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Резюме: 
 
Влизането в сила на Европейската Рамкова Директива за Водите (EWFD) от 2000 г. за запазване 
качеството на водните ресурси и изпълнението на поставените цели за постигане на добро 
състояние на водите в Европа до 2015 г., е свързано неминуемо с развитие на нови технологии за 
пречистване. 
 
Предстои  ново оразмеряване, рехабилитация и оптимизация на вече изградените ПСОВ. 
Необходимо е развитието на нови технологични схеми за пречистване, нови изходни данни и нови 
оразмерителни методи. Пред инженерите стоят нови задачи; 
 
За постигане на очакваните резултати е необходимо повишаване на знанията за протичащите 
биологични процеси и компетентно използване на оразмерителните методи, главно при 
биологичното отстраняване на азота и фосфора и т.н. 
 
В рамките на този доклад е направен опит за общ преглед на досегашните методи за оразмеряване 
на ПСОВ и несигурностите при тяхното прилагане.  
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Abstract: 
 
Entering into force of the European Water Framework Directive (EWFD) of December’ 2000 for prevention 
of the water resources quality and the implementation of the objectives for achievement of good water 
body’s status in Europe by 2015, is inevitably associated with the development of new treatment 
technologies.  
 
We are faced with new dimensioning, rehabilitation and optimization of existing WWTP. Development of 
new process schemes, new input data and new dimensioning methods is required. The engineers have to 
settle the new tasks; 
 
To achieve the desired results it is necessary to increase the knowledge of the biological processes, the 
competent use of sizing methods, mainly in biological removal of nitrogen and phosphorus, etc. 
 
In this paper is made an attempt regarding general overview of current methods for design of wastewater 
treatment plants and the uncertainties in their application. 
 

mailto:office@piwt.eu
mailto:office@piwt.eu
mailto:office@piwt.eu
mailto:office@piwt.eu


НАУЧНОПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 
„ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ПСОВ” 
Организирана от Камара на строителите в България и Българска асоциация по водите 

26 ноември 2013 г., 9 часа, зала „Средец”, хотел „Шератон”, София 

 

 Стр. 2 от 12 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Влизането в сила на Европейската Рамкова Директива за Водите (EWFD) от 2000 г. за запазване 
качеството на водните ресурси и изпълнението на поставената цел за постигане на добро 
състояние на водите в Европа до 2015 г., е свързано неминуемо с развитие на нови технологии за 
пречистване; 
 
На Фиг.1 е показан в табличен вид времевия график за изпълнение на предвидените дейности по 
Европейската Рамкова Директива за Водите (ЕРДВ). 
 

 
 

Фиг.1: Времеви график за изпълнение на предвидените дейности по Европейската Рамкова 
Директива за Водите 

 
Предстои  ново оразмеряване, рехабилитация и оптимизация на вече изградените ПСОВ. 
Необходимо е развитието на нови технологични схеми за пречистване, нови изходни данни и нови 
оразмерителни методи. Пред инженерите стоят нови задачи; 
 
За постигане на очакваните резултати е необходимо повишаване на знанията за протичащите 
биологични процеси, компетентно използване на оразмерителните методи, главно при 
биологичното отстраняване на азота и фосфора и др. 
 
В рамките на този доклад е направен опит за общ преглед на досегашните методи за оразмеряване 
на ПСОВ и несигурностите при тяхното прилагане.  
 
 

2. ОСНОВИ  
 
Биологичните пречиствателни процеси се дължат на масови обменни процеси, извършени от 
нормално развиващи се многобройни и разнообразни микроорганизми. В ПСОВ се строят 
биобасейни – реактори за контролираното им развитие. В биобасейните се развива биомаса от 
микроорганизми, известна като консорциум или биомаса от различни бактерии селектирани от 
условията в биобасейните и характеристиката на конкретните отпадъчни води. За по-лесно 
ориентиране на инженерите-биотехнолози се използва грубо разделение на аеробни, анокси и 
анаеробни микроорганизми, показано на Фиг.2. 
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Фиг. 2: Схематично илюстриране на система с активна утайка и една биомаса 
 

 
2.1 Аеробно разграждане на органичното натоварване по БПК5  

 
Биологичния пречиствателен процес на органичното замърсяване се състои в преобразуване на 
разтворените органични вещества (БПК) в неразтворени вещества и газове. Отстраняването им от 
системата се извършва чрез отделянето на излишната утайка. 
 
