
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ 

СТАНЦИИ ЗА ПИТЕЙНИ 

ВОДИ 

1 000 м3/ден I 

2 000 м3/ден II 

10 500 м3/ден III 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

 

• Министерство на селското стопанство 
на Република Калмикия, Руска 
федерация (МСХ РК);  

 

• Финансирането на проекта е 
осигурено посредством федералната 
целева програма "Развитие на 
селскостопанските земи на Русия за 
2014-2020 г., одобрена от 
федералното правителство на РФ; 

 

 

II III 



 

 
ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

• ЕвроБион е компания създадена в 
2005 г. и се явява вече от 10 години 
като основен лидер в производство на 
пречиствателни станции на Балкански 
полуостров и близки държави. 

• Към момента има реализирани над 
1000 пречиствателни станции за 
питейни и отпадни води, както за 
индивидуални жилища, така и за 
хотелски, производствени и 
обществени комплекси. 

• В настоящия проект се явява главен 
ръководител на проекта и консултант 
на строителството на съоръженията. 
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ПРОЕКТАНТ 

 

• Тал Проект е екип от архитекти и 
инженери, сформиран през 2010 
година. От тогава до сега сме изготвили 
над 150 проекта в идейна и техническа 
фаза, около 70% от който към момента 
са реализирани. 

• Дейността ни обхваща широкия спектър 
проекти: жилищни, обществени и 
промишлени сгради, градоустройство 
и интериор.  

• В настоящия проект изпълнява частите:  
Архитектура, Конструктивна, ВиК, 
Електро, КИПиА, ОВиК, Вертикална 
планировка. 
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ПРОЕКТА 

• Настоящия проект представлява група 
от пречиствателни станции за питейни 
води с общ капацитет 15 000 м3/ден. 
Станциите са предназначени да 
осигуряват питейна вода за няколко 
населени места с общо население 50 
хиляди души. Ставрополски край, Руска 
федерация. 
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• Проекта за пречиствателните станции е 
част от мащабния проект „Ики-Бурулски 
групов водопровод“, реализиран на 
териториите на Р. Калмикия и 
Ставрополски край на РФ. Проекта ще 
осигурява чиста питейна вода за над 
150 хил. души население. 

• Четири от станциите ще са с капацитет  
1 000 м3/ден. и ще осигуряват питейна 
вода съответно за селата: Турксад, 
Приозерское, Садовое и Чоргайский 

• Една от станциите ще бъде с капацитет 
2 000 м3/ден. и е предназначена за с. 
Величаевское 

• Най-голямата станция е с капацитет 10 
500 м3/ден. ще се изгради до с. Арзгир. 

I II III 
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Резолюция от президента на Руската 
федерация В. Путин на искане, отправено 
от президента на Република Калмикия, за 
финансиране на проекта.  
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ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРЕЧИСТВАНЕ 
          

        Проекта обхваща изисквания за 
проектиране, инженеринг и производство 
на инсталации за подготовка на питейна 
вода с помощта на технология за обратна 
осмоза от солени (слабоминерализирани) 
води. Инсталацията е конструирана под 
формата на 2 степенна система.  
- 1-ва степен е оборудвана със 

специални елементи на обратната 
осмоза;  

- 2-ра степен действа на базата на 
модулна технология пръстеновиден 
диск за преобразуване на концентрат и 
увеличава производителността от 65 до 
78 %. 

      При проектирането на инсталацията се 
вземат предвид условията на околната 
среда (температура, влажност, изисквания 
към постоянно натоварване). Цялостно 
обзавеждане ще бъдат побрани в 3 
контейнери с размери 40 фута (1 фут = 
30,48 см) всеки контейнер.  
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-    Процеси, включени в системата на 
пречистване 
•   пречистване на водата от механични 
замърсители; 
•   пречистване на водата от разтворени 
външни съставки; 
•   изсветляване на водата; 
•   омекотяване на водата; 
•   обезсоляване; 
•   дезинфекция. 
      Модулна технология с пръстеновиден 
диск със специален разчет на режима на 
потока предлага някои значителни 
предимства, като например: 
• Оптимални характеристики на флуида и 
хидравликата;  
• Много ниски загуби на натиск (около 2 бара) 
чрез модул;  
• Отлично качество на почистване;  
• Дълъг експлоатационен период на 
мембраната; 
• По-ниски разходи на енергия. 
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗА 
ПРОЕКТА 

