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ПОВИШАВАНЕ КАПАЦИТЕТА ЗА МОБИЛИЗИРАНЕ
НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЗА УСТОЙЧИВИ УСЛУГИ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И САНИТАРИЯ
Продължение

Канализационна инфраструктура
Канализационни мрежи и колектори
Канализационните мрежи и колектори в съответните агломерации са полагани в периода 1955 – 1998 г. и са предимно от бетонови тръби. Основната част на канализационните колектори в
гр.Стара Загора са изградени от бетонови тръби, полагани в
периода 1951 – 1965 г.

съдържание на микроорганизми, нитрати, тежки метали).
Методите за оползотворяване на утайките са различни и са
описани подробно в раздел 3, точка 3.5.5.
„ВиК“ ЕООД - Стара Загора е разработила Програма за управление на дейностите по третиране на отпадъците, с период:
01.01.2008 – 31.12.2012 г. В момента се изготвя актуализация на
програмата за следващият период.
Основни проблеми и недостатъци на канализационната инфраструктура

Подробно описание на канализационните мрежи и колектори, с
данни за годините на полагане и вид на материала, както и данни
от мониторинга, са дадени в раздел 3.5.6. на Плана.

В обособената територия има изоставяне в развитието на канализационната инфраструктура спрямо развитието на водоснабдителната инфраструктура.

В обособена територия Стара Загора има 14 населени места с над
2000 жители, 7 населени места с изградена канализация, която се
експлоатира от ВиК дружеството и 5 - собственост на общините.
Схеми на канализационните системи са нанесени на карти в
Приложение 3.5.2 към Плана.

В обособената територия има 4 агломерации с над 10 000 ЕЖ, като
една от тях – Чирпан няма изградена ПСОВ; и 10 агломерации
между 2 000 и 1 0000 ЕЖ от които, единствено за Павел Баня има
изградена ПСОВ. След направения анализ на съществуващото
положение са посочени кои са основните проблеми, наблюдавани
по канализационните мрежи и тяхното функциониране.

Канализационни помпени станции
В обособена територия ВиК ЕООД - Стара Загора са изградени 2
помпени станции за отпадъчни води:
• Казанлък - модел на помпите: Grundfos SEV 80.80.40.4.51D,
мощност - 4 kW, дебит - 10 l/s, напор - 15 м;
• Раднево - модел на помпите: WILO TP-150M265/200 - 1раб+1рез.
/ AQRH150 - 1раб., мощност – 2х22,5 кW / 18 kW, дебит - 64 l/s /
60l/s, напор - 23 м / 17,5 м.
Пречиствателни станции за отпадъчни води
В обособената територия са изградени и функционират 4
пречиствателни станции за отпадъчни води. В поречието на
Тунджа това са: ГПСОВ - Казанлък и ГПСОВ - Павел баня, а на в
поречието Марица: ГПСОВ - Стара Загора и ГПСОВ – Раднево.
Съществуващото положение за всяка агломерация с изградена
канализационна мрежа е описано в раздел 3.5.4. от Плана.
Пречиствателни съоръжения за промишлени отпадъчни води
В канализационната мрежа на населените места се заустват
отпадъчните води от различни промишлени предприятия. При
формиране на договорите, се поставят условия и се вписват
изискванията относно допустимите стойности на замърсителите,
които е разрешено да бъдат заустени в канализацията. Някои от
предприятията не изпълняват тези условия и това влошава
отвеждането на отпадъчни води. което води до запушвания по
мрежата или претоварване на ПСОВ. Разработване на регионален
генерален план за водоснабдяване и канализация на обособена
територия на ВиК ЕООД, Стара Загора
По данни от ВиК оператора на територията на населените места с
над 2000 Е.Ж. няма предприятия със собствени пречиствателни
съоръжения. Данни от мониторинга, са дадени в раздел 3, точка
3.5.6. на Плана. Подробно описание на промишлените предприятия с комплексни разрешителни, както и обектите, заустващи в
повърхностни водни тела са дадени съответно в Приложение
3.5.6-1 и Приложение 3.5.6-2 към Плана.
Управление на утайки
Прилагането на определена възможност за оползотворяване на
утайките зависи от тяхното качество, вид и степен на предварително третиране (кондициониране), влажност, състав (например
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Недостатъци (основни проблеми) на канализационната мрежа:
• нискък процент на изграденост на канализационни мрежи в
обособената територия
• съществуващата канализация е от смесен и разделен тип с
недостатъчна хидравлична проводимост и това създава проблеми
при интензивни валежи
• поради напредналата експлоатационната възраст (1951 – 1968 г.)
на изградените мрежи има често проява на висока инфилтрация
и ексфилтрация
• необходимост от реконструкция на съоръженията по канализационните мрежи
• всички изградени канализационни мрежи, експлоатирани от
„ВиК“ Стара Загора (7бр), са от смесен тип
• няма изградени ПСОВ за всички изградени канализационни
мрежи и това води до екологични проблеми. Изградени са само 4
бр. ПСОВ
• за агломерациите над 2 000 ЕЖ трябва да се вземат спешни
мерки по изграждане на ПСОВ до 2014 година, съгласно
Директива 91/271/ЕИО
• в някои от малките агломерации (агломерации под 2 000 ЕЖ),
съществуващата канализация е изградена по стопански начин. За
тези мрежи липсва техническа документация, което не позволява
възлагането за поддръжка и експлоатация от ВиК оператора
• специално внимание трябва да се обърне на агломерациите от
гледна точка на заустване на отпадъчни води в чувствителна зона
и изискванията на Директива 91/271/ЕОИ
• необходимост от доизграждане на канализационни мрежи за
селища с частично изградена канализация и осигуряване на
подходящо пречистване
• необходимост от постоянен и безкомпромисен контрол на
отпадъчните води от промишлеността.

