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СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И САНИТАРИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА
ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ЕС И Р. БЪЛГАРИЯ
с. Ягода, община Мъглиж
Настоящата Стратегия е изработена в процеса на осъществяването на проект „Повишаване капацитета за
мобилизиране на гражданското общество в селските райони за устойчиви услуги по водоснабдяване и санитария”,
изпълняван от фондация „Земя завинаги“ и финансиран от Българо-швейцарската програма за развитие, Фонд за
реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Тунджалъка при Ягода, @Ал. Иванов

Землището на село Ягода, община Мъглиж, е разположено в
южната периферия на Казанлъшкото поле и пречупката на северното подножие на Сърнена гора.
Река Тунджа тук е все още в горното си течение. В землището на
Ягода остават само първата заливна тераса и десният бряг.
В землището на Ягода се прави мащабно водохващане за питейно-битови цели и се отвежда на юг през Сърнена гора за нуждите
на Стара Загора и някои от селата в община Стара Загора.
От изключителен приоритет за България и общините през следващия програмен период на ЕС ще е изпълнението на изискванията
на Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на градските отпадъчни
води.
Землището на с. Ягода е рисково по отношение изпълнение на
Директива 2007/60/ЕО на ЕП и на Съвета от 29.10.2007 г. относно
оценката и управлението на риска от наводнения и Закона за
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http://forum. fishingmania.com /viewtopic.php?t=51191, @ Мунчо

водите. Типични са наводненията и през зимата при интензивно
топене на неустойчива снежна покривка и аварийно изпускане на
яз „Копринка” (0бем 140 млн. м3), каквито бяха случаите и с
последните големи наводнения през септември и декември 2014 г.
Уж регулираното изпускане на язовира доведе до наводняване
надолу по течението до Одрин, вкл., както и цялото Старозагорско
поле тъй като за изпускане беше използван и каналът за прехвърляне на вода към ВЕЦ „Стара Загора” и Старозагорската напоителна система. Терените в Старозагорското поле върху смолници
(7000 кв.км) останаха трайно наводнени след аварийното изпускане на яз. „Копринка” на 06.09.2014 г. до към средата на май 2016 г.
Хаотичната паническа реакция демонстрира липсата на увереност в управленските мерки и несигурност на преценките на
стопанисващите язовира институции. Всичко това е много
тревожно за обществеността и сигнал за спешна необходимост за
вземане на адекватни управленски мерки.
В рамките на село Ягода и в непосредствена близост има множество извори на термални води с повишена минерализация с
по-голям или по-малък дебит. Инвестиционните интереси са
насочени към изворите с висок дебит и висока температура
(40-45 оС) подходящи за профилактика и лечение на редица
заболявания. Утвърдените експлоатационни ресурси на находището са 15,00 л/сек, а свободните водни количества за находището са 13,15 (л/сек).
Икономическият облик на Чанакчии и Горно Паничерево, а
по-късно и на Ягода изцяло се определя от доминиращото значение на минералните води в селото. Дори земеделието е изцяло
подчинено на това да се осигурят пресни плодове, зеленчуци,
месо, мляко и др. за посетителите и курортистите.

Изграждането на новата баня, пощенски картички, @ Facebook

Събитие с огромно значението за икономическия живот в селото
е изграждането на новата баня през 20-те и 30-те години на
миналия век. Всеки етап от изграждането на тази достолепна
сграда е документирана в пощенски картички от онова време.
Сградата е обявена за културен паметник с национално значение.
През 30-те години в Ягода има 30 хотели и вили постоянно запълнени с курортисти. Множество ресторанти и всевъзможни
забавления се предлагат през всеки сезон за гостите на селото.
В наше време нещата са доста по-различни.
Целогодишно работят два хотела, а през лятото приема открития
плувен басейн в непосредствена близост до рушащата се сграда на
минералната баня. Паркът, макар и с много пораснали дървета
сега, е бледо подобие на отлично поддържаната паркова инфраструктура в миналото.

