждане на започнатите язовири, използване на водоспестяващи технологии, оборотно използване на водите, подходяща ценова политика, осигуряване на стимули за потребителите.

Какъв е размерът на европейските средства, отпускани за реализацията на
проекти във водния сектор? На какъв етап е тяхното усвояване?
В рамките на ОП "Околна среда
2007-2013 г." (ОПОС) са отпуснати 2,512 млрд. лв. за инвестиции
в сектор "Води". От тази сума европейските средства са 2,009
млрд. лв. по линия на Кохезионен
фонд (КФ) или 80% от общата сума в сектора. Реално изплатени по
проекти са близо 17% (от разполагаемия бюджет) или 423,2 млн. лв.
по ОПОС, от които 338,6 млн. лв.
са европейски средства (по линия
на КФ). В изпълнение са 127 проекта за подготовка и изграждане на
ВиК инфраструктура на обща
стойност 3,5 млрд. лева. От тях
над половината предвиждат изграждане и реконструкция на обекти по водоснабдителните и канализационни системи, най-вече в големите градове.
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Повече от 20 години висококачествени
продукти за всички ВиК дружества
Евротех ООД е позната на всички ВиК дружества повече от 20 години с висококачествените си продукти, като дозаторни помпи,
вертикални и хоризонтални помпи
за вода, екцентър-шнекови помпи
и оборудване за обработка на питейни и отпадни води.
Като ексклузивен представител
за България за фирмите Jesco и
NETZSCH, представяме най-новите продукти, демонстрирани на
ACHEMA 2012.
Фирма Lutz - Jesco GmbH представи най-новите си дозаторни
помпи MAGDOS LK и LP. Двата нови модела покриват дебит от 0,5
до 15 l/h при насрещно налягане до
16 bar. Всяка една помпа има дисплей, който показва моментния дебит. Има възможност за управление от импулсен сигнал, който мо-
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же да бъде умножаван и делен, управление чрез 4...20 mA или управление чрез компютърна мрежа.
Помпата има таймер, който я управлява спрямо настроените дата
и час. Менюто се предлага на пет
езика, очаква се скоро и на Български език. Помпите са от различни
материали, в зависимост от дозирания флуид. Предлагат се стандартно смукателни линии, инжектори и др.
Фирма NETZSCH Pumps and
Systems GmbH показа най-новата
си разработка лобови помпи
TORNADO 2, обявени за революционно откритие. Новият модел има
за цел да оптимизира процесите и
да намали драстично времето и
разходите по експлоатация.
TORNADO 2 притежава компактна конструкция без необходимост

от редуктор и рама. Задвижването на помпата се осъществява
посредством ремъчна предавка.
Цялостното обслужване на помпата се извършва на място, без разкачване на помпата от тръбопровода или двигателя. Конструкцията позволява лесно почистване без
наличие на мъртви зони, толеранс
при работа на сухо. Има система
за намаляване на пулсациите. За
по-голяма здравина и висока износоустойчивост корпусът на помпата има сваляща се гумена отливка отвътре. TORNADO 2 са идеално решение за транспортиране
на отпадни води и утайки с наличие на твърди частици, и в комплект с ексцентър-шнековите помпи NEMO M.Champ могат да решат
всеки казус за транспортиране на
вискозни или абразивни флуиди.
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Алмекс-БГ предлага
иновативните продукти на
световния производител Flygt
Вече десет години фирма Алмекс-БГ,
гр. Пловдив предлага на българския пазар продуктите на Xylem Water Solutions
(собственик на марките Flygt, Wedeco,
Sanitaire, Godwin, Leopold и други) - новото име на ITT Water & Waste Water.
Алмекс-БГ е основен доставчик на оборудване за новостроящи се и реконструиращи се пречиствателни станции.
Компанията работи успешно и по обекти, свързани с екологията на страната,
както и по някои големи инфраструктурни проекти, където е внедрено оборудване Flygt.
"Марката Flygt стои зад дълга история на пионерни разработки на продукти и технологии за препомпване и
обработка на води", споделят от компанията.
През последния половин век Flygt е
водещ производител на потопяеми дренажни помпи, канализационни помпи и
миксери, конструира нов тип N-работ-
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но колело с най-добра хидравлична характеристика, активно уплътнение и
най-съвременни системи за мониторинг и контрол.
Уникалното N-работно колело на
Flygt съчетава предимствата на останалите работни колела, като избягва техните недостатъци. Отвореният дизайн и хоризонтални водещи
ръбове, заедно с освобождаващия жлеб
в охлюва, осигурява изключителна устойчивост от задръстване с влакнести материи и много високо КПД.
Преди 5 години, първа във света,
въвежда на пазара потопяеми миксери с
двигател с постоянни магнити, които
се отличават с много висока ефективност. Всяка година се произвеждат около 140 000 броя Flygt помпи", разказват
от Алмекс-БГ.
Xylem Water Solutions е световен
лидер в доставката на помпи за препомпване на отпадъчни води, утайки,

ВИК ИНФРАСТРУКТУРА

шламове и други течности, съдържащи твърди частици и влакнести материи. Продуктовата гама обхваща
помпи, миксери, аерационни системи,
системи за дезинфекция с UV лъчи ,
озон и системи за филтрация) . Поголяма част от помпите се изработват от чугун, като за специални приложения са налични и модели от алуминий и неръждаема стомана. Помпите се оборудват с различни типове
отворени и затворени работни колела - Vortex, едно- и многоканални, изпълнения с режещо работно колело,
пропелерни и др.
Интелигентният Smart Run контрол, е в основата на концепцията Flygt
Experior за безпроблемно изпомпване с
минимален разход на енергия. Предлагат се и модулни помпени станции от
полипропилен или стъклопласт, оборудвани напълно с помпи, арматура
тръбна разводка и ел. табла.
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ПСОВ Русе е една от
най-модерните в
страната

Ñàâà Ñàâîâ,

óïðàâèòåë íà ÂèÊ Ðóñå

Представете накратко
дейността на ВиК Русе.
Водоснабдителното дружество в Русе е създадено с указ на МС
през 1961 г. В сегашния си вид се
създава през 1997 г. В дружеството работят около 500 души, обслужваме цялата Русенска област.
Целим изграждане на устойчиво
водоснабдяване за клиентите си.
Изградени са резервоари и резервни водоизточници за всяко населено място и в този смисъл водоснабдяването на нашите клиенти
е обезпечено.
През 2002 г. бяхме първото ВиК,
което създаде работеща в полза
на клиентите си Интернет страница. Русе се водоснабдява само
от подземни източници.
За да влияем активно индиректно върху околната среда, кандидатствахме заедно с други водни
дружества по Интегрирания воден проект през 2003.
През 2006 г. бяхме сред тези, които подписаха финансовия мемо18

рандум за Водния цикъл на Русе. Проектът беше структуриран в 4 основни раздела - изграждане на Градска пречиствателна станция за
отпадъчни води (ГПСОВ), подмяна
на магистрален водопровод Сливо
поле-Русе, раздел Водопроводи и
раздел Канализация. В края на 2011та успешно беше завършен и последния ЛОТ - ПСОВ. Тя е една от наймодерните в страната - с капацитет 240 000 е. ж. и максимално
входящо количество 6400 м3/h.
Станцията има механично и биологично пречистване, както и реагентно стопанство за премахване
на фосфора. Монтирани са 2 бр. х
200 kW когенератори за оползотворяване на газ метана.

Кои са основните предизвикателства пред дружеството?
Основните предизвикателства
пред дружеството са заложени в
стратегическите цели, дефинирани като пряко следствие от диаг-

ностичния анализ и SWOT-анализа,
разработени в бизнес плана. Фирмата се стреми да достигне европейските стандарти за доставка, отвеждане и пречистване на
водите, чрез постигане на: устойчиво развитие с глобална цел отчитане потенциалните интереси
и на следващите поколения жители на областта; балансирано съчетание между интересите на потребителите, съдружниците и вътрешните интереси на дружеството с акцент върху нови инвестиции за рехабилитация и модернизация на системите; диверсификация на ресурса на дружеството
чрез разгръщане портфолиото на
други услуги; въвеждане на качествено нова политика за управление на човешките ресурси.
Дружеството към момента е
насочило усилия към постепенно
достигане на дългосрочните нива
на качеството, регламентирани в
Наредбата за дългосрочните нива,
условията и реда за формиране на
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годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните
услуги, чрез изпълнение на дейности по ключови направления, както
следва: надеждно водоснабдяване
и отвеждане на каналните води;
качествено водоснабдяване и отвеждане на каналните води, експлоатационни показатели, маркетинг и продажби; инвестиции; организационно-управленски дейности; човешки ресурси:

Кои са актуалните проекти, по които работите?
Актуалните проекти, по които
работим, в зависимост от източниците на финансиране, могат да
се разделят на две - финансирани
със собствени средства и финансирани по други направления.
В момента се разработва един
от първите в областта на ВиК инфраструктурата в страната проект за ГИС-базирана информационна система за управление на водоснабдителните и канализационни услуги на ВиК Русе.
Друг по-мащабен проект е свързан с изграждане на нови водоизточници за населени места с водоизточници, чиито показатели
за качество на водата са с отклонения от изискванията на Наредба №9. Такъв проект е изграждането на тръбен кладенец при ПСБожичен за водоснабдяване на селата Иваново, Божичен и Кошов.
На дневен ред пред фирмата са
и въпросите, свързани с организацията, управлението и експлоатацията на новоизградената ГПСОВ.
Разработен е пилотен проект,
свързан с подобряване на услугата
водоснабдяване в Мартен. Към актуалните обекти, финансирани по
други направления, в които фирмата е в партньорство с общините, са проектите, финансирани по
ОПОС: интегрирано управление на
водите на територията на Бяла,
област Русе; условия за повишаване на качеството на живот в кв.
Средна кула и Долапите на Русе;
изграждане на канализация и ПСОВ
в Мартен; интегриран воден проект на Ветово; подобряване и развитие на инфраструктурата за
20

питейни и отпадъчни води в Две
могили, област Русе; канализационна мрежа и ПСОВ в с. Щръклево,
общ. Иваново.

Какви инвестиции и мерки
предвиждате в краткосрочен и дългосрочен план за
подобряване на състоянието на водопроводната мрежа, ограничаване на авариите и загубите на вода?
Утвърденият бизнес план от
ДКЕВР е основата, върху която
ежегодно мениджърският екип разработва годишна инвестиционна
програма за планиране на дейностите по направления. Ежегодно се
предвиждат инвестиции в размер
на 2 800 000 лв. Основно са насочени към мероприятия, свързани с
подобряване състоянието на ВиК
мрежите, като за целта се планират и изготвят проекти за изграждане на улични водопроводи за
осигуряване на циркулация на водата, реконструкция на участъци
от мрежата преминаващи през
частни имоти и т. н. Паралелно с
тези мероприятия се монтират
регулатори за налягане в зони с напор над нормативно допустимия,
монтаж на арматури за защита
от хидравлични натоварвания на
водопроводите, подмяна на спирателни кранове и монтаж на нови
за зониране на водопроводната
мрежа, обновяване на средствата
за защита на резервоарите от
преливане. Непрекъснато се разширява и обновява диспечеризацията и автоматизацията на ВиК
системите чрез внедряване на нови технологии за управление на
помпените станции, подмяна на
помпени агрегати с неподходящи
параметри и характеристики
след преоразмеряване с нови, работещи с по-високо КПД.