Пречиствателни съоръжения за отпадъчни води
По отношение на изграденост на пречиствателни станции за
отпадъчни води, област Стара Загора е със ниска степен на
покритие. Изградените и функциониращи ПСОВ се нуждаят от
реконструкция, защото са морално остарели и не отговарят на
изискванията на Директива 91/271/ЕОИ. Има изградени общо 4
ГПСОВ, които обслужват 4 агломерации над 2 000 ЕЖ. На
следващата фигура са показани основните пречиствателни
станции в обособената територия. В поречието на р. Тунджа са
Градска пречиствателна станция за отпадъчни води ГПСОВ
Казанлък и ГПСОВ Павел баня, а на р. Марица – ГПСОВ Стара
Загора и ГПСОВ Раднево.
Пречиствателни станции
Област Стара Загора

Населено място

Жители, ЕЖ по
НСИ 2011 изчисл
ения

Изградена
ПСОВ

гр. Стара Загора
гр. Казанлък
гр.Чирпан
гр. Раднево
гр.Гълъбово
гр. Тополовград
гр. Крън
гр. Мъглиж
гр. Гурково
гр. Павел баня
с. Копринка
гр. Николаево
с. Енина
с. Бузовград

138 272
47 325
15 532
12 854
8 242
5 588
3 322
3 269
2 772
2 767
2 707
2 658
2 477
2 171

ГПСОВ
ГПСОВ
септични ями
ГПСОВ
септични ями
септични ями
септични ями
септични ями
септични ями
ГПСОВ
септични ями
септични ями
септични ями
септични ями
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171 983
55 471
18 446
14 408
8 944
5 732
3 361
3 504
2 925
5 728
2 768
2 715
2 536
2 197

Изграде
на кан.
Мрежа,
%
95%
97%
95%
95%
95%
70%
32%
15%
65%
97%
0%
5%
0%
60%

на

територията

тип
мрежа
смесена
смесена
разделна
смесена
смесена
разделна
смесена
смесена
смесена
смесена
смесена
смесена

на

Съответс
вие с
Директивa
91/271
да
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не