Банята, общ изглед, 2014

В с. Ягода функционира ОУ „Христо Ботев”, с което фондация
„Земя завинаги” си сътрудничеше при осъществяването на настоящия проект.
Превръщането на с. Ягода в СПА център е основната задача на
ръководството на Община Мъглиж, информира на 12.01.2015 г.
пресконференция кметът на община Мъглиж Господин Господинов. Спечелените досега европроекти в Мъглиж са на стойност 20
млн. лева. Община Мъглиж разполага с готов проект на стойност
320 хиляди лева за изграждане на водопроводната мрежа на
минералната вода, която да я доведе до банята, до стадиона и до
най-големите потребители. Заедно с това се подготвя обновяване
на съществуващата минерална баня в село Ягода. Наред с ремонта
на банята, която ще запази социалните си функции, в отделно
ново крило към нея се предвижда да бъде създаден модерен
СПА-център, който ще носи приходи в общинския бюджет.1
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http://tvstz.com/ (12.01.2015)
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Полиелеят в предверието на банята, @ STZAGORA.NEТ (27.09.2014)

Политици на посещение преди избори

Водата продължава да тече в изоставената баня

ОУ „Христо Ботев”, с. Ягода

Млади активисти-доброволци по изпълнението на проекта

В момента на територията на селото функционират два хотела с
ресторанти и водни атракции.
В селото продължава да функционира открит минерален плаж в
непосредствена близост до все още неработещата баня.
На 30.04.2015 г. е направена първа копка на нова специализирана
болница за рехабилитация „ЯгодаМед” АД (Снимка 36). Инвеститор е Недялко Недялков – собственик на Егроя и бивш областен
управител на Стара Загора.
Първоначалната инвестиция е около 4 млн. лв. Болницата ще е
разположена в парк с обща площ 11 декара, ще разполага с 80
легла и 70 души персонал. Тя е в непосредствена близост с
минерален извор, който има дебит от над 11 л/сек.
В изпълнението на проекта, екипът на „Земя завинаги” работи
тясно с местните институции в селото – кметство, читалище,
училище, местни активисти, активни млади хора и др.
В процеса на изпълнение на проекта местните институции и
активисти бяха обучавани по редица актуални въпроси касаещи
вземането на информирано решение от населението относно
системата на водоснабдяване и системата за събиране, отвеждане
и третиране на отпадъчните води: кръговрат на водата; формиране и опазване на водните ресурси; климат и води, адаптиране към
изменението на климата; законодателство на ЕС и Р. България
касаещо използването и опазването на водата; вода и здраве;
качество на водите; мониторинг на водите; технологии за събиране, отвеждане и третиране на битово-фекални отпадъчни води.
Най-активните от местната общност преминаха и през специално
обучение по маркетинг и лобиране за нуждите на местната
общност; финансиращи програми и набиране на средства за
местни инициативи; анкетиране и обобщаване на информация
като начално натрупване на база данни за анализ и вземане на

www.earthfover.org

решения за местни инициативи и др.
Множество местни активисти и млади хора участваха в този
процес. С активното им участие се събра и анализира информация по литературни данни, лична информация, спомени на
опитни стари хора, както и сурова оригинална информация за
състоянието на водоснабдяването и санитарията в с. Ягода.
Разпространи се и анкета сред домакинствата за набиране на
сурова информация за състоянието на санитарните системи и
санитарните практики на ниво домакинство
В процеса на изпълнение на проекта в рамките на 14 месеца,
хората учеха, споделяха, обсъждаха, дебатираха, формулираха
проблеми, предлагаха решения, задаваха въпроси и получаваха
важни за тях отговори. Хората осъзнаха важността и отговорността на предстоящите за вземане решения относно водопроводната и санитарната система на селото; решения, които ще повлияят на живота в селото в следващите няколко десетки години.
Специално двудневно обучение с интензивен лекционен курс
беше направено за най-активните участници в проекта. Обучението беше съчетано с работа за по-добро сработване на екипа на
проекта с местната общност.
Следващите няколко глави са разработени с активното участие на
хората от селото и отразяват техните приоритети, отношение,
тревоги, гордост, обич и загриженост за селото и неговите хора
сега, както и за бъдещите поколения.
Според Регионалния генерален план за водоснабдяване и канализация на обособена територия на ВиК ЕООД Стара Загора, с.
Ягода има 1522.ж. Селото е в съответствие на Директива 98/83/EC
и Закона за водите. Предлаганата потенциална мярка от Регионалния генерален план е реконструкция на вътрешна мрежа в
средносрочен план (необходима инвестиция 1 470 000 лв.)