В каква степен са заложени новите технологии в
дейността Ви?
Приложението на новостите и
внедряването на нови технологии
в дейността на фирмата е непрекъснат процес обобщен в следните направления: използване на
тръби за подмяна на ВиК мрежи-

те с материал от ПЕВП, стъклопласт, чугун; внедряване на безизкопни технологии при подмяна на
СВО и СКО чрез използване на
Грундомат - къртица; присъединяване на СВО под налягане, без прекъсване на водоподаването; използване на бързосвързващи фитинги и надеждни арматури; монтиране на ултразвукови разходомери с автономно захранване и
архив на данните в пунктовете
за добита вода с дебит над 100
л/сек и при населени места с над
10 000 жители; въвеждане в експлоатация на жилищни сгради с
индивидуални водомери с дистанционно отчитане, към момента
над 2500 потребители; използване на софтстартери за плавен
пуск и стоп на ПС с цел избягване
на хидравличен удар; провеждане
на термографски одит; управление на помпена станция спрямо
напорен резервоар с GSM модули,захранвани от соларни панели;
управление пълненето на напорен
резервоар през нощта без наличие на захранващо напрежение с
електромагнитен вентил,захранван от батерия; изготвени на
хидравлични модели на ВиК мрежите - Русе, Мартен, Николово;
цифроване на ВиК мрежите с ГИС
софтуерите MapInfo, ArcGIS; внедряване на ГИС за управление на
ВиК системите; използване на
МИС за оперативно управление и
отчетност на дейността; провеждане на енергиен одит на дружеството; подмяна на маломаслени прекъсвачи 6 Кв с вакуумни
контактори; подмяна на маломаслени прекъсвачи 20 Кв в КРУ с вакуумни прекъсвачи; реконструкция
на измерването на ел.енергия от
ниско напрежение на средно с цел
снижаване разходите за ел.енергия; монтаж на вентилни отводи
20 Кв за защита на помпените
станции от пренапрежения; измерване теглото на хлорните
тари с електронен кантар с пиезосензори; монтаж на реактор
ниско напрежение за компенсация
на отдадена реактивна енергия;
GPS система за контрол на МПС
на ВиК Русе; запис на говор и пренасочване на разговори в ЦДП.
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Търсим български партньори
с утвърдени пазарни позиции
Дитмар Вернер, управител на WDT - Werner
Dosiertechnik GmbH & Co. KG
Уважаеми г-н Вернер, моля
представете WDT - Werner
Dosiertechnik на нашите
читатели.
Компанията е основана през 1986 г. и
оттогава непрекъснато работи за утвърждаване на пазарните си позиции.
Днес, опитният персонал на WDT, състоящ се от 38 производствени специалисти, произвежда широка гама от измервателни, контролни и дозиращи системи за плувни басейни, спа и уелнес съоражения както и технологични решения за третиране на промишлени отпадни води.
Нашето дозиращо оборудване за
третиране на вода се базира на опита
ни в техниката за плувни басейни. В съответствие със съвременните нужди
можем да дозираме активен въглен на
прах до 300 кг/ч. В сектора на хлориране на питейна вода и отпадни води (ако
се използва за напояване) сме разработили дозиращо оборудване въз основа на
Dichlor - натриев дихлоризоцианурат за
дезинфекция на вода с дебит от до 3 000
м3/ч. Разбира се, можем да предложим
оборудване и за по-малки капацитети.

Като международно
фокусирана компания WDT
изнася 75% от своята
продукция. Кои са Вашите
основни пазари?
Основните ни пазари през първите
години бяха Австрия, Англия, Скандинавки страни и цяла Западна Европа.
През последните 10 години имаме успехи и в Русия, Австралия, Турция, Малайзия и в Близкия Изток, основно в
направление Уелнес.

Какъв тип партньорство
търсите в България?
Тъй като произвеждаме и продаваме
технологични продукти ние се нуждаем от партньорски компании, занимаващи се с техника - инженерингови и
строителни компании. Ще им предадем
специализирано ноу-хау за технологията и приложенията, чрез експертния
ни персонал, както и чрез постоянни
дискусии и обучение. Ние смятаме, че
най-важното за постигане на стабилна пазарна позиция е нашият партньор
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да може да предложи добро следпродажбено обслужване на крайния потребител, което създава доверие и удовлетворение от нашите продукти, от което имаме нужда. Така че търсим определени компании с утвърдени позиции
на пазара, които държат на най-високо качество в своята работа. Тъй като
нашите продукти не са от най-евтините, трябва да можем да обсъдим предимствата на нашата система, за да
можем да убедим крайните клиенти.
Търговците на едро обикновено не могат да изпълнят тази задача, тъй като техните търговски служители не
са добре обучени за тези специализирани техники.

Моля, представете някои от
Вашите референтни
проекти?
Всека година продаваме около 450 - 500
дозиращи системи за калциев хипохлорит за плувни басейни. По света има
около 5000 - 6000 машини, които работят с тях. Подобен тип инсталации
имаме в австрийския Sporthotel Stock, в
който работи голяма дозираща система за 11 различни басейна, ръководени
от 1 система GRANUDOS Plus с разпределителна система за хлорен разтвор
към всички басейни, която сега се разширява с още 7 допълнителни басейна,
които също ще бъдат управлявани от
1 GRANUDOS Plus система със 7 дозиращи линии. Друг пример: големият град
Есен реши да подмени всички свои системи за хлорен газ в обществените си
басейни с нашите дозиращи машини
GRANUDOS.
В сферата на уелнес, можем да споменем Therme Wоеrishofen в Южна Германия, Pollo Spa Lounge в Русия,
Naturhotel Waldklause в Австрия и Хотел Riedl в Австрия.
В раздела за третиране на вода предлагаме дозиращо оборудване за активен
въглен на прах, както и система за дезинфекция с дихлор. При инсталациите
за питейна вода, активният въглен на
прах обикновено се използва като резерва в случай на авария в източника на вода или кладенеца, или язовира. Тук можем
да споменем инсталацията за питейна
вода Alpirsbach в Черна Гора или в
Nordhausen в Средна Германия. В Турция

доставихме наистина голяма инсталация с дозиращ капацитет от 300 кг/ч,
която чака своето въвеждане в експлоатация. В направление третиране на
отпадни води, за елиминиране на последните следи от химикали преди изпращането на водата отново в реката, ние
направихме доставка за пречиствателната станция в Hechingen в Германия,
където се използват сравнително ниски дебити на дозиране от около 2-4 кг/ч,
но специализираният дозиращ дебит беше 40 кг на два отделни филтъра. Нашата последна машина беше за Wetzikon в
Швейцария с определен дебит на дозиране от 30 кг/ч, която постоянно работеше с дебит от 1-10 кг/ч. Тази машина
беше оборудвана с техника за управление от висок клас, със сензорен дисплей
и изход за външно управление. С помощта на това дозиращо оборудване, научно-изследователска програма трябва да
предостави резултати за екологичните
и икономическите влияния от дозирането на активен въглен на прах при обработката на отпадни води.

За контакти:
WDT - Werner Dosiertechnik GmbH & Co. KG
Hettlinger Str. 17
D-86637 Wertingen-Geratshofen
Germany
Tel.: +49 (0) 82 72 / 9 86 97 - 0
Fax: +49 (0) 82 72 / 9 86 97 - 19
E-mail: info@werner-dosiertechnik.de
Web: www.werner-dosiertechnik.de
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Модерното проектиране и управление на
ВиК мрежи и пречиствателни станции
с продуктите на Autodesk
Лидерът в разработването и предлагането на най-съвременни програми за проектиране, визуализация, анализ, проверка
и контрол - Autodesk, предоставя три пакета с програмни инструменти, предназначени за ВиК сектора: Infra-structure
Design Suite 2013 за инфраструктурни,
водоснабдителни и канализационни мрежи, Building Design Suite 2013 за сградни ВиК мрежи и Plant Design Suite 2013 за
комплексно проектиране, координиране,
анализ и проверка за несъответствия при
проекти за пречиствателни станции за
питейни и отпадъчни води.
Всеки един пакет се предлага в три варианта - Standard, Premium и Ultimatе.
Infrastructure Design Suite 2013
Standard предлага, освен AutoCAD, специализирани AutoCAD Map 3D, Raster
Design и Autodesk Navisworks Simulate.
AutoCAD Map 3D 2013 е предназначен за
планиране, проектиране и последваща експлоатация на ВиК системи като включва използването на предварително дефинирани индустриални модели за управление на активи на всяка ВиК фирма.
AutoCAD Raster Design е инструмента за
привеждане в цифрова AutoCAD среда на
архивни документи и стари хартиени
чертежи. Navisworks Simulate обединява
чертежите на различните специалисти.
Представя се общ 3D цифров модел на
проекта, визуализират се строителните
дейности според заложените графици и
поетапното изграждане на активите с
цел ефективно планиране на ресурси и
транспортни разходи.
Infrastructure Design Suite 2013
Premium включва Standard плюс допълнителни продукти.
Основният инструмент - AutoCAD
Civil 3D 2013, използва общ цифров модел,
което позволява работа с повърхнини,
прави комплексни анализи, точно определя параметрите на необходимите канализационни тръби чрез анализ на дъждовни и отпадни води. Програмата 3ds Max
Design 2013 добавя професионални фотореалистични визуализации и анимации директно от изградения Civil 3D модел. Новият Infrastructure Modeler 2013 е за бързо и лесно създаване на проектни концепции с реални възможности и ограничения
на терена. Създаденият концептуален
вариант има пряка връзка с AutoCAD Civil
3D. Прави ефектна визуализация на концептуалния дизайн.
Infrastructure Design Suite 2013
Ultimate добавя още няколко инструмента като AutoCAD Utility Design 2013, Revit
Structure 2013 и Navisworks Manage.
AutoCAD Utility Design 2013 е предназначен за бързо създаване на електропренос-
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ни мрежи на база единен параметричен
модел, в позната AutoCAD среда. Revit
Structure 2013 служи за параметрично
проектиране на конструкции - мостове,
тунели, подпорни стени, язовирни стени,
като има включени функционалности за
редица анализи и симулации.
Софтуерният пакет
Autodesk
Building Design Suite 2013 предлага на
специалистите инструменти за комплексно проектиране на ВиК системи вътре в сградата. Това е осъществено в синхрон с проектите на всички останали
дисциплини - архитектура, конструкции,
ОВК, Електро, Геодезия и последващо
строителство. Building Design Suite 2013
е цялостно решение за създаването на
сграда - от нейната концепция до окончателната реализация и експлоатация.
Вариантът Standard включва специализираните AutoCAD Architecture (специално за архитекти), AutoCAD Structural
Detailing (за конструктции) и AutoCAD
MEP (за ВиК, ОВК, електро и други сградни инсталации). Пакетът има пълна съвместимост с всички останали продукти
на Autodesk. Включени са инструменти за
ефектна и бърза визуализация с програмата Showcase. С нея се създават лесно
и бързо виртуални разходки и завладяващи визуализации.
Building Design Suite 2013 Premium
включва към Standard водещи програми за
проектиране на основата на единен цифров строителен модел (Building Information
Model - BIM) като Revit Architecture,
Structure, MEP, Autodesk 3dsMax Design за
фотореалистични презентации и анимации и Navisworks Simulate.
Единният цифров модел на Revit позволява автоматичното изваждане на
точни количествени стойности директно от модела спрямо заложените ВиК елементи и обекти като тръби, фитинги,
кранове и др.
Building Design Suite 2013 Ultimate
добавя към версиите Standard и Premium
инструментите Navisworks Manage 2013
за откриване на колизии и управление изпълнението на проекта във времето,Quantity Takeoff за остойностяване
от всякакъв източник и формат - .jpeg,
.pdf, 2D или 3D чертеж, както и тримерен единен цифров модел за машини и инсталации от Inventor 2013. Включен е и
Robot Structural Analysis Professional 2013
- продукт за анализ и проверка на строителни конструкции.
Autodesk предлага специално решение
за проeктиране на сложни инсталации и
тръбни разводки, пречиствателни станции за питейни и отпадни води - Plant
Design Suite 2013.