Третирането на отпадъчните води в ПСОВ води до значително
намаляване на замърсяването на отпадъчните води, но от друга
страна е свързано с образуването на утайки. Основно третирането на утайките след генерирането им се свежда до депонирането
им на депата за не опасни отпадъци.
ВиК ЕООД, Стара Загора ежегоно изготвя здравно-екологична
експертиза на утайките от ПСОВ, които експлоатира. Според
експертизите изготвени от института по почвознание съдържанието на тежки метали и устойчиви органични замърсители в
утайките са под ПДК, посочени в наредба за реда и начина на
оползотворяване на утайки от ПСОВ чрез употребата им в
земеделието. Утайките отговарят и на изискванията по санитарно-микробиологични, паразитологични и химически показатели
и заключението, че утайките могат да се използват в земеделието
и рекултивация на нарушени терени.
На територията на „Водоснабдяване и Канализация“ Стара
Загора към момента функционират четири пречиствателни
станции. Като новопостроена ПСОВ Стара Загора има изготвена
програма за управление на утайките, в която са разгледани
вариантите за тяхното оползотворяване и депониране, като е
избран най-подгодящият за нея. Останалите ПСОВ са строени
през миналия век и за тях ще се разработят програми за управление на утайките при техните реконструкции.
Управление на утайките от ПСОВ Стара Загора
Образуващите се утайки на ПСОВ Стара Загора се обезводняват с
лентови филтър преси. За обезводняването се ползва полимер.
Полученият кек има желеподобна структура и затова се постварува. Така полученият кек е годен за депониране на регионалното
депо за отпадъци или за рекултивация на терени. В момента,
получените утайки се депонират на регионално депо, съвместно с
ТБО за междинни запръстяващи пластове, както и за рекултивация на терени около Стара Загора.

Еквивалент Сухо
ни жители
вещество в
утайката
Е.Ж.
kgSS/d
отпадъци от
171
решетки
260
отпадъци от пясъкозадъ
ржатели
Обезводнен 10074.1
а утайка

влажност
%

количество Обемно
за ден
тегло

m3/d
75

t/m3
2.82

0.75

количество количество
за ден
за година
t/day

2.11

60

0.94

1.50

1.41

513.8

80

50.37

1.00

50.37

18385.3

Таблица 103 Прогнозни количества на отпадъци и утайки, отделяни в ПСОВ Стара Загора Видове отпадъци и утайки
ПСОВ гр.Стара Загора (заедно със с. Богомилово, с. Дълбоки и с. Хрищени)
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Таблица 98 Населени места над 2000 жители обхванати от директива Директива 91/271/ЕИО
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намаляване на замърсяването на отпадъчните води, но от друга
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към момента функционират четири пречиствателни станции.
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Управление на утайки от бъдещи ПСОВ
Утайките от бъдещите ПСОВ от населените места и отделни
промишлени обекти ще се стабилизират до определените изисквания, механично ще се обезводняват и в Програми за управление ще се предлагат конкретни мерки за последващото им третиране с цел повишаване степента на оползотворяването им.
Контрол на генерираните утайки в рамките на ГПСОВ
Контролът за качеството и количеството на генерираните утайки
е част от контрола на целия технологичен процес на пречистване
на отпадъчните води. Това включва изследването на редица
показатели. Броят на показателите, които ще се следят и честотата
на замерване са обект на План за експлоатация на ВиК Стара
Загора. Параметрите, които имат пряко отношение към качеството и количеството на генерираните утайки са:
• Качествен състав на входната отпадъчна вода - липса на
вещества, които биха категоризирали утайките като непригодни
за по-нататъшното им оползотворяване;
• Концентрацията на кислорода в биобасейна и аеробния стабилизатор - при липса на достатъчно кислород процесите на биологично разграждане ще бъдат незавършени, което може да рефлектира върху органичния състав на утайката и способността й да се
утаява;
• Повърхностно натоварване на вторичните утаители - при
повърхностно натоварване над нормативното може да настъпи
изнасяне на утайката с изходния поток;