Външен водопровод общо 4355 м, изграден както следва:
• 1950-1961 – 2620 м и 1961-1970 – 1660 м; или общо 4280 м
етернитов водопровод;
• 1990-200 – 86 м полиетиленов водопровод.
Вътрешен водопровод общо 11722 м, от които:
• 5338 м етернитов водопровод изграден както следва: 1950-1961
204 м, 1960-1971 – 3368 м, 1970-1981 1768м;
• 934 м полиетиленов водопровод положен 1990-2000;
• 4 м поцинкован водопровод;
• 5446 м манесман положен преди 1931 г.

Представяне на проекта в читалището

Водоподаването за Ягода е свързано с няколко големи водоизточника, от които става захранването на Стара Загора и редица
села:
• ВС Дунавци;
• ВС Ягода – I подем;
• ВС Ръжена – I подем;
• ВС Зимница – I подем.
За селото се подават 116,3 хил.куб.м вода (2011 г.) при 38,6%
загуби и 63,5 л/ж/д.

Въвличане на младите хора

Обратна връзка

Анализиране на резултатите от полевите проучвания
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Норма
pH
Перманентна
окисляемост
Амониеви йони
Нитрати
Нитрити
Хлориди
Обща твърдост
Магнезиеви йони
Калций
Желязо
Манган
6-валентен хром
Флуор
Сулфати
Коли форми

pH
mg
O2/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
mg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mg/l
mg/l
ml

6.5 – 9.5
<5.0
<0.50
<50
<0.50
<250
<12
<80
<150
<200
<50
<50
<1.5
<250
0/100
KOE/ml
0/100
KOE/ml
0/100
KOE/ml
Без
значителни
вариации
KOE/ml

24.06.13
7.30±0.15

Избрани потребители*
27.09.13
21.11.13
06.03.14
7.82±0.16
7.52±0.15
7.19±0.14
0.88±0.08

04.04.14
7.07±0.14

<0.05
7.48±0.37
<0.05
15.0±0.7

<0.05
12.67±0.16
<0.05
7.0±0.3

<0.05
15.34±0.77
<0.05
8.0±0.3

<0.05
6.93±0.40
<0.05
15.0±0.6

<10.0

<10.0

<10.0

0/100

0/100

0/100

<0.05
6.69±0.34
<0.05
16.0±0.6
4.0±0.2
23.79±0.21
50.10±2.04
22.96±1.28
<10.0
<5.0
<0.1
<0.05
0/100

0/100

0/100

0/100

0/100

0/100

0/100

0/100

Ешерихия коли

ml

Ентероколи

ml

Общ брой
микроорганизми,
220C
Сулфоредузиращи
клостриди
Фосфати

ml

mg/l

0.05-0.5

<0.05

Бор

mg/l

0.1-1.0

<0.2

Мед

mg/l

0.2-2.0

<0.2

Цинк

mg/l

0.4-4.0

<0.4

Цвят
Миризма при 200C
Вкус
Мътност
Електропроводимост
Алуминий
Олово
Кадмий
Никел
Арсен 3-валентен
Цианиди
Натрий
Селен
Антимон
Живак

µS/sm
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

<2000
<200
<10
<5.0
<20.0
<10.0
<50.0
<200.0
<10.0
<5.0
<1.0
Норма

<10.0

0/100

<1
KOE/cm3
0/100

Приемлив
Приемлива
Приемлив
Приемлива
441±9

Приемлив
Приемлива
Приемлив
Приемлива
491±9

Приемлив
Приемлива
Приемлив
Приемлива
494±10

Приемлив
Приемлива
Приемлив
Приемлива
439±9

7.30±0.15

7.82±0.16

7.52±0.15

7.19±0.14

Приемлив
Приемлива
Приемлив
Приемлива
414±8
<20.0
<1.0
<0.5
<2.0
<2.0
<5.0
15.12
<1.0
<1.0
<0.2
7.07±0.14

0.88±0.08
pH

pH

6.5 – 9.5

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

Таблица 7: Обобщени резултати за качеството
на питейната вода от акредитираната лаборатория
на РЗИ, Стара Загора за периода юни 2013 г. до април 2014 г.