Нивото Plant Design Suite 2013
Standard има специализиран AutoCAD
P&ID (Piping and Instrumentation
Diagrams) за технологични схеми и инструментални диаграми на пречиствателни инсталации и съоръжения. Включени са Sketchbook Designer за бързо концептуално скициране и преминаване от
растер към вектор, Showcase за бързо
тримерно визуализиране. В Plant Design
Suite 2013 Premium е включен AutoCAD
Plant 3D за единен тримерен модел на
схемите. AutoCAD Structural Detailing и
Revit Structure са за съпътстващи конструкции.
Plant Design Suite Ultimate добавя Navisworks Manage за още по-ефективна проверка и управление, Inventor
2013 и Alias Design 2013 за тясна интеграция на проектираните машини
и инсталации.
Използването на софтуерните пакети на Autodesk гарантира пълна съвместимост на данните, бърз и лесен обмен
на информация, подобрена комуникация
и координация, възможност за създаване на проектни алтернативи и ефектна
визуализация. Проектирането и управлението на база иновативния единен цифров модел с Revit, Civil 3D, Plant 3D или
Navisworks Ви гарантира, че ще бъдете
винаги една крачка пред останалите, ще
можете да посрещнете нуждите днес и
утре, както и ще сте гъвкави с цел бързо адаптиране към динамичната икономическа среда днес и утре.
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Помпите Zehnder
Zehnder намират широко
приложение в индустрията и бита
Ãåðò Çàõåðò, âúíøíîòúðãîâñêè ìåíèäæúð â Zehnder Pumpen
Бихте ли ни представили най-новите продукти
в портфолиото на Zehnder Pumpen?
•Помпена станция за отпадни води KOMPAKTBOY - професионално решение за изхвърляне на отпадни и канализационни води. Сигурен и удобен продукт за крайните потребители, лесен за монтаж и въвеждане в експлоатация.
Помпената станция е разработена след сериозни проучвания и притежава всички положителни качества - ефективност, нисък шум, много възможности за свързване и
удобен контролер на помпата.
•Аварийният набор FLUTBOX - друг нов продукт за крайните потребители. Предназначен за използване в случай на
наводнения. Помпата от неръждаема стомана с механични уплътнения и фиксираният поплавъчен прекъсвач позволяват и автоматична работа.
•В началото на тази година запълнихме празнина в нашата
продуктова гама. Новата MP 350 е многостъпална помпа
с нисък шум с технически параметри и надеждност, гарантиращи разнообразни приложения в бита и индустрията.

Г-н Захерт, как оценявате присъствието си на
българския пазар година по-късно?
Още преди да решим да дойдем в България, чувствахме, че
местният пазар предлага възможности за прилагане на нов

подход. Имайки предвид позицията на Zehnder Pumpen днес,
можем да кажем, че възможностите за развиване на бизнес са
все така добри, тъй като усилията за подобряване на всички
аспекти в областта на околната среда още са в начален етап.
България е изправена пред предизвикателства от голям
мащаб, свързани със заустване на отпадни води и канализация,
стотици пречиствателни станции трябва да бъдат построени или реновирани в съответствие с изискванията на Европейския съюз. Имайки предвид това, продължаваме своите дейности и ще увеличим усилията си, които не се изчерпват с предлагане на продукти. Общото разбиране за проблемите на околната среда трябва да бъде дълбоко вкоренено в мисленето, за
да се разберат огромните усилия, които са необходими, за да
може България да се превърне в една от най-привлекателните
страни за населението и посетителите си. В края на септември участвахме за втори път на МТП Пловдив, а през май 2012
г., поддържайки екологичните усилия на Русенския университет,
също за втори път, проведохме срещи с клиенти и обещаващи
разговори с българските кметове, за да представим удачни, ефективни и работещи принципи за заустване на частни домове,
офис сгради, болници, големи молове, фирми и т.н. на отпадни
води и канализация без щети за околната среда.
Все по-силно и по-силно чувстваме увеличения интерес на
българските общини да полагат грижи за такива подобрения
в живота на своите граждани. По този начин една година след
първите ни дейности тук се виждаме по-скоро като партньор,
отколкото като продавач. Мога да кажа, че фирма Zehnder
Pumpen има решителни намерения да преследва целите си по
отношение на околната среда и се чувства силно свързана с
всички българи, които полагат активни грижи за по-добра околна среда в бъдеще.

- Как е организиран бизнеса ви в България?
Планирате ли промени?
Много ви благодаря за този въпрос. Както и личният ни
живот, бизнесът също е придружен от промени. Всеки ден
научаваме нови неща, трябва да се справяме с различни ситуации и да се адаптираме към тях. В Германия имаме поговорка, която е показателна: "Ако искате всичко да остане толкова добро колкото е в момента, трябва всеки ден да променяте
по нещо". Съгласно нашите планове за развитие и стабилния
ръст на дейностите ни в България отворихме позицията за
мениджър продажби в страната. Тя вече е заета и се надявам,
че по-нататък ще можем да представим своето ново завоевание пред читателите ви.
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Вило предлага високоефективни
решения в различни области
WILO SE (ВИЛО ЕВРОПЕЙСКО
ДРУЖЕСТВО) е производител на висококачествените немски помпи
WILO. Фирмата е със седалище и адрес на управление Германия, Дортмунд. WILO SE е един от водещите
производители на помпи, помпени
системи за отопление, климатизация, водоснабдяване, отпадни и дренажни води, с над 140 годишна история и е петия в света производител
на водни помпи. Оборотът на фирмата за 2011г. е 1084 млн. евро
Фирмата има 12 завода и 72 дъщерни
фирми в света, една от които е Вило
България ЕООД, която е основана
през aвгуст 2000 г.
От 2002 г. фирма Вило България ЕООД е
един от основните доставчици на помпи и помпени системи за водоснабдяване в повечето ВиК дружества в страната, на помпи за новите абонатни
станции на Топлофикация София ЕАД и
на 90% от помпите на топлофикацион-
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ните дружества в страната. Фирмата разполага с 22 сервизни бази в страната, централен офис в София и 3 регионални офиса. Вило България ЕООД разполага и със складова база.
Но стига само сухи факти. Основната ни цел е да предложим върхова
технология и професионализъм в производството и приложението на висококачествени помпи и помпени системи за отопление и климатизация,
водоснабдяване и отводняване. В тази връзка за последните няколко години фирмата предлага високоефективни решения в различни области.
В областта на водоснабдяването - новата оптимизирана Helix Excel V, с 3D
изпълнение на работното колело, повишаващо КПД на помпения агрегат
до 10% и мотор с ефективност над
изискванията за IE4.
В областта на отводняването - новото работно колело SOLID, позволяващо обединяването в едно на висо-
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кото КПД на работния агрегат и високата експлоатационна сигурност,
заради оптимизираната си незадръстваща се хидравлика.
Не на последно място, имайки предвид, че едни от основните консуматори на ел. енергия в ПСОВ са миксерите, Вило инвестира в развойна дейност и в момента предлага на пазара
най-ефективните миксери с най-ниска консумирана мощност спрямо подадената сила на потока. Спецификата на хидравликата отдавна е показала, че ефективността е в пряка зависимост от диаметъра и оборотите на миксера - т. е. колкото е по-голям диаметърът на лопатките, толкова и КПД расте. Към момента миксерите с диаметър на лопатките от
2600 мм са с най-големия диаметър и
нито един друг производител не може да предостави такъв тип бавно
оборотни миксери, работещи с висока експлоатационна надеждност.
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Невидими технологии
технологии с висока
добавена стойност за обществото
Стефан Желязков, изпълнителен директор
на „Строителна механизация" АД - Казанлък
Стефан Желязков е основател и към настоящия момент
Изпълнителен Директор на "Строителна механизация" АД
- Казанлък. Член е на Борда на директорите на Международното Общество за Безизкопни Технологии (ISTT). Той е
един от основателите на Българска Асоциация за Безизкопни Технологии (ВАТТ) и неин председател от учредяването и през 2007 г. Член е на УС на Камарата на строителите в България и зам. председател на секция Хидротехническо строителство, ВиК мрежи и съоръжения към нея. Има
множество изнесени доклади за безизкопните технологии
и публикации във водещи специализирани издания.

Г-н Желязков, "Строителна механизация"
АД вече повече от 10 години прилага
безизкопните технологии за изграждане и
рехабилитация на подземна
инфраструктура. До каква степен тези
технологии вече са приети у нас?
Безизкопните технологии са сравнително нови за
страната ни на фона на приложението им по света, но
те постепенно започнаха да заемат важно място в изграждането и рехабилитацията на ВиК инфраструктура у нас. В ценово отношение те са напълно конкурентни на изкопните и предлагат големи предимства, тъй
като освен съкратените срокове за реализация, гарантират удобството на гражданите и водят до намаляване на разходите в градска среда. Ще си позволя да цитирам министър Нона Караджова, която определи ВиК мрежата като "невидимата инфраструктура". В контекста на това ще кажа, че ние предлагаме невидими технологии за нейната поддръжка и рехабилитация, но с висока добавена стойност за обществото.
Къде намират най-широко приложение
безизкопните технологии и за какви
проекти клиентите ви търсят?
В ежедневната си работа ние се ръководим от факта,
че няма универсална технология, затова подхождаме индивидуално към всеки проект, като се съобразяваме и с
изискванията на клиента. "Строителна механизация" АД
е специализирана в приложението на безизкопните технологии и на практика сме единствената компания в страната, която има опит и машини, за да работи по всички
основни безизкопни технологии. Освен това сме и производители на машини и оборудване за някои от тях. Разполагаме със собствен сервиз за ремонт и рециклиране на
пътно-строителни машини, техните възли и агрегати.
"Строителна механизация" АД е носител
на най-престижната международна
награда за постижения в безизкопните
технологии, връчвана от ISTT. Как една
изцяло българска компания успя да заслужи
толкова голямо международно отличие?
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Наградата - No-Dig Award на ISTT е доказателство за
успешното приложение на безизкопните технологии от
"Строителна механизация" АД у нас. Това най-високо световно отличие, с което бяхме удостоени през 2011 г., ни
беше връчено за реализиран проект за рехабилитация на
водопровод с голям диаметър 1220 мм и обща дължина 910
м. Този проект беше истинско предизвикателство за нас,
защото трябваше да го осъществим в изключително кратки срокове, в тежки зимни условия и за да реализираме подългите трасета, трябваше да конструираме и произведем нова машина за инвертиране. Разбира се, професионализмът и опитът на целия ни екип помогнаха всичко това
да се случи и нашата работа получи заслужените адмирации на международната безизкопна общност.

Каква е популярността на безизкопните
технологии по света и по какъв начин
"Строителна механизация" АД се старае
да ги прилага у нас?
Безизкопните технологии по света са широко използвани, особено в градските райони и обособени екологични зони. Отговорността на управляващите и на обществото като цяло към опазването на околната среда и
безопасността при работа е все по-осъзната. Затова в
компанията, която ръководя, се стремим да следим новостите в сектора и да развиваме технологиите, които използваме. Пример за това e внедрената от нас в
България японска безизкопна технология за рехабилитация на компрометирани канализации "Спирално навита
тръба". Технологията е 100% без изкопни дейности и ве
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че няколко ВиК дружества се възползваха от нейните
приемущества при рехабилитацията на тръбопроводи.

"Строителна механизация" АД е водещ
партньор в проект за изграждане на
Технологичен център за безизкопни
технологии в България, заедно с община
Казанлък и УАСГ. Разкажете повече за
проекта.
Договорът за Технологичния център ни беше официално връчен на 7-ми декември. Проектът е по схема "Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове" и се осъществява с финансовата подкрепа
на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.
Смея да твърдя, че това е уникален проект в световен
мащаб. Партньорството ни с УАСГ и община Казанлък има
за цел да подпомогне достъпа на специалистите в ютилити сектора до нови знания и технологии и да стимулира
прилагането в практиката на резултатите от научните
изследвания. Центърът ще бъде изграден на територията
на ПГ "Иван Хаджиенов" в Казанлък, където се подготвят
кадри за машиностроенето. Важно е да се отбележи, че
пряк достъп до безизкопните технологии ще имат както
възпитаниците на училището, така и студенти, и различни специалисти във водния сектор като представители
на ВиК дружествата, общините, проектанти и фирми.
Очакванията ни са новосъздаденият център да се превърне в конкурентоспособно и устойчиво средище по компетентност в сферата на безизкопните технологии и
да предоставя практически умения за бизнеса.
Бихте ли споменали някои от найзначимите обекти на "Строителна
механизация" АД? Кой от тях се оказа найголямо предизвикателство за вас?
Всеки нов обект е ново предизвикателство, но има
проекти, в които сме вложили сериозен инженерен потенциал и сме били новатори в приложението на дадена
технология в България. Още през 2004 "Строителна механизация" АД извърши първия за България сондаж под коритото на голяма река - монтаж на газопровод под река
Марица, в района на гр. Стамболийски, посредством технология Управляемо хоризонтално сондиране. Отново за
първи път в страната фирмата ни приложи и технологията "Микротунелиране", при изграждането на Метростанция 8 до Софийски университет. Новатори сме и в
приложението на управляемото хоризонтално сондиране в плътна скала. Пилотния такъв сондаж осъществихме през 2008 край Джебел. Горди сме и с първото приложение (2009 г.) на технологията "Облицовка с втвърдяване на място"- CIPP, която използвахме при рехабилитацията на главен водопровод на Ловеч, с обща дължина на
тръбите 800 м и диаметри от ф400 мм до ф600 мм.
Какви са позициите на компанията на
международния пазар? Как изцяло
българска компания се справя с
конкуренцията на чуждестранни
дружества, които прилагат безизкопните
технологии отдавна?
В нашия бранш всички фирми се познаваме добре. Знаем кой и с какъв капацитет разполага. Нашата компания
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има опит на международния пазар и успешното изпълнение на проекти извън страната ни, ни прави търсен партньор в региона. Доказателство за това са два големи
проекта, в които бяхме изпълнители на сложните преминавания под различни препятствия като автомобилни и
жп пътища. През 2008-ма изпълнихме серия от сложни сон-

Най-новата технология, внедрена от Строителна
механизация АД - Спирално навита тръба и
приложението й в София

дажи при изграждането на газопровода "Иран-Италия" в
района на Комотини, Гърция. През 2010 "Строителна механизация" АД осъществи почти километър управляемо
хоризонтално сондиране под реки и канали за монтаж на
газопровод, свързващ сръбското газохранилище "Банатски двор" с газопреносната мрежа на Сърбия.