На територията на ВиК Стара Загора се предвижда изграждане на
още пет пречиствателни станции с капацитет по-голям от 2 000
Е.Ж.. В процесите на пречистване на отпадъчните води ще се
образуват утайки, които трябва да бъдат третирани, с оглед
окончателното им отстраняване или оползотворяване. В технологичните схеми на предвидените за изграждане нови пречиствателни станции за отпадъчни води, третирането на утайките е чрез
аеробна стабилизация и обезводняване на изсушителни полета.
При изготвяне на инвестициониите проекти за ПСОВ ще бъде
изготвена Програма за управление на утайките, в която ще са
разгледани варианти за оползотворяването на утайките. Докато
се вземе решение за крайно оползотворяване на утайките, същите
могат да се извозват на площадката на регионалното депо, където
се смесват с пръстта, използвана за запръстяване в междинните
пластове.В технологичните схеми на всички схеми от предвидените за изграждане нови пречиствателни станции за отпадъчни
води, третирането на утайките е чрез аеробна стабилизация и
механично обезводняване.Отделяните при механичното и биологичното пречистване на отпадъчни води утайки са основния
отпадък в пречиствателните станции. Количеството на отделяната утайка зависи от състава на отпадъчната вода и технологията
на пречистване, както и от степента на пречистване.
Прогнозни количества утайки от бъдещи ПСОВ
В таблицата по-долу са показани прогнозните количества утайки,
които се очаква да се образуват от бъдещите ПСОВ при максимално натоварване.

• Времепрестой в съоръженията за хидравлично уплътняване на
утайките -при малък времепрестой утайката няма да се утаи и
уплътни достатъчно, а при престой по-голям от проектния могат
да започнат процеси на анаеробно изгниване, които да доведат до
разбухване на утайката и изнасяне с водния поток;
• Индекс на утайката - показател за способността на утайката да
се утаява и представлява обемът утайка, в който се съдържа 1 г.
сухо вещество;
• Органично съдържание, % - съдържанието на органични
вещества в утайката, като процент от общото съдържание на сухо
вещество;
• Сухо съдържание, % - показател за количеството сухо вещество,
като процент от общото тегло;
• Доза на флокулантите при механично обезводняване.

Еквивалентн Сухо
и жители
вещество
в утайката
Е.Ж.
kgSS/d
отпадъци от 5,494
решетки
отпадъци от
пясъкозадър
жатели
Обезводнена 323.2
утайка

вл
аж
но
ст
%

количество за
ден
t/day
0.75

количество за
година

m3/d
75

t/m3
0.09

60

0.03

1.50

0.05

16.5

80

1.62

1.00

1.62

589.8

4. ПСОВ гр. Мъглиж (заедно със с. Ягода и с. Тулово)
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количест Обемно
во за ден тегло

0.07

t/year
24.7

Предвиденото стабилизиране на утайките е главно аеробно.
Обезводняването е чрез механично оборудване достигащо
влажност на утайката минимум 80%.

Депонирането на утайки е най-използваната практика за управление на утайките у нас.

Възможна алтерантива за новоизградените станции с капацитет
под 2 000ЕЖ е за обезводняването на утайките да се достави 1 бр.
мобилна инсталация за обезводняване с подходяща обезводнителна машина, която да обслужва някои от по-малките ПСОВ.
При изготвяне на инвестиционните проекти за ПСОВ ще бъде
изготвена Програма за управление на утайките, в която ще са
разгледани варианти за оползотворяването на утайките. Докато
се вземе решение за крайно оползотворяване на утайките, същите
могат да се извозват на площадката на регионалното депо, където
се смесват с пръстта, използвана за запръстяване в междинните
пластове.

Качество на утайките

Вариантите за оползотворяване на утайките от ПСОВ са:
Пречистването на отпадъчните води не може да се планира, без да
се преценят варианти за третиране на утайката, получена в резултат на процеса от пречистването. Следните параметри трябва да
бъдат проучени при изработването на планове за управление на
утайки:
• Количеството и качеството на утайката, които се различават в
зависимост от процесите, прилагани в ПСОВ;
• Местната нормативна уредба, свързана с управлението и
депониране на утайки;