100% БПК + О2 + TSh → (50%) ∆TSh + (50%) (CO2 + Rest – БПК) 
 
Натоварването  на изход при концентрации от БПК < 15-20 mg/l e от порядъка на 0,2 – 0,1 
(БПК/kgTS*d), при стойност на рН от около рН ≈ 6,8 – 8,3. 
Основните процеси са начална абсорбция на БПК и разграждане в биобасейна по времепрестой. 
За отстраняване на азота от отпадъчните води по биологичен път се използват два секвенциални 
процеса – нитрификация и денитрификация. 
 
 

2.2 Нитрификация 
 
Без нитрификация няма денитрификация. Първата стъпка към отстраняване на азота е осигуряване 
на пълна нитрификация с помоща на нитрификанти. Те са много видове разпространени в почвите 
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и се развиват нормално без специална инокулация в аеробните биобасейни. Те не образуват 
флокули като хетеротрофите БПК5 разграждащи микроорганизми. Срещат се като едноклетъчни 
прикрепени към суспензията от хетеротрофни микроорганизми и като биофилми.  
 
В общата биомаса на биобасейна те са от 2 % до 3 %, по данни от литературата. Размножават се 
съответно 3 до 5 пъти по-бавно от хетеротрофите. При условие, че без нитрификация няма 
денитрификация те стават основен фактор за оразмеряване на нитрификацията в биобасейна с 
една обща биомаса. 
 
Нитрификантите са облигатни аероби, т.е. без разтворен кислород в биобасейна няма 
нитрификация. 
След като се знае, че скоростта на нитрификацията е силно зависима от температурата на водата 
трябва да се има предвид, че в извън температурния диапазон под 12

о
C и над 28

 о
C, постигането на 

концентрациите на изход ПСОВ става несигурно. 
 
 

2.3 Денитрификация 
 

Денитрификацията се извършва в биобасейните от същите хетеротрофни БПК5-разграждащи 
микроорганизми. Използва се тяхното свойство, при липса на разтворен кислород, да използват 
нитрити [NO2] и нитрати [NO3] като хомолог на разтворения кислород. 
 
Опростено, за сравнение може да се дадат следните две реакции: 
 

БПК5 + О2 
хетеротрофи

микроорганизми
 ∆ БПК5 + H2O + CO2 + TS’ 

               

БПК5 + [NO2
-
  + NO3

-
] 

хетеротрофи

микроорганизми
 ∆ БПК5 + N2(газ) + H2O + CO2 + TS” 

 
В литературата се среща, че 75 % - 80 % от хетеротрофите могат да превключат от  (О2)-
респирация в (NO2

-
 + NO3

-
), след 10 ÷ 20 минути време за образуване на нови катализатори. 

 
От това свойство е очевидно, че без дишане на биомасата няма денитрификация. Това е добре 
известно и се търси външен БПК5-донор,  например метанол, който се дозира за повишаване 
скоростта на денитрификация (дишането) на микроорганизмите. 
 
На фиг. 3 е показана концепция на модел нитрификация – денитрификация. 
 
 
 

Фиг.3: Концепция на модел нитрификация – денитрификация 
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3. ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА БИОБАСЕЙНА С ЕДНА БИОМАСА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА 
АЗОТ ОТ ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ ПО БИОЛОГИЧЕН ПЪТ 

 
 

3.1  Досегашни методи на оразмеряване 
 
Най-често използваните методики за оразмеряване на биологичното стъпало в България, са на 
база на изискванията и препоръките на: 

 Норми за проектиране на канализационни системи (съгласно Заповед No. РД-02-14-
140/ 17.04.1989 г. на КТСУ, в сила от 01.01.1990 г.), отменени с НАРЕДБА № РД-02-
20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 
канализационни системи (ДВ, бр. 49/2013 г.); 

 Работни листове (препоръки) на Технически съюз за отпадъчни води и ВиК, 
Германия – ATV-DVWK – A131/ 2000; Оразмеряване на едностъпални биологични 
пречиствателни станции; 

 Агенция за опазване на околната среда – Указания и норми (Environmental Protection 
Agency - USA). 