• Капацитет на пречистена вода 1 000 
м3/ден, снабдяващ населени места с     
1 500 – 2 500 души; 

• Площ на площадката: 1 110 м2; 

• три технологични контейнера, два 
складови и един – за персонала,  
надземен резервоар за вода; 

• Обща РЗП: 240 м2; 

• Общ застроен обем: 960 м3; 

• Необходима ел. мощност:  124 kW; 

• Необходим брой служители: общо 3 
човека за три смени. 

• Автоматична работа на станцията 
 

1 000 м3/ден I 
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ОСНОВНИ СЪОРЪЖЕНИЯ 
  

1. Пречиствателни контейнери 

Системата от контейнери осъществява 
пречистването на суровата вода и 
подготовката й до достигане на 
необходимите параметри. 

2. Резервоар за чиста вода 

Надземен резервоар с метална 
конструкция, осигуряващ запас от 500 м3  
пречистена вода.  

3. Складови контейнери 

4. Контейнер за персонал 

1 000 м3/ден I 
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1 000 м3/ден I 

 

 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

 

 



1 000 м3/ден I 

 

 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

 

 



 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗА 
ПРОЕКТА 

• Капацитет на пречистена вода 2 000 
м3/ден, снабдяващ населено място с          
3 000 – 5 000 души; 

• Площ на площадката: 1 550 м2; 

• Две групи от по три технологични 
контейнера, два складови и един – за 
персонала,  два надземни резервоара 
за вода; 

• Обща РЗП: 396 м2; 

• Общ застроен обем: 1 574 м3; 

• Необходима ел. мощност:  124 kW; 

• Необходим брой служители: общо 3 
човека за три смени.  

• Автоматична работа на станцията 
 

2 000 м3/ден II 



2 000 м3/ден II 
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ОСНОВНИ СЪОРЪЖЕНИЯ 
  

1. Пречиствателни контейнери 

Системата от контейнери осъществява 
пречистването на суровата вода и 
подготовката й до достигане на 
необходимите параметри. 

2. Резервоари за чиста вода 

Два надземни резервоара с метална 
конструкция, осигуряващи запас от по 500 
м3  пречистена вода.  

3. Складови контейнери 

4. Контейнер за персонал 
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ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

 

 

2 000 м3/ден II 



 

 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

 

 

2 000 м3/ден II 



 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗА 
ПРОЕКТА 

• Капацитет на пречистена вода 10 500 
м3/ден, снабдяващ населено място с  
15 000  души; 

• Площ на площадката: 2 970 м2; 

• Три групи от по пет технологични 
контейнера, обслужваща сграда; 

• Обща РЗП: 660 м2; 

• Общ застроен обем: 1 830 м3; 

• Необходима ел. мощност:  680 kW; 

• Необходим брой служители: общо 3 
човека за три смени.  

• Автоматична работа на станцията 
 

10 500 м3/ден III 



10 500 м3/ден III 
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ОСНОВНИ СЪОРЪЖЕНИЯ 
  

1. Пречиствателни контейнери 

Три групи от контейнери осъществяващи 
пречистването на суровата вода и 
подготовката й до достигане на 
необходимите параметри. 

2. Обслужваща сграда 

Масивна постройка, в която са 
разположени помещенията за персонала, 
складове, ел. табла и т.н. 



 

 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

 

 

10 500 м3/ден III 



 

 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

 

 

10 500 м3/ден III 



 

 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

 

 

10 500 м3/ден III 



Пестете водата!  
Тя е живот! 

www.eurobion.biz 

www.talproject.com 