Как виждате бъдещето на безизкопните
технологии в България и с какво
"Строителна механизация" АД ще допринесе
за тяхното развитие и популяризиране?
Убеден съм, че в бъдеще безизкопните технологии ще
намират все по-широко приложение в България, защото
благодарение на тях подземната инфраструктурата може да бъде безпроблемно подобрявана в съответствие с
европейските и световни стандарти за качество и опазване на околната среда. "Строителна механизация" АД
полага и ще полага усилия за развитието на безизкопните технологии в България в името на устойчивото управление на подземната инфраструктура, без нарушаване ритъма на живот.
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Инвестираме непрекъснато
в автоматизирани системи за
управление на водоснабдяването

Âàëåíòèí Âàñèëåâ,

óïðàâèòåë íà ÂèÊ Ïëîâäèâ

Представете накратко
дружеството, което оглавявате.
ВиК - гр. Пловдив е еднолично
дружество с ограничена отговорност, образувано с държавно имущество. Дружеството е оператор
на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на
всички населени места в Пловдивска област. Основните му дейности са доставяне на питейна вода,
поддържане на канализация, пречистване на отпадъчни води, инженерингови услуги. ВиК, гр. Пловдив е
сертифицирано по 5 световни
стандарта. Принципал е държавата с представител МРРБ.

Кои са основните предизвикателства пред дружеството към момента?
Основните предизвикателства
на компанията са основните й
приоритети. В трудното икономическо състояние, в което са
поставени всички компании и фирми в момента, независимо от сектора, в който развиват дейността си, предизвикателствата са
на базисно ниво. Ние се опитваме
30

не само да задържим нивото на
поддръжка като ВиК оператор, но
и да надскочим основните трудности, които стоят пред нас. Това се отнася както за ремонт и
обновяване на водопроводната и
канализационна мрежа, така и за
ангажимента ни към потребителите. Развихме основната линия
на работа по събираемостта като един регулярен процес, в който потребителите също да приемат ползването на вода като
консумация, към която имат задължения и ангажимент по погасяването им в указания срок. Това маркира нашите възможности за работа в посока "удовлетворение на
клиента" - да бъде по-качествено
обслужен, по-добре осведомен. За
оценка на работата основен критерий е самият потребител. Основно предизвикателство е самата "удовлетвореност" на потребителя. Предизвикателство е необходимостта от по-интензивна
комуникация с него. В тази връзка
беше открит Кол център - за бърз
и лесен достъп до информация от
всички аспекти, както при всички
останали водещи фирми.

Кои са актуалните проекти, по които работи ВиК
Пловдив?
ВиК работи по редица проекти
с различни общини както за подмяна и реконструкция на стари водопроводи, така и за изграждане на
нови, т. е. при нови регулации на
населени места, водоснабдяване на
нови абонати. Сътрудничим с общините при съвместни дейности
- при подмяна на улични настилки,
ние подменяме вик частта. Такава
съвместна работа изпълняваме в
момента с община Пловдив в гр.
Пловдив в няколко локации - комплекс "Южен", по бул. "Христо Ботев" в два етапа, ул. "Пере Тошев".
В областта извършваме подмяна
на довеждащи водопроводи (гр.
Карлово, гр. Асеновград), подмяна
на магистрална и канализационна
мрежа. Можем да се похвалим с една добра комуникация с различните
общини и съответните кметове,
с което се надяваме да постигнем
по-добри общи крайни резултати,
т. е. удовлетвореност на потребителя.
Актуален проект, който също
така представлява интерес за
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интервю
нас за участие е във връзка с
разработване на регионални генерални планове на водоснабдяване и канализация. Изразили сме
становище за включването в
краткосрочната му инвестиционна програма на два проекта:
единият за гравитачно водоснабдяване на община Пловдив и
още 5 общини от "Каскада Въча" и втори - за изграждане на
южен обходен колектор, който
ще поеме отпадъчните води в
южната част на гр. Пловдив, кв.
Коматево, кв. Прослав, кв. Остромила, кв. Беломорски, с. Брестник, с. Белащица, с. Марково, с.
Брани поле и гр. Куклен.
Също така ВиК - гр. Пловдив е
асоцииран партньор по програма
ОПОС с много общини в Пловдивска област: Хисаря, Асеновград,
Кричим, Стамболийски, Марица,
Първомай, Карлово, Пловдив, Раковски, Сопот и Лъки. Дружеството има декларации за асоциирано партньорство с тях по проекти, които се очаква да стартират относно изграждане на
пречиствателни станции за отпадни води, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа,строителство на довеждащ колектор и т. н.

Какви инвестиции и мерки
предвиждате в краткосрочен и дългосрочен план за
подобряване на състоянието на водопроводната мрежа, ограничаване на авариите и загубите на вода?
ВиК - гр. Пловдив изпълнява планово инвестиционна и ремонтна
програма. И двете програми са насочени към подобряване състоянието на водопроводната мрежа.
Инвестиционната програма на
дружеството се прави на база
ВиК услуги като компоненти. Освен за инвестиции, ВиК влага сериозни средства и за ремонтна
дейност, или ремонтна програма.
Тя се структурира по разходи за
авариен ремонт, текущ ремонт и
асфалтови настилки. Това ще доведе до ограничаване на авариите
и загуби по ВиК мрежата. За оп32

тимизиране на процеса ние инвестираме и в автоматизирани системи за управление на водоснабдяването за регулиране на налягането в референтни граници - с цел
предотвратяване на хидравлични
удари и последващи аварии.

В каква степен са заложени новите технологии в
дейността Ви? Посочете
проекти в областта.
Бъдещето е в новите технологии. ВиК - гр. Пловдив прилага безизкопни технологии от няколко
години в двете си основни направления - водоснабдителни мрежи и
канализационни системи.
Един от първите ни мащабни
проекти беше през 2009 г., а
именно: изграждане на дублиращ
водосток на северен открит отливен канал, под жп линията Пловдив - Скутаре и околовръстен път
"Изток". Осъществяването на
проекта беше чрез технологията
"микротунелиране". Обектът беше с висока сложност на техническо изпълнение поради нетипичността на ВиК трасето - непосредствено до река, под железопътна линия и околовръстен път.
Проект с приложение на безизкопна технология, по т. нар. метод "тръба в тръба", осъществихме при втори етап от реконструкция на магистрален водопровод по бул. "Пещерско шосе". Така

се реши проблемът с изключителния брой аварии на това трасе.
Двете безизкопни технологии
по метода "тръба в тръба", чрез
"хоризонтално сондиране" използвахме за реконструкцията на водопровод "Ниска зона" по бул. "Копривщица". Реализирането на този
проект елиминира честите аварии в участъка.
Планираме прилагане на безизкопна технология и на предстоящ
проект за ремонт на съществуващ стоманен водопровод по бул.
"Никола Вапцаров", гр. Пловдив
чрез "пайп бърстинг" технология.
Ние сме първото ВиК дружество, което приложи уникална японска технология за рехабилитация
на канализация - "спираловидно навита тръба". Обектът беше на ул.
"Лайка" гр. Пловдив и монтажът
се осъществи, като се използваха
само налични ревизионни шахти с
100% безизкопна дейност.
Този вид безизкопни технологии са изключително подходящи
за рехабилитация на стари магистрални водопроводи, тъй като
чрез тях максимално се запазва
съществуващата улична настилка, не нарушава трафика в района, редуцира разходите по проекта - не се налага възстановяване
на настилка, използва се минимум
механизация, не на последно място висока степен на безопасност
на работа и т. н.
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Съвременни софтуерни решения
за проектиране, анализи и
строителство на ВиК мрежи
Фирма КАНИСКО предлага съвременни софтуерни решения за всички етапи
на проектирането, анализа и строителството на ВиК мрежи
В основата на предлаганите продукти е Infrastructure Design Suite 2013 един от най-новите софтуерни пакети
на световния лидер в CAD технологиите
Autodesk. В пакета са включени мощни
средства за идейно и детайлно проектиране, управление на активите, ГИС, анализ на проектните решения, съставяне
на работни графици и контрол по време
на строителството. Пакетът се разпространява в три издания - Standard,
Premium и Ultimate и е незаменимо и
икономически изгодно средство в ръцете
на професионалистите.
И трите издания на пакета са базирани на AutoCAD 2013 - последната версия на най-използвания в света CAD-продукт. Въпросите свързани с планирането и последващата експлоатация на ВиК
мрежите се решават с помощта на
включения в пакета AutoCAD Map 3D
2013. Съчетавайки функционалностите
на CAD продуктите с GIS анализи и интегрирани индустриални модели, той е
незаменимо средство за създаване на регистри на съоръженията и управление на
активите за всеки ВиК оператор.
Най-важният за проектантите софтуер от пакета е AutoCAD Civil 3D
2013, оборудван с широк набор от инструменти за изграждане на цялостен модел на терена, работа с повърхнини и
обеми, профили, проектиране на ВиК мрежите с помощта на вградената технология на строително-информационния
модел (BIM). Допълнителни модули спомагат за анализ на различни проектни
алтернативи още в най-ранна концептуална фаза, анализ на дъждовни води и водосборни зони, изваждане на количествени сметки директно от единния цифров
модел, създаване на виртуален модел на
мрежата, анализ и визуализиране на несъответствия и пресичания при работа
с много проекти и екипи.
С помощта на софтуерния продукт
Autodesk Navisworks Manage 2013,
включен в Autodesk Infrastructure
Design Suite 2013, могат да се правят
симулации, анализ и ефективно управление на строителните дейности във времето чрез визуализация на заложените
графици и анализ на разходите за материали, управление на работата с доставчици и подизпълнители, оптимално финансово планиране, наслагване на проектни данни от различни източници в единен модел и автоматично откриване на
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колизии преди започване на строителните дейности.
За детайлно проектиране на ВиК мрежи, съобразено с българската практика
и нормативна база КАНИСКО предлага
продуктите на StudioARS - Urbano
Hydra и Urbano Canalis, които работят
в среда на AutoCAD, AutoCAD Map 3D или
AutoCAD Civil 3D. Продуктите са преведени на български и се ползват от болшинството проектантски фирми у нас както за проектиране на нови, така и за рехабилитация и разширение на ВиК мрежите. ВиК операторите проявяват сериозен интерес за изграждане на електронни регистри на съоръженията и цифрови
модели на цели населени места.
Urbano Hydra и Canalis са софтуерни пакети предназначени за проектиране на водоснабдителни и канализационни
системи, част от по-голяма фамилия продукти наречена Urbano. Това е цяла серия от модули, които могат да бъдат
комбинирани помежду си според нуждите
на проектанта и така да се разшири функционалноста на използвания продукт.
Urbano Hydra и Canalis са съвременни софтуерни продукти, разработени с
модерни програмни езици (C++/Object
ARX). Те имат уникална структура на
данните и изчистен потребителски интерфейс. Urbano е много бърз софтуер,
който може да обработи стотици километри водопровод и канализация за много кратко време. Напълно интегрираният динамичен модел гарантира, че при
промяна на едно място информацията се
обновява автоматично във всички свързани части и изгледи на проекта. Има възможност за извършване на различни анализи от самото начало на изчертаване до
хидравличното оразмеряване.
Последната версия на продуктите Urbano 8 Hydra и Canalis включва редица подобрени функционалности и специално разработени според българската
практика методики за оразмеряване на
мрежите и изчисления, с което напълно
отговаря на изискванията както на проектантите, така и на контролиращите
органи. Към пакетите са добавени възможности за преглед и контрол на данните и проектните решения.
Пакетите предлагани от КАНИСКО,
гарантират достъпност и съвместимост на данните на различните етапи
на проектиране и строителство, ускорено и надеждно проектиране съобразно
действащите у нас норми, оперативен
анализ на алтернативни проектни предложения, динамично обновяване и координация между проектанти и строите-