 
Изискванията към пречистените отпадъчни води за азот (N) и фосфор (P) в разрешителните за 
заустване в ”чувствителни зони” обикновено са: 
BSB5  < 25   mg/l (биологична потребност от кислород БПК5) 
CSB  < 125 mg/l (химична потребност от кислород) 
NS   < 35   mg/l (неразтворени вещества) 
TKN   < 10   mg/l = ∑ [ 2 (mg/l) N-Nорг + 3 (mg/l) N-NH4

+  
+ 5 (mg/l) N-NO3

+
] (общ азот) 

TP  < 1     mg/l (общ фосфор) 
 
Препоръките на немската организация ATV-DVWK, често цитирана при използване на 
оразмерителни програми също е извор на несигурност. Оразмеряването на ПСОВ по ATV до 1990 г. 
почива на емпирични основи основно на база времепрестой (пилотни изследвания в технически 
мащаб), показано на Фиг.4. 
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Фиг.4 Пречиствателни станции с биобасейни за отстраняване на БПК5, NH4 

(нитрификация/ денитрификация) и био-Р елиминация за годините 1981 -  1990 (ATV). 
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3.2 Оразмерителни програми. Теоретичен и практически опит от действащи 
ПСОВ 

 
Компютърните програми навлизат и се разпространяват бързо след 2000 г. Причината за 
създаването им е изготвяне на проекти за несравнимо къси срокове, целящи съкращаване до 
минимум на проектантската работа. 
 
В международната техническа литература се появяват критични статии, че няма съвпадение между 
оразмерените резултати, получени по математични модели/ програми и получените реални такива. 
 
В общи линии математичните модели се свеждат до определяне възрастта на утайката. 
Условието нитрификантите да не бъдат изнасяни от биобасейна с излишна утайка е коефициента 
на скоростта на размножаването им да е: 
 
µt ≤ µNI 

 
 или 
     
 
където: 
tTS, (d) – възраст на утайката, в дни 
µt – коефициент на скоростта на размножаване, изчислен съгласно уравнението на Monod; 
 
Уравнение на Monod: 
 

+
( - )

-14 2
= . , [d ]max + ++ ( - ) 24

NH N O
μ μt K OK NH N ON

 

 
На практика, за да отчита влиянието на температурата, е необходимо µmax бъде изчислено съгласно 
модифицирано уравнение на Vant Hoff – Svante Ahrrenius: 
 

( - )
1 2= .max

K T T
μ μ еt  или 

-
= .max

kt
μ μ еt , [d

-1
] 

15

( - )
1 2= .

max maxx

K T T
μ μ е  

 
където: 

-1

15 = 0,45, [ ]
max
μ d - специфична скорост на растежа, известна и стандартизирана за чисти култури 

Nitrosomonas, при 15
о
С;

 Т1, Т2 – съответните температури на отпадъчната вода, 
о
С; 

К – коефициент на Vant Hoff (функция от температурата, приема се таблично); 
 
Определянето на µNI е извършено с чисти култури в лабораторни условия и различна температура 
главно с Nitrosomonas (NH4

+ 
 NO2

-
), което се смята за основната стъпка в нитрификацията. 

Приемането на параметъра µ (d) от литературата може да е различно от една до друга ПСОВ и е 
извор за несигурност. Тази несигурност се покрива с коефициент f =1.8, т.е. 80 % по-дълъг 
времепрестой от оразмерителния. 
 
За определянето на tTS по емпиричен път на място в ПСОВ може да се използва израза: 
 
 
 

Където: 

][
.

..
d

SU

TSV
t

d

BBBB
TS 

][
1 1 d

tTS

t ][
1

dt
t

TS
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tTS - възраст на утайката, [d] 
VBB – общ обем на биобасейна, [m

3
] 

TSBB – концентрация на биомасата по сухо вещество, [kgTS/m
3
] 

ÜSd - количеството на излишната активна утайка, изнесена на ден, [kg/d] 
 