Характерът на производствата, разположени на обслужваната
територия, не е свързан с отделяне на тежки метали и други
замърсители, които могат да превърнат утайките в опасен
отпадък. Изключения са възможни само при форсмажорни
обстоятелства – аварии при транспорт на опасни материали и т.н..
Дори обратното – смята се, че произведената утайка е подходяща
за повторно използване в селското стопанство, горите или рекултивирането на изоставени терени и т.н. Очакванията са, че
хигиенният риск е ограничен, тъй като няма източници на
патогенни микроорганизми или други вредни субстанции. Все
пак задължителният качествен анализ на утайките ще потвърди
дали използването им е възможно в селското стопанство. В Закон
за опазване на земеделските земи е посочен реда за оползотворяване на утайките:
Оползотворяването на утайките от ПСОВ в земеделието се допуска въз основа на Разрешение по чл. 6 ал. 1 от ЗОЗЗ и Разрешение,
издадено по реда на чл. 37 от Закона за управление на отпадъците.
Изхвърляне на пясък и мазнини
Всички материи, които ще бъдат задържани от решетките на
входа на новите и съществуващите ПСОВ, ще бъдат депонирани
съвместно с ТБО. Същата процедура се препоръчва и за извадените от пясъкозадържателя пясък и плаващи вещества.

• Възможностите за приемане на утайката като продукт, а не само
като отпадък, чрез адаптирано пречистване и/или процедури по
наблюдение.
• Основните окончателни варианти за оползотворяване на
утайки, според световния опит, са представени в диаграмата
по-долу.

Фигура 157 Представяне на основните окончателни варианти за
оползотворяване на утайки
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3.5.7.13 АГЛОМЕРАЦИЯ гр. МЪГЛИЖ и
с. ТУЛОВО
Канализация в Мъглиж е изградена единствено в централната
част на града и обхваща няколко обществени и жилищни сгради,
но водите от нея не се пречистват, а направо се отвеждат в реката.
Някои от жителите живущи край реката минаваща през гр.
Мъглиж, са си заустили битовата канализация в нея, което води
до замърсяване.
Инфилтрирането на отпадните води от септичните ями в почвата
води до замърсяване на подпочвените и подземни води, които
най-често се използват за питейни нужди от населението на гр.
Мълиж и с. Тулово. Канализацията е смесена. В някои части на
града има възможност да се изгради и разделна. В някои участъци
(северозападната част) може да бъде направена само дъждовна
канализация, която директно ще се заусти в реката. Битовите води
от прилежащите на тези улици имоти може да се заустят в канализационните клонове на смесената канализация.
В с.Тулово няма изградена канализация. За него е възможно
изграждане на разделна канализация. Битовите отпадни води от
село Тулово може да се включат на няколко места по дължина
довеждащия битов колектор от град Мъглиж към ПСОВ. Изграждането на канализационни колектори трябва да са съобрази и да
се извършва паралелно с реконструкцията на водопроводната
мрежа, с цел намаляване на капиталовложенията за строителство.
Има издадено Разрешително за ползване на воден обект за
заустване на отпадъчните води след ПСОВ, в повърхностни водни
обекти № 33110076/12.05.2009г.
ДОВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ДО ПСОВ
Довеждащият колектор до ПСОВ има за цел да събере всички
битови отпадъчни води от терирорията на гр. Мъглиж и с.Тулово
и да ги отведе до ПСОВ. Той започва от края на регулацията на гр.
Мъглиж, преминава през землището между гр. Мъглиж и с.Тулово по черни полски пътища. В РШ колекторът променя посоката
си на запад – към с.Тулово и се движи в югозападна посока, като
преминава през регулацията на с.Тулово, по съществуващатa
ул.”Железничар”. Колекторът преминава през общински имот
(близо до границата на имота), като в същото време е успореден
на жп линията, но спазва минималните отстояния от жп линии.

Една от главните цели на РГП е свързана с разработване на
концепция за развитие и подобряване на услугите по водоснабдяване и канализация от населените места в обособената територия
на“ВиК“ ЕООД - Стара Загора. Прогнозният период обхваща
годините от 2014 до 2038 като е разделен на три етапа - краткосрочен период ( 2014-2020 г.), средносрочен период (2021-2028 г.) и
дългосрочен период до 2038 г.
Първоначалният преглед, оценката на съществуващото положение, данните получени от ВиК Стара Загора, данните от НСИ за
прогнозите за нарастване/намаляване на населението, развитието
на бизнеса и стратегиите за развитието на общините са основата
върху която стъпват прогнозите за бъдещото прогнозно определяне на нужди от развитие на водоснабдителната и канализационна инфраструктура.
Сценарии за развитие – растеж/намаление
В съответствие с изискванията на Техническата спецификация
Консултантът изготви прогноза за икономическото развитие,
изразено като ръст на БВП на област Сливен, в три сценария:
балансиран, песимистичен и оптимистичен. Сценариите са разработени на база на последните налични данни за реалния ръст на
БВП на национално ниво за 2011 г. и препоръчаните темпове за
нарастване на БВП по периоди, както са указани в Указанията за
анализ на разходите и ползите в областта на водите и отпадъчните
води, финансирани от Кохезионния Фонд през периода 2007-2013
г., допълнително коригирани съгласно указанията на Възложителя2, а именно:
2 Macroafordability note, получена по електронна поща на
21.11.2012 г.