* Резултати от изследвания на водата от 20.03.2014 са налични
и за:
• Халогенни въглеводороди
• Органофосфорни пестициди
• Органохлорни пестициди
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Населените места на община Мъглиж нямат завършена система
за отвеждане, складиране и пречистване на отпадъчните води по
изискванията на Директива 91/271/ЕЕС и Закона за водите.
Особено тревожно е това за гр. Мъглиж и с. Ягода (над 2000 е.ж.),
за които дерогацията изтече на 31.12.2014 г.

В Генералния план са заложени следните цели за свързаност с
канализационната мрежа на с. Ягода:

Тревожно е, че на този етап всички направени постъпки от общината да се вземат адекватни мерки за постигане изискванията на
Директивата и Закона за водите не са били успешно финансирани. Община Мъглиж има нисък финансов капацитет и не би
могла да постигне съответствие без външно финансиране.

В рамките на изпълнение на Проекта се извърши анкетиране на
представителна извадка от населението на с. Ягода по отношение
на управлението на физиологичните отпадъци и отпадъчните
води на домакинствата и обществените сгради в селото.

В Ягода има частично изградена канализация за отпадъчни води
и частично изградена канализация за дъждовна вода. Отпадъчните води от тези частични канализационни мрежи се изливат
директно в р. Тунджа без никакво пречистване.
Докато държавната и местна власт разполага с количествена и
качествена информация за предлаганата услуга „водоснабдяване
на населението с вода за питейни и битови цели”, то количествена
и качествена информация за услугата „санитария” не е налична в
нито една институция.
Според Регионалния генерален план за водоснабдяване и канализация на обособена територия на ВиК ЕООД Стара Загора, с.
Ягода има 1091 е.ж. и е разположено в чувствителна зона. Не е в
съответствие на Директива 91/271/ЕЕС и Закона за водите защото
няма осигурено пречистване на отпадъчните води. Заложената
информация за населението на селото не е достоверна. По данни
на ГРАО населението на Ягода е 2722 души (15.03.2015). В допълнение към това, доста домакинства отглеждат домашни животни
и преработват селскостопанска продукция. Селото е курортен
център във възход със съществуващи и в процес на изграждане
значителни по размери обекти от туристическата и балнеоложката инфраструктура. Всичко това налага да се мисли в перспектива
за увеличен (а не занижен) е.ж. на селото.
Предлаганите в Генералния план потенциални мерки от Регионалния генерален план са няколко:
• Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа (9 280
975 лв необходима инвестиция);
• изграждане на напорен колектор (979 025 лв. необходима инвестиция);
• изграждане на ПСОВ; съвместно ПСОВ с Мъглиж (не е посочена необходимата инвестиция).
Регионалния план изчислява е.ж. като приема, че приходящите са
40 човека!!! Тази цифра е откровено невярна при 2 постоянно
работещи хотела с целогодишни водни атракции (общо с повече
от 220 легла), минерален плаж с олимпийски размери, голяма
минерална баня (дебит 15 л/сек) и с 2 новоизграждащи се големи
балнеоложки центъра (единият от които ще потребява 11 л/сек
обем минерална вода).
При изчисляване на е.ж. в Генералния план не се отчита стопанската дейност в домакинствата и бизнес инициативите по места.
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• 2011 – 55%;
• 2016 – 100%.

Анкетните листове бяха попълнени от 60 домакинства с 216
члена. Отговорили са 34 мъже (57%) и 26 жени (43%). Предложения по-долу анализ се базира на предоставената от домакинствата информация.
Средния брой на членовете в едно домакинство са 3,2, като
най-малкото анкетирано домакинство е от 1 член, а най-голямото
– от 8 члена. 17% от анкетираните домакинства имат само по 1
член. 25% имат 5 и повече членове. 20% от домакиснтвата имат
деца под 6 годишна възраст.