Възрастта на утайката е свързана с количеството на произведена нова (излишна утайка), която се 
изнася от биобасейна. Тъй като нитрификантите не правят флокули, те използват биомасата 
образувана от хетеротрофите за носители, в които се разполагат като  1 ÷ 3 % от общата маса. За 
да се предотврати изнасянето им с общата маса, трябва скоростта на размножаване на 
хетеротрофите (от 2 до 4 пъти по-голяма) да е равна на скоростта на размножаване на 
нитрификантите:  µt = µnitr. Това е възможно само ако хетеротрофите се подложат на ”диета”, т.е. 
натоварването по BSB5 (F:M) е в отношение по-малко от BTS < 0,10 ÷ 0,005 (mg BSB5/kgTS.d). След 
като нитрификантите се явяват определящи за размножаването на биомасата на хетеротрофните 
микроорганизми, то цялото оразмеряване се концентрира върху нитрификацията. 
При досега използваните методи за оразмеряване на нови ПСОВ, възрастта на утайката tTS (d) няма 
възможност да се определи на място и е източник на несигурност. По време на експлоатацията се 
определя истинската му стойност, за което е необходим и опитен експлоатационен персонал, тъй 
като се намесват четири сезона с различни температури. 
 
Често, при проекти на ПСОВ, се среща изискването за запазване концентрацията на биомасата, 
използвана при оразмеряването, обикновено TS = 3,5 (kg/m

3
) през цялата година. Практически е 

доказано, че оптималната концентрация на биомасата за една ПСОВ с европейски климат може да 
варира от 2,0 (kg/m

3
) до 5,0 (kg/m

3
), в зависимост от температурата на отпадъчната вода през 

различните сезони. 
 
Приетата фиксирана концентрация на биомасата в една ПСОВ и несъобразяването й с външната 
температура е сериозен извор на несигурност, при прогнозиране  на реалния пречиствателен ефект 
на ПСОВ. Тя засяга в особена степен действието на вторичните утаители, тъй като при t ≥ 25˚C 
утайката в тях се разбухва и утаяването се опорочава. 
 
     

3.3 Примери за несигурност - доказателства 
 

Към момента, изборът на променливи е субективен, респективно полученият резултат, поради 
приеманията, избрани от много възможности на база на личния опит на проектанта.  
 
Например, обемът на биобасейна за БПК5 се изчислява по следната формула, където и четирите 
параметъра са променливи, които обикновено се приемат съгласно литературни данни, което без 
пилотни изследвания на място или изграждане на прототип в технически мащаб при запазено 
подобие с ново-предложената пречиствателна схема на ПСОВ е математически некоректна задача: 
 

3 3
3

3

,

( / ). ( / )
,  ( )

. ( / )

BSB
BB

TS BSB TS

Q m d C kg m
V m

B X kg m


 
където: 
 VBB m

3
  - обем на биобасейна; 

 Qd m
3
/d  - денонощен приток отпадъчна вода при сухо време; 

 CBSB kg/m
3
   - концентрация по БПК5 в хомогенизирана проба; 

 BTS,BSB kg/(kg.d) - натоварване на утайката с БПК5; 
 XTS kg/m

3
   - концентрация на вещества отфилтрирани чрез мембранен 

  филтър 0,45 μm и изсушени при 105°С; 
 
Приетите величини са функции от много фактори, като температура, концентрация, натоварване и 
др. Те варират в широки граници (до повече от 2 пъти) и се приемат само на база на личен опит от 
проектанта. Докато измерените на място параметри са дискретни числа, т.е. получени на база на 
точни измервания за конкретната отпадъчна вода.  
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Използването на досегашните уравнения на Michaelis Menten; Monod; Svante Ahrrenius са главно 
приложими при изисквания за сравнително високи концентрации на изход на C, N и P. Те са 
експоненциални функции и законите, използвани в математичните модели не могат да обхванат 
ниските концентрации, изисквани на изход ПСОВ, защото самата математическа функция под 
определени концентрации е валидна с друг експонент (виж Фиг.5).  
 
За избягването на тези несигурности във всички приети оразмерителни данни и предпоставки се 
включва коефициент на несигурност, който нараства и се натрупва до края на оразмеряването, 
което на практика както се вижда от анализа на чувствителността на използваните модели (фигура 
9) може да удвои резултатите, респективно обемите, което от своя страна пряко влияе върху 
инвестиционните и експлоатационните разходи на ПСОВ. 