Диаметрите му са DN300 и DN400, общата дължина е 4 350 м.
Канализационната мрежа на гр. Мъглиж е смесена, което налага в
някои места да се изпълнят дъждопреливници – съоръжения, в
които става отливане на големите водни количества по време на
дъжд, като по канализационната мрежа остават да се отвеждат
само битовите отпадъчни води.
Необходимо е изграждане на ПСОВ.

Таблица 10 Допускания за ръст на БВП (в % годишно)

)3 2006 г.
6.5*
2015 г.
4.5

2007 г.
6.4*

2008 г.
6.2*

2009 г.
-5.5*

2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
0.4*
1.7**
1.2**
1.9
2016 и следващи години
3.3

3 Източник: стр. 24, табл. 1, Указанията за анализ на разходите и ползите в областта на водите и отпадъчните води,
финансирани от Кохезионния Фонд през периода 2007-2013 г;.
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2014 г.
3.5

• За всяко населено място в областта бяха извлечени и анализирани данните за броя на населението за последните пет преброявания: 1975, 1985, 1992, 2001 и 2011 г.

итерации прогнозните стойности по населени места бяха уточнени така, че сумите на областно ниво да съответстват на прогнозните стойности на НСИ.

• Оценените от НСИ данни за броя на населението към 31.12.2010
г. бяха съпоставени с действителните данни от преброяването
към 01.02.2012 г. и при необходимост данните към края на 2010 г.
бяха изгладени.

Данните за минали години и прогнозните стойности на ниво
община и област са представени по населени места в раздел 4,
точка 4.1 и в Приложение 4.1.2.-1.