ли, изграждане на цялостни 4D виртуални модели на строителните обекти с
възможности за анализ, симулация и визуализация.
Фирма КАНИСКО e основана през 1991 г.
През тези години се утвърдихме като един
от водещите доставчици на CAD/CAM/GIS
софтуер, целенасочено предлагаме най-добрите продукти и техни надстройки, ползващи
най-вече работната среда на AutoCAD. Предлагаме интегрирани CAD/GIS решения за инфраструктурно проектиране, архитектура, визуализация, проектиране и рехабилитация на
пътища, летища, водоснабдителни и канализационни системи, топлопроводни, газопреносни и електроразпределителни мрежи, енергетика, машиностроене, градски и извънградски кадастър, геодезия и ГИС, конструктивни
изчисления и моделиране на строителни конструкции, проучване, добив и транспорт на
нефт, газ и подземни води, мониторинг и опазване на околната среда.
Нашият екип се състои от високо квалифицирани експерти, с дългогодишен опит при
разработване, внедряване, поддръжка и адаптация на софтуерни продукти, както и разработване на специализирани надстройки и модули за предлаганите CAD/CAM/GIS решения.
Разполагаме с модерен учебно-демонстрационен център, създаден с идеята да подпомага инженери, проектанти, архитекти и дизайнери, по-бързо да усвоят и въведат в работата си предлаганите софтуерни продукти и ГИС.

1000 София, ул. Екзарх Йосиф 22
тел.: (+359 2) 983 14 10, (+359 2) 444 80 81
е-mail: kanisco@kanisco.com
web: www.proektirane.eu, e-shop: www.cadstore.kanisco.com
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ЕДИН ДОСТАВЧИК, МНОГО РЕШЕНИЯ:
...be sera във всички точки на дозиране
Фирма Хенлих ООД е ексклузивен представител на германския производител на
дозиращи помпи и системи sera ProDos
GmbH, чиито продукти са широко познати и доказани при обработката на питейни и отпадни води повече от 60 години. Познавайки в детайли процеса на пречистване, всички етапи и проблеми при тях, ние
можем да предложим високотехнологични
продукти, с които надеждно и ефективно
да разрешим инженерните задачи, свързани с проектирането и експлоатацията на
ПСОВ в градския и промишления сектор.
Още от канализационната мрежа и помпените станции започва образуване и натрупване на водороден сулфид H2S - вреден газ
с тежък мирис и корозивно въздействие
върху бетона и материала на тръбите. Дозиращите системи на sera за железни соли
FeCl2 спомагат за свързването му и образуване на железен сулфид FeS, който се
транспортира до ПСОВ.
Биологичната обработка в аерационния басейн се съпътства от натрупване на фосфати и нитрати. Дозирането

Мобилна дозираща система за соли
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на метални или алуминиеви соли, напр.
железен хлорид FeCl3, води до реакция с
PO4 йоните до неразтворими соли, а с източници на въглерод, напр. метанол, се
постига анаеробно разграждане на нитратите. За целта sera предлага изцяло
окомплектовани и автоматизирани дозиращи инсталации.

Полимерна станция
ратна осмоза, 2) за дозиране на натриев
хипохлорид NaOCl (белина) при малки водни количества до 50 l/s и 3) производство и дозиране на хлор диоксид ClO 2 при обработка на затворени водни системи.

Дозираща инсталация за FeCl3
При вторичното утаяване и третирането на утайката се използват станциите sera за приготвяне, транспортиране и дозиране на полимери (флокуланти), с чиято помощ се решават проблемите с малкит частици, бавно утаяване и се спомага сгъстяването и обезводняването на утайката.
Обеззаразяването на пречистената вода се налага при високо наличие на микроорганизми от ПСОВ на предприятия или
болнични заведения. Дозиращите комплекти на sera за дезинфектанти предлагат
сигурно и надеждно третиране на водата.
Пречистването на питейна вода е
жизненоважен и отговорен процес, за
който sera предлага следните системи:
1) за дозиране на анти-скалант при об-
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Дозиращи комплекти за
дезинфектанти
Фирма Хенлих ООД предлага още и шнекови помпи, потопяеми дренажни помпи и
миксери за поток, водни центробежни хоризонтални и вертикални помпи.
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Софийска вода осигурява
висококачествени ВиК услуги
според европейските стандарти
Èíâåñòèöèîííè ïðîåêòè, èíâåñòèöèîííè ïðèîðèòåòè è íàñî÷åíîñò êúì "çåëåíè òåõíîëîãè÷íè
ðåøåíèÿ" ïðåäñòàâÿ êîìïàíèÿòà ïðåä ÷èòàòåëèòå íà Èíæåíåðèíã ðåâþ
Софийска вода осигурява услугите
водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води на
територията на Столична община.
Дружеството е създадено през октомври 2000 г. по силата на 25-годишен Договор за концесия. То е първото публично-частно партньорство, което направи възможно да е и
най-големият инвеститор във водния сектор в България. Чрез него
Столична община преотстъпва на
компанията експлоатацията и поддръжката на ВиК системата в София. Акционерният капитал е разпределен между Столична община
(22.9%) и най-голямата компания във
водния сектор в света Веолия вода
(общо 77.1% от акциите). Софийска
вода не е собственик, а концесионер
на ВиК активите - те са публична
общинска собственост. Всички новоизградени съоръжения с инвестициите на дружеството остават
собственост на града.
"Нашата мисия е да бъдем успешен и първокласен доставчик на висококачествени услуги за нашите
клиенти. Ние сме открити, работим
в партньорство с общината за добрия бит на столичани. Стремим се
да постигаме високите стандарти
във ВиК сектора, водени от модерните изисквания за опазването на
околната среда, с които са известни компаниите от голямото семейство на групата Веолия вода", заявява за читателите на сп. Инженеринг
ревю изпълнителният директор на
Софийска вода Жан Салеси.
Доставяната питейна вода от
Софийска вода достига до над 1 400
000 жители на столицата на България. Дейността на дружеството
включва експлоатацията, поддръжката на 4200 км водопроводна и около 1600 км канализационна мрежа.
Водата се пречиства в четири пре-
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чиствателни станции за питейни
води: ПСПВ Бистрица, ПСПВ Панчарево, ПСПВ Мала Църква и ПСПВ Пасарел. Екипът от отговорни и високо квалифицирани служители се
стреми да е ориентиран към изискванията на клиентите. За тази цел
всяка година печалбата на дружеството се реинвестира изцяло в развитието на подземната и невидима, но жизненоважна водна инфраструктура, от която зависи качеството на живот в столицата.

Водоизточници на дружеството са:
•язовир Бели Искър с обем от 15
080 000 м3, който осигурява около 20% от водопотреблението на
града;
•язовир Искър (експлоатира се от
НЕК) с обем от 673 000 000 м3.
Най-големият язовир в страната,
който дава около 80% от водопотреблението на града;
•речни водохващания и каптажи, които осигуряват по-малко от 1%
от водопотреблението на София.
Софийска вода строго контроли-

ра качеството на питейната вода
по целия й път до клиентите. Това
става чрез утвърдената програма за
мониторинг, разработена в съответствие с нормативните изисквания. Програмата (вземане на проби и
лабораторен анализ) се изпълнява от
акредитирания Лабораторен изпитвателен комплекс (ЛИК) на Софийска
вода. Независим контрол на качеството на питейната вода при потребителите се осъществява от "Питейни води" на ЛИК, където се извършват изпитвания по микробиологични, физикохимични и хидробиологични показатели и анализ на проби от
водоизточниците, пречиствателните станции за питейна вода, обслужващите резервоари, както и от 78
точки по разпределителната мрежа.

Инвестиционни проекти
В момента Софийска вода изпълнява своята инвестиционна програма за периода 2009-2013 г. на обща
стойност 240 млн. лева. Съгласно
Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, инвестиционната програма е
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бизнес
част от Бизнес плана на дружеството, приет и одобрен от Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране (ДКЕВР).
Основни параметри в дейността
на Софийска вода са: осигуряването
на висококачествена водоснабдителна услуга; гарантирането на стабилно и сигурно водоснабдяване на София; високо качество на питейната
вода; високо развита водоснабдителна инфраструктура, както и намаляване на загубите на вода.
"Дружеството се стреми да разпределя разумно инвестициите и да
повишава ефективността от тях,
така че непрекъснато да подобрява
качеството на услугата и нивото на
ключовите показатели, заложени в
нормативната уредба и нашия Бизнес план", е убеден директорът "Инженерни и строителни дейности"
инж. Петьо Велев.

Инвестиционните приоритети са в следните области
•разширяване на ВиК мрежата,
следвайки модела, определен от
градоустройствения план на Столична община;
•висококачествена услуга за отвеждане и пречистване на отпадъчните води по стандартите на ЕС;
•изпълнение на изискванията на
стандартите за качество на пречистените отпадъчни води и
утайки;
•опазване и подобряване на околната среда.

При изпълнението на инвестиционната си програма Софийска вода
внедрява нови технологии. Примери
за това са рехабилитацията на водопровод Ф1200 през 2010 г. с безизкопната технология "Феникс" - облицовка с втвърдяване на място; изграждането на система за дезинфекциране на питейната вода в резервоар Коньовица, безизкопното роботиозирано укрепване по японска технология на създаващ проблеми канал
в оживен квартал на столицата.
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Софийска вода прилага зелени технологични решения
От 2011 г. Софийска вода използва най-голямата на Балканите пречиствателна станция за отпадъчни води в Кубратово (ПСОВ) третично стъпало, чрез което се отстраняват азотът и фосфорът, основните замърсители на битовите
води. С иновацията София вече може да се сравнява в това отношение с най-развитите европейски
столици. Този проект по програма
ИСПА на ЕС осигурява пълно съответствие с европейските директиви и същевременно гарантира безопасността за околната среда и пречистването на водата преди връщането й в река Искър.
"Открити са две нови пречиствателни станции за питейна вода в
Пасарел и Мала Църква", припомнят
от дружеството. "Съоръженията също са изградени със средства по
програма ИСПА и вече осигуряват
100% пречистване на водата от яз.
Искър, яз. Бели Искър и Рилските речни водохващания.
За 2011 г. са произведени над 13
000 МВтч електрическа и 14 000
МВтч топлинна енергия от биогаз.
Енергията задоволява около 70 80% от енергийните нужди на пречиствателната станция за отпадъчни води - като електрическата
енергия покрива нуждите на станцията, а топлоенергията се използва за отопление и поддържане на
необходимата температура от 35
- 37 градуса за протичането на процеса на стабилизация на утайките.
"Резултатите от произведената
електроенергия, които се очакват