 
Фиг.5: Анализ на чувствителността 

 
Във връзка с предстоящото ревизиране на някои изисквания в Рамковата директива за водите, през 
последните две години в Германия бе направена оценка на евентуалните последствия от 
въвеждането на новите екологични стандарти върху статуса на водните тела в страната, риска за 
недостигане на “добър статус”, както и на  антропогенния натиск, специфициран по видове 
замърсители. Обобщените резултати от тези изследвания бяха публикувани в специализираното 
периодично издание на Международната асоциация на водите “Water Science and Technology” през 
януари 2013 г. Изследванията показват, че при новите екологични стандарти значително се 
увеличава процентът (до 86 %) на водните тела в Германия, които са оценени като рискови. Като 
основна причина за това се изтъква антропогенния натиск (главно биогенните елементи азот и 
фосфор), както и морфологичните и хидроложки характеристики на водоприемниците. Налага се 
изводът, че концентрациите на биогенните елементи във водните емисии трябва да бъдат 
намалени в още по-голяма степен, което определено ще създаде проблеми при реализирането им 
чрез сега прилаганите технологии на пречистване, както и върху тяхното финансово обезпечаване. 
 
Новите очаквани изисквания засягат главно (NH4

+
-N) ≤ 1 (сега 3,0) [mg/l] и  Pо ≤ 0,5 (сега 1,0) [mg/l] и 

неизменно ще рефлектират върху технологиите на пречистване на отпадъчните води. Старите 
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ПСОВ ще трябва да се актуализират и оразмерят отново, при използването на подобрени 
технологични схеми. 
 

3.4 Нов оразмерителен метод с изходни данни от лабораторни измервания 
 
При повишени изисквания и необходимост от оптимизиране на пречиствателните процеси се търсят 
нови схеми на ПСОВ и нови оразмерителни методи, почиващи на конкретни данни за отпадъчната 
вода на мястото, където ще се изгражда новата ПСОВ. 
 
Европейският съюз финансира научни проекти за нови ПСОВ схеми, намаляване на 
експлоатационните разходи за електро-енергия и инвестиционните разходи за изграждане на ПСОВ 
за „чувствителни зони”. 
 
Развитието и практическото доказване на новия метод за оптимизация на ПСОВ (описан по-долу) 
се финансира по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.05-0239-C0001, 
от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-
2013, Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знание и иновационни дейности”  по 
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.05 
„Разработване на иновации от стартиращи предприятия”. При него определянето на основните 
оразмерителни величини (скорост на нитрификация, денитрификация, дишане и др.) за конкретните 
отпадъчни води, се извършва в лабораторни условия, при съобразяване на колебанията във 
водното количество и качество, температурата и др. на мястото на ПСОВ. 
 
Избягване варирането на обемите на биостъпалото през различните сезони, се осъществява чрез: 

 изчисляване възрастта на утайката tTS, [d] на конкретната отпадъчна вода, чрез лабораторно 
определяне на реалната скорост на растежа на нитрификантите µmax, [d

-1
], в зависимост от 

температурите през различните сезони и съобразяването им по време на експлоатацията; 
 

 вариране на концентрацията на биомасата в определени граници (от 2,0 kgTS/m
3
 до 5,0 

kgTS/m
3
), при спазване на постоянна възраст на биомасата, в зависимост от температурите 

през различните сезони и съобразяването им по време на експлоатацията; 
 

 определяне концентрацията и възрастта на биомасата в биобасейна според 
температурната промяна на отпадъчната вода в него, чрез количеството изнасяна Активна 
Излишна Утайка (ÜSd); 
 

 Оптимизиране оразмеряването на въздуходувките за биостъпалото при определено 
натоварване, се осъществява  чрез определяне на необходимото количество кислород (О2), 
респективно въздух, на база на реалното дишане на конкретната биомаса (консорциум от 
хетеротрофните, автотрофните и факултативни микроорганизми). 
 

Съгласно предложеният метод, оразмеряването на необходимите обеми за нитрификация (NI) и 
денитрификация (DN), при биологично стъпало с една обща биомаса се извършва поотделно в 
аеробни и анокси условия. 
 
