
 

   

З А Д А Н И Е 

 
ЗА  ПРОЕКТИРАНЕ НА БИОЛОГИЧНО СТЪПАЛО НА ПСОВ  

 

                                                   

1.Обща информация 

  

«Свилоцел» ЕАД произвежда сулфатна избелена целулоза за хартия от широколистна 

дървесина с капацитет 110000 т./год. Предвижда се до края на 2018 г. да се извърши 

реконструкция на инсталациите с цел повишаване на производителността до 160000 

т./год. 
«Свилоцел» ЕАД  се намира на площадката на «Свилоза» АД разположена в Западната 

индустриална зона на гр. Свищов на брега на р. Дунав.  

Целта е да бъдат достигнати пределно допустимите стойности на емисиите за заустване 

в съответствие с директивите на ЕС, чрез изграждането на биологично стъпало към 

съществуващата пречиствателна станция за промишлени отпадъчни води.  

Изграждането на  биологично стъпало след физико-механичното пречистване на 

отпадъчните води  трябва да завърши до 30.04.2018 г. 

 

   

2.Съществуващо положение 
 

В ПСОВ се извършва физико-механично пречистване чрез напорна флотация на 

производствените отпадъчните води от „Свилоцел” ЕАД и „Свилоза Ярн” ЕООД. 

Технологичната схема включва: 

- резервоари за хомогенизиране и неутрализация с обем по 400 м³- 2 бр. 

-     флотатори- 2 бр. с общ капацитет 1250 = 650 + 600 м³/час,  

- резервоари за утайка-2 бр.   

- лентови филтър-преси за обезводняване на утайката-2 бр.  

В резервоарите за хомогенизиране се дозират необходимите количества коагулант и 

при необходимост сярна киселина или натриева основа за коригиране на рН. Преди 

флотаторите се дозира флокулант. След флотаторите пречистените отпадъчни води, 

след смесване с условно-чистите води от площадката, се заустват в р. Дунав. 

Обезводнената утайка се депонира в депо за неопасни отпадъци. 

 

Технологичната схема на съществуващата ПСОВ е показана в Приложение 1,2,3 и 4. 

 

 

 

 

 



3.Проектни данни  за пречиствателната станция за отпадъчни води  

 

3.1.Количество на пречистваните отпадъчни води: 

 

Qср. ден. – 14 400 m
3
/d 

Qмакс. час. - 600 m³/h 

Q макс. год. – 5 040 000 m³/y  

 

 

3.2.Стойности на показателите на отпадъчните води преди и след биологично 

стъпало на ПСОВ  
 

 

Показател 
Стойности на показателите на отпадъчните води 

Преди биологично стъпало След биологично стъпало 

Активна реакция рН 6 – 9 6 – 9 

Неразтворени вещества 100 mg/dm
3
  30 mg/dm

3
 

ХПК (бихроматна)                        1700 mg/dm
3
 400 mg/dm

3
 

Азот (общ)    40 mg/dm
3
     5 mg/dm

3 
Фосфор (общ)      2 mg/dm

3
  0,6 mg/dm

3 
БПК5  950 mg/dm³   25 mg/dm³ 

Температура 60   С   

 

 

 

4.Изисквания към проекта за пречиствателна станция 
 

4.1.Със схемата за пречистване да се постигат стойности под пределно допустимите 

стойности на емисиите  

4.2. Проекта да предвижда: 

-водата към биологичното пречистване да се подава след физико-механично 

пречистване през единия от флотаторите 

-след биологичното пречистване потока да се смесва с потока след пречистване от 

втория флотатор и потока на битово-фекални,условно чисти и дъждовни води 

-измерване на количеството отпадъчни води 

-непрекънат контрол на рН на смесения поток пречистени производствени води и на 

потока на битово-фекални,условно чисти и дъждовни води 

-пречистените производствени води да се подават гравитачно към р.Дунав след 

съоръженията за пречистване 

-третиране на утайките  

-подмяна и/или възстановяване,ако е необходимо на съществуващите 

съоръжения,които ще се използват в схемата на пречистване 

-поддържане на подходяща околна среда на микроорганизмите в съоръженията за 

биологичното пречистване при спирането на подаването на отпадъчни води за период 

до 30 дни 

4.3.Сметната документация да включва отделни стойности за отделните части на 

проекта и очакваните експлоатационни  разходи за пречистване на 1 м³ вода. 

4.4. Проектирането и изпълнението на ПСОВ да бъде съобразено със съществуващите 

сгради и съоръжения на площадката на «Свилоза» АД и възможностите за 

използването им. 

 



5. Изисквания към офертата за изготвяне на проекта 

 

Офертата да включва: 

- цена за проектиране, доставка на оборудване и изпълнение на отделните части на 

проекта и за всяка от степените на пречистване  

- срок и времеви график за изпълнение на проекта  

 

 

 
  

 



 

                                                                                                                                                     

 