от 2012 г., ни обнадеждават, че
ПСОВ Кубратово не само ще престане да купува конвенционална
електроенергия, а ще задоволява
технологичните си потребности с
произведената "зелена", е убеден
директорът Експлоатация в Софийска вода Станислав Станев.
"Оползотворяването на биогаза,
който се отделя при преработването на утайките в пречиствателната станция за отпадъчни води в Кубратово, прибавя още едно от най-значимите "зелени" решения, които Софийска вода и Веолия вода прилагат",
допълва той.
Финализиран е и проектът за въвеждане на електронна фактура и
ГИС чрез уеб достъп, както и този
за компютърен мониторинг и управление в реално време на всички съоръжения от ВиК инфраструктурата
чрез SCADA система. В процес на
осъществяване е и проект за хидравличен модел за управление на водопроводната мрежа в София. Той се
очаква да бъде завършен до края на
2013 г. и ще допринесе за намаляване на авариите и неудобствата за
клиентите при неотложните спирания за ремонти на мрежата.
Софийска вода осъществява последователна политика, насочена към
намаляване на търговските и физически загуби на питейна вода, както
и срещу недобросъвестни ползватели на услуги на дружеството. По този начин се полагат сериозни усилия
да се защитят интересите на коректните клиенти, благодарение на които се поддържат и подобряват водоснабдителните и канализационни
услуги в столицата.
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Ефективна технология и модерна
инсталация за дезинфекция на вода
ХЛОРОГЕН е устройство за електролитно производство на хлор под формата на разтвор на натриев хипохлорид на мястото на консумация на дезинфекциращото вещество. Системата е безопасна, лесна за използване, изисква минимална поддръжка и е напълно автоматизирана.
Приложението на ХЛОРОГЕН е многоаспектно: хлориране на вода, хлориране на отпадъчни води, хлориране на басейни, дезинфекция в хранително-вкусовата
промишленост, избелване на хартии и тъкани и др.
ХЛОРОГЕН има предимство пред класическите системи за обработка на питейна вода, т.к. не замърсява
околната среда и елиминира проблема с транспортирането и съхраняването на хлора. В процеса на работа
не се освобождават хлорни изпарения.
Системата е със съвременна конструкция и напълно автоматизирана работа. Главните й компоненти
са мембранни помпи, анализатор на остатъчния хлор
и индикаторен електрод за хлора. Основната част на
съоръжението е електролизер с електроди, в който разтвореният (3%) разтвор на сол се преобразува електролитно в 1.4% разтвор на натриев хипохлорид без да
се изпуска хлор в атмосферата. Налична е и опционна

част за дозиране на хипохлорида във водата. Осигурена
е пълна автоматизация на процеса, като устройството предлага възможност и за дистанционен контрол.

ХЛОРОГЕН е най-евтината технология за дезинфекция на вода, предлагана на пазара. За производството
на 1 кг. хлор съоръжението изразходва около 3 кг. сол и
4 киловатчаса електроенергия.

Член на Българската Асоциация по Водите
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Festo: Ефективни решения, базирани
на пневматични устройства
Защо да използвате
пневматика при управление на
води?
Като водещ иноватор в индустриалната и процесна автоматизация, Festo участва от много години активно в обработката на питейни и отпадъчни води с цялостни решения за автоматизация, които
са създадени специално за нуждите на операторите на водни инсталации. Успехът
се базира на най-обикновения енергоносител - въздуха. Пневматиката има потенциал да се превърне в ключова технология
в процесната автоматизация и е основна
компетентност на Фесто.
Пневматичните устройства представляват ценна и изключително надеждна алтернатива на електрическите системи
за автоматизация, особено когато става
въпрос за изисквания за качеството на питейната вода и третиране на отпадъчни води. Пневматичните устройства, една от незаменимите основни технологии
за автоматизация, педлагат допълнителните предимства на здрави и рентабилни системни решения.

Предимства на
пневматиката
Сгъстеният въздух е вторият най-често използван източник на енергия в промишлеността след електричеството. Лесното транспортиране и съхранение са сред
неговите предимства, както и лесното му
управление, което го различава от електроенергията. Само чрез повишаване налягането на въздуха, силите на натиск и опън,
както и въртящите моменти могат да бъдат лесно повишени. Сгъстеният въздух е
добре известен като "бърз" енергиен носител, но той също е идеален за по-малко
динамични приложения.
Явните практически предимства:
•Компактно и устойчиво генериране на
сгъстен въздух;
•Лесно разпределение на пилотния въздух в мрежите;
•Висока енергийна плътност;
•Защита от претоварване: издържа на
натоварване дори и в покой, без повреди;
•Безопасна технология - идеална за Ех зони;
•Големи сили: до 50 000 N и въртящ
момент до 10 000 Nm.
Безопасността на първо място:
•Електрическо захранване за всички
компоненти на системата: 24 V DC
ниско напрежение;
•Сигурно съхранение на сгъстен въздух
в резервоари, които се активират в
случай на отпадане на захранването;
•Сигурна работа на системата при от-
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падане на ел. захранване;
• Екологична технология;
Висока ефективност на пневматичните
системи
• С използването на полеви мрежи, вентилни острови и пневматични задвижвания спестявате до 50% от бюджета;
• По-бързо въвеждане в експлоатация;
• Лесен монтаж;
• Стандартизирани интерфейси между
компонентите;
•Компетентна експертна помощ.
Пневматичните задвжвания имат доста
по-големи предимства пред електрическите, когато става въпрос за автоматизирани процеси, благодарение на тяхното по-лесно въвеждане в експлоатация.

Висока надеждност чрез
директен монтаж
Пневматичните задвижвания се монтират директно на фланеца на клапана, без
да е необходимо друго оборудване. Крайните изключватели се задействат едновременно с изпълнението на функция "отваряне/затваряне". Резултатът: По-малко движещи се части и по-голяма експлоатационна надеждност.

Festo като партньор на
оператори и проектанти
• Изключително близко сътрудничество
с компанията, извършваща поддръжката на инсталацията, както и с проектиращата компания в началната фаза;
• Консултация и представяне на решението за автоматизация;
• Помощ при проектирането на разположението на пневматичната система и при изчисленията на консумацията на сгъстен въздух;
• Изчисление на изпълнителните характеристики на клапаните;

Пневматичните системи в
отговор на
предизвикателствата:
•Висока честота на превключване около 25 000 цикъла на отваряне/затваряне годишно;
•Кратко време на реакция - между 2 - 3
секунди, с цел понижаване на времето
на обратен поток;
Поради тази причина пневматичните устройства на Festo продължават да доказват своите предимства днес, като
работят надеждно в повече от 100 станции за пречистване на питейни води и
повече от 200 пречиствателни станции
за отпадъчни води всеки ден.

Пречиствателна станция за питейна
вода във Висбаден - проект на Festo
Продукти и услуги: ползите
за нашите партньори
Избирането на правилния партньор
от самото начало е важен фактор при
реализацията на сложни начинания. Festo
предоставя навременни насоки във всеки един етап на проекта за третиране
на води. С бърза и експертна консултация по време на проектирането, както и
след това:
Консултиране и инженерно планиране
• Интензивно сътрудничество и разработка на стратегията за автоматизация;
• Съставяне на съответните спецификации за проекта;
• CACOS: Инструмент за изчисление на
времето за превключване на процесни клапани;
• AirCon: инструмент за изчисление на
консумация на сгъстен въздух;
• Ръководство за планиране на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води.
Близо до вас и с бърза реакция
• Проектанти в региона;
• Доставка на резервни части в региона;
• Услуга за резервни части 24 часа в денонощието.

Индивидуално разработени и
насочени в поддръжката
Конкретната поддръжка по цялата верига е гарантирана чрез нашите многобройни сервизни услуги. Възползвайте се от
изключителното ноу-хау в областта на автоматизацията на специалистите от
Festo, за да:
• повишите надеждността на вашата
инсталация и да експлоатационните
си разходи
• получите точно това, от което се
нуждаете, за да можете да завършите по-бързо фазата на проектиране
• получите надеждност при поръчки и
доставки
• Улеснение при монтажа и въвеждане в
експлоатация.
• сигурна и безпроблемна експлоатация
на системата.
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Целта ни е да бъдем
активни в процесите на
реформиране на сектора

Èâàí Èâàíîâ,

ïðåäñåäàòåë íà
Áúëãàðñêàòà àñîöèàöèÿ ïî âîäèòå

На 19 и 20 ноември 2012 г. се
проведе международната
конференция, посветена на
намаляване загубите на вода
във водоснабдителните системи. Какви са основните
изводи, които очертаха участниците?
Основните изводи, които могат
да се изведат след проведената конференция, са, че този проблем е присъщ навсякъде по света, но, за съжаление, в България нивата на загубите на вода са необичайно високи.
Справянето с проблема изисква като
цяло сериозни инвестиции и системна работа. В началото обаче и чисто административни и организационни действия биха дали положителен резултат - наличието на добра,
пълна като обем и достоверна информация, за да се пристъпи към изпълнението на познатите от специалистите мерки за намаляване на загуби-
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те. Струва ми се, че българските ВиК
оператори към момента не разполагат с такава.

В рамките на кръгла маса
през втория ден на събитието бяха представени добри
практики от страните от
Централна и Източна Европа. Кои от тях са приложими и у нас?
Своя опит с намаляването на загубите представиха оператори от
Гърция, Румъния и Хърватска, като за
мен особено впечатляващо беше
представеното от атинския ВиК
оператор EYDAP. Те наистина са постигнали много и могат да служат за
добър пример. ВиК дружеството на
Констанца, Румъния също се развива
много успешно през последните години. Интересното е, че повечето
успешни дружества са публично-общински или държавни и това не им

пречи да постигат завидни резултати, което се дължи на техните ръководни екипи, но и на благоприятната среда, в която действат. Като
цяло значимостта на ВиК отрасъла
в споменатите държави е оценена и
това неизбежно дава своите положителни резултати. В България ВиК отрасълът все още стои на заден план,
за което могат да се дадат много
примери, два от които са, че няма
специален закон за ВиК услугите и че
регулаторният орган е на първо място енергиен и между другото воден.

Как оценявате актуалното
състояние на водния сектор
в България?
В продължение на казаното по-горе водният сектор като цяло и ВиК
отрасълът в частност не са в добро състояние, особено на фона на
постигнатите резултати в съседни страни. Причините за това са
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интервю
много, но сред основните са липсата на стратегия за развитието му,
разпокъсаност и непостоянство в
управлението му, използването му
за политически цели. Едва ли има
нужда да убеждавам някой в това
мое мнение, защото и неспециалистите виждат какво се случва с напоителните системи. Безводието
споходи това лято почти половин
милион жители, загубите на питейна вода надхвърлят 60% средно, а
70% от водоснабдителната мрежа
е в критично състояние и трябва да
бъде подменена.

Кои са основните проблеми
и предизвикателства пред
ВиК бизнеса в страната?
Именно справянето с посочените
по-горе проблеми е най-голямото предизвикателство за ВиК бизнеса, но
всекидневите усилия на ВиК операторите срещат пречки от различен характер като например: ниски нива на
цените на услугите, които генерират много малка част от необходимите средства за инвестиции; лоша
събираемост, основно поради ниските доходи на хората, но и поради липсата на работещи механизми за
преследване на длъжниците; изземане на печалбата на дружествата в
републиканския бюджет; обременяващ Закон за обществени поръчки,
който не само че не гарантира качество на доставките, но много често е в основата на по-високи цени
на продуктите и услугите; липса на
комуникация с регулаторния орган и
ниски нива на заплащане на служителите в системата.

В каква посока виждате бъдещото развитие на този
бранш?
Процесът на реформиране на сектора започна, като вече имаме Вод-
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на стратегия. Въпреки всичките си
резерви, които имам към този документ, смятам, че тя трябва да бъде
изпълнявана. Същевременно по възлагане на МРРБ се изготвя отраслова
стратегия за ВиК, която би трябвало да бъде последвана от специален
Закон за ВиК услугите.
Мнението ми е, че постепенно
трябва да се премине към договорно
ценообразуване, като предпоставка
за това е областните асоциации да
започнат да функционират, съответно да изберат своя ВиК оператор
и сключат договор с него.
Това изглежда трудна задача, но
имаме добрия пример на Румъния. Оттам можем да вземем пример и по
отношение начина на усвояване на
европейските средства, предоставени за изграждане на пречиствателни станции и канализация. Бенефициенти на тези средства са ВиК операторите. Подобен подход дава финансов импулс и стабилност на техните дружества. Надявам се в следващия програмен период на ОП "Околна среда" ролята на ВиК операторите да бъде засилена.