 
За оразмеряването на нитрификационния обем при съществуващи ПСОВ се използва 
уравнението: 
 
 
 
 
 
Където: 
Q - денонощен приток отпадъчна вода на вход биобасейн при сухо време, [m

3
/d]; 

Δ (NH4
+
-N) - разликата между концентрация на амониеви йони на вход и изход NI-стъпало, [kg/m

3
] 

νNI – скорост на нитрификацията (NI), [kg N-NH4/ kgTS.d], от лабораторни изследвания, при различни 
температури, характерни за конкретната ПСОВ; 

][,
.

)(. 34 m
TS

NNHQ

BSBNI

NI







V
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TSBSB – концентрация на биомасата по сухо вещество, [kgTS/m
3
], определена от лабораторните 

изследвания на отпадъчната вода от NI-стъпалото на ПСОВ (при определена температура, 
концентрация на кислород, амониеви йони и рН). 
 
На Фиг.6 е дадена принципна схема на диференциален реактор за суспендирана биомаса. Чрез 
него могат да се определят ензимните скорости на каталитичните реакции при различни 
температури. 

 
Фиг.6:Принципна схема на диференциален реактор за суспендирана биомаса; 1 – проба от 

конкретната отпадъчна вода, 2 – цилиндър на Имхоф, 3 – помпа за рециркулация, 4 – аерационна 

система от въздуходувка (5), 6 – електроди за измерване на NH4+, pH и O2; 

Оразмеряване обема за денитрификация: 
 
 
 
 
 
Където: 
Q - денонощен приток отпадъчна вода на вход биобасейн при сухо време, [m

3
/d]; 

Δ (NO3
-
-N) - разликата между концентрация на нитратни йони на вход и изход DN-стъпало, [kg/m

3
] 

TSBSB  - концентрация на биомасата по сухо вещество, [kgTS/m
3
], определена от лабораторните 

изследвания на отпадъчната вода от DN-стъпалото (при определена температура, рН и др.). 
νDN  - скорост на денитрификацията (DN), [kgNO3-N/kgTS.d] - от лабораторни изследвания, при различни 
температури, характерни за конкретната ПСОВ; 
 
Определяне на общия обем на Биобасейна за NI и DN: 
 
VBB = VNI + VDN, [m

3
] 

 
Съгласно същият метод, при необходимост, може да се създаде собствена биомаса, необходима за 
изследванията, на място с конкретната отпадъчна вода, чрез “FILL & DRAW” метод. 
 
Чрез предложеният метод се постига енергийна ефективност и устойчиво развитие при изграждане 
на нови и/или реконструкция на вече съществуващи ПСОВ. 

][,
.

)(. 33 m
TS

NNOQ

BSBDN

DN







V
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4. ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
 

 Реалното оразмеряване на биобасейни с една биомаса, при изисквания за заустване в 
„чувствителни зони”, с отстраняване на азот и фосфор, не може да бъде извършвано с 
математични модели без тяхното калибриране и верифициране за конкретната ПСОВ; 
 

 Необходимо  е въвеждане на изисквания за дефиниране характеристиките на проектните 
величини (изходни данни) чрез провеждане на измервания на място на количеството и 
качеството на конкретната отпадъчна вода за всяка една ПСОВ; 
 

 Необходимо е въвеждането на реален мониторинг и натрупване на статистическа база 
данни за съществуващите ПСОВ, но не само за параметрите на вход/ изход ПСОВ, но и 
вход/ изход на биобасейните, за да може те самите да се оптимизират и да има възможност 
за разграничаване на възникналите проблеми. Самото измерване на основните параметри е 
необходимо да бъде в съответствие с отпадъчните количества на вход/ изход, за да може 
да се изчисли реалния „капацитет на пречистване” на станцията, т.е. изчисление на 
стойностите като товари в [kg/d], а не като концентрации в [mg/l]; 
 

 Необходимо е да се обърне внимание на необходимостта от подкрепа на инженерите – 
проектанти чрез курсове за повишаване на квалификацията и запознаване с новите 
технологии в областта и начините за тяхното прилагане, за да може да се постигнат 
исканите устойчиви резултати. 
 

Развитието и практическото доказване на новия метод за оптимизация на ПСОВ се 

финансира по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.05-0239-C0001, 

от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика” 2007-2013, Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знание и 

иновационни дейности”  по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”, 

за което изказваме нашата голяма благодарност. 
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