Какви инциативи е предприела и планира Българската
асоциация по водите с цел да
подпомогне работата на
компаниите в сектора?
Нашата цел е да бъдем активни в
процесите на реформиране на сектора, като даваме експертни становища и предложения по отношение на
нормативните изменения.
В същото време организираме форуми, на които всички заинтересовани страни могат да предложат и получат информация за добри практики и да изразят мнение.
За първата половина на 2013 г.
сме планирали редица събития, като
може би най-значимото от тях е

конференцията Булаква, в рамките
на изложението Вода София. Тя ще
се проведе на 30 и 31 май в Интер
Експо Център и според предварителните ни намерения ще обхване три
теми - регионалните генерални планове, които по това време би следвало да са готови; бизнес планирането - по това време трябва да се
подготвят бизнес плановете на ВиК
операторите за периода 2014 2019 г. и язовиростроене, предвид
започнатия процес на построяване
на 3 язовира.

Каква е действащата към
момента нормативна рамка в областта? Смятате
ли, че Законът за водите и
Националната стратегия
за развитие и управление на
водния сектор гарантират
устойчивото развитие на
бранша?
Действащата в момента нормативна рамка е непълна и на места
дори противоречива. Както казах и
преди това, аз имам много резерви
към приетата Водна стратегия, но
смятам, че тя трябва да бъде изпълнявана такава, каквато е, след
като е вече приета, защото, за да
има успех едно начинание, то трябва да следва с постоянство предначертания път. От Закона за водите трябва да бъдат извадени
текстовете, свързани с управлението и организацията на ВиК отрасъла и прехвърлени в специален закон за ВиК услугите. При изготвянето на следващите нормативни
документи трябва да се действа
по-смело, защото са необходими радикални, а не козметични промени.
Не трябва да се отхвърля и идеята
за създаване на централизиран орган за управление на сектора, например Агенция по водите.
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HACH LANGE предлага разнообразни решения,
съобразени с индивидуалните изисквания
С HACH LANGE клиентът получава достъп до високоефективна
мрежа, специално предназначени
за целта филиали в цяла Европа и
сътрудничество със силни партньори. До себе си ще има специалист, който ще съдейства при:
• определяне на правилните измервателни точки
• избора на правилните контролно-измервателни уреди за вашето приложение
• планирането за захранващите
линии, крепежните елементи,
окабеляването, проточното устройство и т. н.
• формулиране на профила на изискванията за приложението, параметрите и измервателния уред
• вземането на решението за оптималната комуникация и енергоснабдяването
• избора на правилната конструк-

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

ция: панел на шкаф, стенен панел, мобилен панел, център за управление, контейнер, транспортно средство или ремарке.
HACH LANGE предлага още панели за
питейни и отпадни води за мониторинг на повърхностни води, съоръ-

жения за обезсоляване, управление
на канализационни мрежи и т.н.
Независимо от различните изисквания, компанията предлага най-правилните решения. Системните ре-
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шения на HACH LANGE се предлагат в разнообразни варианти: монтирани на панел, като ремарке, в
контейнер или като станция за мониторинг, както и изградени "до
ключ". Клиентът получава оптимално съчетани компоненти и системата е планирана и изградена
индивидуално, а едновременно с това оборудването покрива всички желани параметри.
Концепцията за захранването
включва също така и цялостното
снабдяване с проби и енергия. Ползата е надеждността, която се отнася и за международни проекти: цялата ви система е монтирана на панел и тествана основно.
На мястото, на което тя ще бъде
използвана, вие трябва само да я
свържете и можете веднага да започнете измерванията!
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бизнес

Управление на
водните ресурси
в страната
Управлението на водите в
България се осъществява на национално и басейново ниво. Със
закона за водите и в съответствие с Директива 2000/60/
ЕС, у нас са определени четири
района за басейново управление:
Дунавски, Черноморски, Източнобеломорски и Западнобеломорски, за които отговарят едноименните басейнови дирекции. Определените със закона за
водите речни басейни не следват административно-териториалното деление на страната. Управлението на водностопанските системи се извършва
на технологичен и басейнов
принцип в съответствие с условията на разрешителните за
водоползване и ползване на водните обекти за различни стопански дейности и за заустване на отпадни води в тях.
На национално ниво отговорностите спрямо водните ресур-
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си са поделени помежду няколко
министерства. Последните
кризисни събития, вследствие
наводненията в Южна България
през м. февруари, показаха на институциите, че водният сектор има нужда от сериозна пре-

оценка на отговорностите към
водните съоръжения в България.
С решение на МС, Министерството на икономиката енергетиката и туризма (МИЕТ)
чрез НЕК и държавно предприятие "Язовири и каскади", пое от-
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бизнес
говорността за управлението, техническата експлоатация и поддръжката на всички язовири за
питейно-битови нужди у нас, независимо от тяхната собственост. С предписанията на "Язовири и каскади" са длъжни да се съобразяват и концесионираните или отдадени под наем язовири.
Останалата част от язовирите и микроязовирите, без общинските и тези за питейни нужди,
стават публична държавна собственост, като
грижата за тях е поверена на Министерството
на земеделието и храните (МЗХ), чрез предприятие "Напоителни системи". В правомощията на
Министерството на околната среда и водите
(МОСВ) е определянето на режима на водоползване на 54 значими язовири в страната.
Очакваните промени в закона за водите ще
регламентират прехвърлянето на собствеността върху стотиците малки язовири от общините на държавата. Под опеката на местната
власт ще останат единствено водоемите, дадени на концесия.
Промените в закона предвиждат и повече права за експертите от "Язовири и каскади" и "Напоителни системи", така че да могат да се изпълнят предписаните от двете дружества мерки за безопасност на по-малките хидротехнически съоръжения.
Министерството на регионалното развитие

и благоустройство (МРРБ) е натоварено със задачата да направи единен регистър на всички язовири, водопроводи и защитни диги в страната държавна и общинска собственост, които по
предварителна информация на ведомството наброяват 3000 язовира.

Проверка на хидротехническите съоръжения
След преливането на яз. "Иваново" в началото
на м. февруари т. г., МС инициира проверка на потенциално опасните язовири, микроязовири и хидротехнически обекти на територията на страната. Със задачата да провери техническото състояние на водоемите у нас бе натоварено икономическото министерство, чрез предприятието
"Язовири и каскади". Заедно с екипи на "ВЕЦ" и "Хидроелектроинвест" те успяха да проверят 565 язовирни съоръжения, включително и 49 язовира, които общините посочиха като критични.
Равносметката на министерството на икономиката е, че в България има 147 язовирни съоръжения с проблем в преливниците, а в 68 от
тях има нарушения при основните изпускатели.
Сред сериозните нарушения, открити от проверяващите екипи на създадената експертна група, бе и наличието на огради и мрежи при преливниците с цел запазване на рибата във водоемите. Проверките отчетоха и липсата на насипни
стени или непочистени речни легла при голяма
част от по-малките язовири.

Оценка на водните ресурси
Водните ресурси са използваемата част от
природните води и се формират предимно от
валежите и се проявяват като повърхностни и
подземни води. Според Закона за водите, Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) има ангажименти за оценката на водните ресурси, в това число и на валежите, както и за развитието на системите за ранно предупреждение от високи води. НИМХ предава оперативни данни за валежите, дебелината на снежната покривка, реките и подпочвените води, като прави дневни, седмични и месечни анализи на
данните, подадени от оперативните станции в
страната. Секция "Хидрология" на НИМХ изготвя месечни и годишни доклади за състоянието на
реките и подпочвените води, които се подават
към МОСВ.
Състояние на речните басейни и тяхното управление
Дейността на басейновите дирекции се координира от дирекция "Управление на водите" към
МОСВ. Съгласно изискванията на чл. 14, ал. 1, т.
б от Рамковата Директива за водите 2000/60
и Графика за информиране на обществеността
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бизнес
по изготвянето на План за управление на речните басейни
(ПУРБ), четирите дирекции изготвиха междинен преглед на
значимите проблеми по управлението на водите. Този преглед отразява мнението на заинтересованите страни, в резултат на проведените консултации с обществеността през
2006 г. и 2007 г. Въз основа на
извършените анализи на състоянието на водните тела всяка
дирекция изготви план за управление на речните басейни, чийто период на действие е 6 години - от 2010 г. до 2015 г.

Риск от наводнения
Превенцията от природни
бедствия, в това число и наводнения, е актуална тема напоследък, затова и информираността по отношение на риска от
наводнения е наложителна.
Оценката и управлението на
риска от наводнения е предмет
на Директива 2007/60/ЕС, позната още като Европейска Директива за наводненията, която е в сила от 26.11.2007 г., и
е транспонирана в националното законодателство с изменението на Закона за водите през
м. август 2010 г.
За оценката и управлението
на риска от наводнения отговарят четирите басейнови дирекции в страната, които след приемане на съответната методика от МОСВ, обявиха обществени поръчки за изпълнение на
задачата.

Опитът на РЕСАК в оценката на риска
Частният изследователски
център РЕСАК работи като консултант и изпълнител по проекта за оценка на риска от наводнения, съвместно с Басейнова дирекция Дунавски район. "Работата ни по проекта е естествено продължение на досегашната ни дейност в областта на
превенцията от природни бедствия, в това число и наводнения", обясни г-жа Людмила Миле50

нова, директор на центъра за
приложения на спътникови изображения РЕСАК. "Целта на настоящия проект е анализ на опасността от наводнения в населените места, разположени по
поречия на реки, и оценка на
предварителния риск от наводнения. Според процедурата по
проекта, данните от всички
карти и анализи се обобщават
от басейновата дирекция (Дунавски район, респективно другите дирекции), след което се
публикуват на сайта на съответната дирекция за обществено обсъждане. След 2-месечен
срок на обсъждане се пристъпва към оценка на риска от наводнения, която включва голям
обем от задачи и трябва да
приключи до края на т. г.
Освен опита на Гражданска
защита в превенцията от наводнения, РЕСАК ползва и карта
за земното покритие за цялата
територия на България, базирана на Системата за класификация на земно покритие на ФАО/
ООН Land Cover Classification
System - LCCS, която установи,
че при наводнения са засегнати
приблизително: 6140 км2 земеделски земи, 1409 км2 гори,
1550 км2 смесена растителност, 4 км2 планински треви и
пасища и 796 км2 урбанизирани
територии.
Подробни данни и симулационни модели на наводнения по водосбори и населени места може да се видят на експерименталния геопортал http://
www.bsdi.asde-bg.org.
Цялата тази информация е
насочена към общинската, областната и държавната администрация с цел превантивни
мерки за минимизиране щетите от евентуални наводнения,
оценка на риска от тях, изчисляване на ценностите и активите при природни бедствия.

Приложение на спътниковите изображения в управлението
В подкрепа на създаването на

единен регистър на язовирите
в България биха могли да работят специалисти от различни
неправителствени организации. В това отношение Центърът за приложение на спътникови изображения РЕСАК поддържа определена информационна база за водните обекти на
територията на България, които според тях са близо 10 600.
Там са включени големи и малки
язовири, езера и влажни зони.
Осъзнавайки важността от
подробна информация, центърът РЕСАК си е поставил амбициозната задача по картиране на всички настоящи водни
обекти в България, в т. ч. язовирите, на база спътникови и
самолетни изображения с много висока разделителна способност и попълване на информация за тях. Картирането се извършва на база на спътникови
изображения или ортофото, като за големите язовири мащабът е 1:10 000. Вече има данни
за 52 комплексни язовира. Подготвени са и предложения за
паспорти на всеки тип воден
обект, с данни за важни географски, морфометрични, хидротехнически, физико-химични и
биологични параметри.
Експертите от Агенция за
устойчиво развитие и евроинтеграция - АУРЕ и Център РЕСАК вече тестваха подобна
технология, като през 2008 г.
изпратиха до няколко общини
списък и карти с картографираните в техните административни граници водни обекти и по-олекотен формат на
паспорт за попълване. В тях са
включени големи и малки язовири, езера и влажни зони. Картите, които те създават, съвместно със специалисти от
Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция (АУРЕ),
СУ Св. Климент Охридски и Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХБАН), могат да послужат за
създаване на воден регистър
на страната.
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ZEHNDER продукти за напорно отводняване икономическа алтернатива на
гравитационните канализационни системи
Какво представлява
напорното отводняване?
Под метода напорно отводняване се
разбира мрежа за напорно отводняване,
представляваща система от множество
разпръснати отделни отдалечени обекти,
източници на отпадъчни води, свързани
чрез общ напорен тръбопровод към гравитачна канализационна система или директно към комунално-битовите ПСОВ. При
този метод се използват високоефективни помпи, съоръжени с елементи за раздробяване, управлявани от електронни контролери, монтирани в компактни готови
помпени шахти, свързани посредством напорни тръбопроводи чрез тръби от ПЕ с
малки сечения. Обикновено използваните
напорни линии са с диаметър 50/65 mm. Това дава предимства на този метод, правейки го в много голяма степен независим
от условията на терена, а преодоляването на разстояния от 2000 метра и повече
е лесно и икономично решение.

Какви са възможните
приложения

•бързо и значително по-лесно изграждане, благодарение на тесни и недълбоки изкопи;
•за полагането на напорните тръбопроводи е достатъчна и по-лека и малогабаритна техника;
•многократно по-ниска стойност на
изкопните дейности;
•минимални затруднения за трафика
и обществения транспорт;
•лесни и ниски по себестойност дейности по монтажа на помпените
станции;
•разходите по изграждане на напорна
канализационна система са 50% от
тези за конвенционалната гравитачна канализация;
•годишен разход за електроенергия
за 4 членно домакинство около 15 лв.

Напорните станции по
технология ZEHNDER.
Техническото оборудване се състои
от една или две взривозащитени потопяеми моторни помпи, оборудвани с режещ нож и необходимите арматури като спирателен и възвратен клапан, както и контролер.
ZEHNDER предлага и серия продукти
компактни повдигащи помпени станции, които освен част от едно по-голямо инфраструктурно решение, каквото
е цялостната канализационна система,
могат да се прилагат и в единични случаи, за единични къщи или малки хотели, респ. няколко къщи или малки хотелски комплекси. Тези помпени станции,
макар и компактни по размер, са оборудвани с надеждни центробежни помпи с дробилен нож и контролер.

•Изграждане на канализационна система в населени места без такава или
такива с налична само дъждовна канализация
•Свързване на отделни, отдалечени
несвързани къщи или групи от къщи,
хотели, вилни селища, които са отделени от канализацията от налични
препятствия, както и на цели части/
квартали от населени места.
Най-общо навсякъде, където конвенционалното гравитачно отводняване е
невъзможно, по една или друга причина,
но най-силният мотив за избор на напорните канализации е финансовия - това е
наполовина по-евтина алтернатива.

но достъпни зони като задни дворове,
дълбочина на вграждане до 3,5 m, пригодена и за вграждане под пътни платна с
капаци на улични шахти до клас на натоварване D.

Помпа ZEHNDER с дробилен механизъм
Съществена особеност на помпените станции ZEHNDER е присъединителният механизъм. Чрез него дори и при
пълна шахта, помпата може да се вдига или потапя.

Контролен уред
Помпените контролери на ZEHNDER
са здрави, надеждни и оборудвани с LCD
дисплей за показване на експлоатационни данни и съобщения за грешки. Освен
това в контролера е интегрирана алармена система.

В заключение:
В Европа са изградени десетки такива цялостни решения. На българския пазар в този бранш има представени и други фирми. Нашето място ние търсим
сред най-добрите, предлагайки продукти, гордо носещи етикет "качество, произведено в Германия".

Предимства
•при нови планирания, тръбопроводите за отпадъчни води и тези за питейни могат да бъдат положени в
общ изкоп;
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FPS-K помпена станция
Изработена от ПЕ, тя е много лека и
се инсталира ръчно. Например при труд-
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Интегрирани
водни проекти
Една от приоритетните оси в
областта на околната среда и водите е свързана с подобряването
и развитието на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води.
По данни на Министерството на
околната среда и водите (МОСВ)
към 8 ноември 2012 г. общият размер на договорените средства по
приоритетната ос 1: "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в
населени места с над 2 000 е. ж. и в
населени места с под 2 000 е. ж., попадащи в градски агломерационни
ареали" възлиза на 3,418 млрд. лв.,
което е близо 136% от средствата за сектора. Към тази дата изплатените средства възлизат на
414 млн. лв. В същото време се изпълняват 125 договора/заповеди за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 26 от които за
техническа помощ, 19 за изграждане на ВиК инфраструктура, 1 заповед за Басейнова дирекция - Благоевград, 26 за подготовка и изграждане на ВиК инфраструктура по
процедура BG161PO005/10/1.11/
03/19, 50 за изграждане на ВиК инфраструктура по процедура
BG161PO005/10/1.11/02/16, 1
проект за укрепване на капаците-
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та на структурите, ангажирани в
процеса на реформиране на ВиК сектора и 4 проекта за разработване
на планове за управление на риска
от наводнения.

56,2 млн. лв. са усвоени по
процедурата за техническа
помощ
До момента успешно са приключени всички проектни дейности и
са извършени окончателни плащания по 87 договора по процедурата за техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти.
Общата усвоена безвъзмездна финансова помощ по тези проекти
възлиза на близо 56,2 млн. лв. По
процедурата за инфраструктура
са приключили 6 договора за безвъзмездна финансова помощ на общините Бургас (кв. Долно Езерово),
Вълчи Дол, Каварна, Приморско, Перник и Главиница с общ размер на
усвоена безвъзмездна финансова
помощ от 70,9 млн. лв.

26 проекта по процедура №
BG161PO005/10/1.11/03/19 са в
изпълнение
По процедура № BG161PO005/
10/1.11/03/19 "Подготовка и изпълнение на проекти за подобрява-

не и развитие на инфраструктура
за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е. ж." до 30
юни 2011 г. в изпълнение са 26 проекта. В тях се включват общините - Айтос, Балчик (к. к. Албена),
Балчик (за града), Бургас (кв. Меден
рудник), Бургас (кв. Сарафово), Варна (к. к. Златни пясъци), Гълъбово,
Дряново, Дулово, Елин Пелин, Елхово, Ихтиман, Каварна, Кюстендил,
Левски, Нова Загора, Пазарджик, Попово, Приморско (Китен), Радомир,
Разград, Разлог, Сандански, Смолян,
Столична, Тутракан и Чирпан на обща стойност 918 млн. лв.

85 проектни предложения
по процедура BG161PO005/10/
1.11/02/16
По процедура BG161PO005/10/
1.11/02/16 за "Подобряване и развитие на инфраструктурата за
питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е. ж." до 20
февруари т. г. са подадени общо
85 проектни предложения. В процес на изпълнение са 50 договора
за безвъзмездна финансова помощ
с общините Аксаково, Банско, Благоевград, Ботевград, Бургас (Горно Езерово), Бургас (Банево, Ветрен и Минерални Бани), Бяла (Вар-
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на), Бяла (Русе), Бяла Слатина, Варна, Велики Преслав, Етрополе, Исперих, Казанлък, Карлово, Кнежа,
Козлодуй, Костинброд, Кричим,
Кубрат, Ловеч, Луковит, Мездра,
Момчилград, Монтана, Несебър,
Нови Пазар, Панагюрище, Петрич,
Пещера, Пирдоп, Провадия, Раковски, Свищов, Сливен, Созопол, Сопот, Стара Загора, Средец, Стамболийски, Столична община (Банкя), Столична община (Суходол),
Столична община (Владайски колектор), Столична община (Сливница), Тервел, Трявна, Хисаря, Шумен, Червен Бряг и Ямбол на стойност 1,722 млрд. лв. Изпратени
за оценка в Европейската комисия
са проектите на Добрич - Фаза I,
Асеновград и Пловдив, които към
момента са трите най-големи
проекта в сектор "Води".

Интегриран проект за подобряване на водния сектор в гр. Добрич - Фаза I
Интегрираният проект за подобряване на водния сектор в гр.
Добрич - Фаза I се определя като
най-мащабния проект на община
Добрич. Той е на стойност 115 мил.
лв. и се финансира по Оперативна
Програма "Регионално развитие". В
него е включена реконструкция на
общо 86 километра водопроводна
мрежа, рехабилитация на главни канализационни колектори и на пречиствателната станция за отпадъчни води в село Врачанци. Очаква
се строителството да приключи
до края на 2014 г.

Проект за Интегриран воден цикъл на Асеновград
Проектът цели изграждане на
пречиствателна станция, подмяна на водопроводна мрежа и изграждане на нови колектори. В края
на месец март проектът бе одобрен от Управляващия орган (УО) по
Оперативна програма "Околна
среда" и е входиран в Европейската комисия за окончателно одобрение и финансиране, тъй като
стойността му надвишава 100
млн. лв. По проекта се предвижда
да се реконструират над 24 км
канализация и 4 км водопровод и
да се изгради нова пречиствател54

на станция за отпадъчни води. Съфинансирането от страна на общината е в размер на 8,9% от общата стойност на проекта.

Интегриран воден проект
на гр. Пловдив
Договорът за Интегрирания воден проект на гр. Пловдив е за 145
млн. лв., от които 16,7 млн. лв. са
съфинансиране от страна на общината. По проекта се предвижда да
се подменят 14 км водопроводи,
800 сградни отклонения, както и
16,1 км второстепенна канализационна мрежа. Предвижда се да бъде извършена рехабилитация на 2,8
км от съществуващия колектор
VII, да бъде изграден разтоварващ
колектор VII, както и да бъде извършена реконструкция, модернизация и доизграждане на ПСОВ Пловдив.
В рамките на Приоритетната
ос 1 в момента се изпълняват два
големи проекта - "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Враца" и
"Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово" с общата стойност близо 241 млн. лв.

Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца
Общата стойност на проекта
е около 136 млн. лв., от които 99
млн. лв. са съфинансиране от Кохезионния фонд на Европейския съюз,
25 млн. лв. съфинансиране от държавния бюджет и 13 млн. лв. съфинансиране от община Враца чрез
външен заем. Асоцииран партньор
по проекта е ВиК - Враца.
Проектът включва реконструкция и рехабилитация на главни и
второстепенни водопроводи, на съществуващи главни колектори и на
второстепенна канализационна
мрежа. Удължаване на колекторната мрежа, рехабилитация на съществуващия стоманен водопровод,
съпроводена с проучване, проектиране и реконструкция на азбестоциментовия трансмисионен водопровод от язовир "Среченска бара"
до гр. Враца, пълно обновяване на
пречиствателната станция за отпадни води.
На 31 октомври 2012 г. официално бе подписан договора за

Етап-1 изпълнение на реконструкция на водопроводната и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа. Стойността
на договора е 30 399 899 лв. без
ДДС. Изпълнител е консорциум Воден цикъл 2011.

Интегриран проект за воден цикъл в град Габрово
Проектът е на стойност малко над 123 млн. лв. Стойността
на безвъзмездната финансова помощ е около 117 млн. лв., от които близо 94 млн. лв. са по линия на
Кохезионния фонд на ЕС, а останалите 23 млн. лв. се отпускат от
държавния бюджет на Р България.
Водният цикъл включва реконструкция на пречиствателна станция за питейни води, ремонт на
четири помпени станции и изграждане на една нова, рехабилитация
на водоснабдителната система,
разширяване и рехабилитация на
канализационната мрежа и реконструкция на пречиствателна
станция за отпадни води. Първият договор за строителство е
подписан на 4 юни 2012 г. Изпълнител е фирма Драгиев и Ко. Стойността на договора приблизително възлиза на 14 млн. лв. без ДДС.
На 9 ноември 2011 г. УО обяви
покана за изграждане на ВиК мрежи и пречиствателни станции за
агломерации между 2000 и 10 000
е. ж. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 300 млн. лв. Допустими
бенефициенти са 147 общински администрации, на чиято територия попадат допустимите по процедурата 236 агломерации. Предвижда се да се финансират проекти в напреднала фаза на подготовка, по които предстои да започнат или вече са започнали строителни дейности. Крайният срок за
подаване на проектни предложения беше 15 октомври 2012 г.
По данни на МОСВ към 8 ноември т. г. са пуснати в експлоатация
20 обекта в 13 общини: Приморско, Сопот, Белослав, Благоевград,
Вълчи Дол, Хисаря, Бургас, Столична община, Казанлък, Каварна, Троян, Перник и Главиница на обща
стойност около 165 млн. лв.
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