• Въз основа на данните от преброяванията за всяко населено
място Консултантът извлече конкретна тенденция за изменение
броя на жителите, въз основа на която, преизчисли броя на
населението към прогнозните хоризонти: 2015, 2020, 2025, 2030,
2035 и 2038 г.
• Така получените прогнози по населени места бяха сумирани на
ниво област и съпоставени с прогнозата на НСИ към съответния
прогнозен хоризонт; посредством процес на последователни
итерации прогнозните стойности по населени места бяха уточнени така, че сумите на областно ниво да съответстват на прогнозните стойности на НСИ.
Данните за минали години и прогнозните стойности на ниво
община и област са представени по населени места в раздел 4,
точка 4.1 и в Приложение 4.1.2.-1.
Прогнозните резултати по общини и резултатните прогнози на
областно ниво за обособена територия на ВиК ЕООД, Стара
Загора са обобщени. Предвижданията са броят на домакинствата
на обособена територия Стара Загора да намалява с по-бавни
темпове в сравнение с населението (-0.04% средногодишно за
домакинствата спрямо -0.81% за населението за периода 2011 –
2038 г.). В резултат на тези две тенденции средният брой на членовете на домакинство се очаква да спадне от 2.45 към 2011 г. до 1.98
към 2038 г.
Прогноза за доходите на населението (съгласно оценката на
поносимост)
Както е видно от представените в доклада данни, в периода 2000 2011 г. средните доходи на домакинствата в област Стара Загора
изпреварват средните за страната доходи средно с около 2.3%. За
периода 2009 - 2011 г. се наблюдава стабилно и ясно изразено
нарастване на средния доход от 6.7% годишно, което е значително
по-висок среден темп в сравнение със средния за страната за този
период (1.6%).
Указанията за анализ на разходите и ползите на проекти в областта на водите и отпадъчните води финансирани от Кохезионния
фонд през периода 2007 – 2013 г. препоръчват ръстът на разполагаемия доход на домакинствата да се приема равен на ръста на
БВП. Въз основа на тази препоръка и прогнозирания ръст на БВП
за област Стара Загора, Консултантът изготви прогноза за
изменението на средния годишен доход на домакинство в областта за референтния период в три сценария за икономическо
развитие, представени по-долу в табличен и графичен вид.
• За всяко населено място в областта бяха извлечени и анализирани данните за броя на населението за последните пет преброявания: 1975, 1985, 1992, 2001 и 2011 г.
• Оценените от НСИ данни за броя на населението към 31.12.2010
г. бяха съпоставени с действителните данни от преброяването
към 01.02.2012 г. и при необходимост данните към края на 2010 г.
бяха изгладени.
• Въз основа на данните от преброяванията за всяко населено
място Консултантът извлече конкретна тенденция за изменение
броя на жителите, въз основа на която, преизчисли броя на
населението към прогнозните хоризонти: 2015, 2020, 2025, 2030,
2035 и 2038 г.
• Така получените прогнози по населени места бяха сумирани на
ниво област и съпоставени с прогнозата на НСИ към съответния
прогнозен хоризонт; посредством процес на последователни
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Прогнозните резултати по общини и резултатните прогнози на
областно ниво за обособена територия на ВиК ЕООД, Стара
Загора са обобщени. Предвижданията са броят на домакинствата
на обособена територия Стара Загора да намалява с по-бавни
темпове в сравнение с населението (-0.04% средногодишно за
домакинствата спрямо -0.81% за населението за периода 2011 –
2038 г.). В резултат на тези две тенденции средният брой на членовете на домакинство се очаква да спадне от 2.45 към 2011 г. до 1.98
към 2038 г.
Прогноза за доходите на населението (съгласно оценката на
поносимост)
Както е видно от представените в доклада данни, в периода 2000 2011 г. средните доходи на домакинствата в област Стара Загора
изпреварват средните за страната доходи средно с около 2.3%. За
периода 2009 - 2011 г. се наблюдава стабилно и ясно изразено
нарастване на средния доход от 6.7% годишно, което е значително
по-висок среден темп в сравнение със средния за страната за този
период (1.6%).
Указанията за анализ на разходите и ползите на проекти в областта на водите и отпадъчните води финансирани от Кохезионния
фонд през периода 2007 – 2013 г. препоръчват ръстът на разполагаемия доход на домакинствата да се приема равен на ръста на
БВП. Въз основа на тази препоръка и прогнозирания ръст на БВП
за област Стара Загора, Консултантът изготви прогноза за
изменението на средния годишен доход на домакинство в областта за референтния период в три сценария за икономическо
развитие, представени по-долу в табличен и графичен вид.
Прогнози за развитие на водоснабдяването (консумация на глава
от населението)
Всички населени места от обособената територия на ВиК ЕООД
гр. Стара Загора в настоящия момент са водоснабдени и няма
режим на водоподаването. Източниците на вода са само от
подземни води. Съгласно българското законодателство (Закона
за водите) на първо място е осигуряването на населението с
питейна вода.
Прогнозата за водопотреблението на населението е изготвена въз
основа на следните налични официални данни: Разработване на
регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на
обособена територия на ВиК ЕООД, Стара Загора
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• брой население в населените места в обособената територия от
последното преброяване по данни на НСИ и прогнозен брой на
населението за периода 2012-2038 г
• битово потребление на вода в населените места в обособената
територия за периода 2009-2011 (фактурирана вода), получени
данни от ВиК оператора
Водоснабдителната норма е прогнозирана на база настоящото
водопотребление за населените места. Приета е норма от 100
л/ж/ден за всички населени места. Това е водоснабдителната
норма без загубите.
Съгласно българското законодателство (Закона за водите) на
първо място е осигуряването на населението с питейна вода.
Подробни данни има на ниво общини в 3 сценария за развитие в
раздел 4, точка 4.2.1 и на ниво населени места в три сценария за
развитие в Приложение 4.2.1-1.
Освен доставяне на вода за населението, ВиК операторът доставя
вода и на различни други консуматори като:

• административни сгради (вкл. бюджетни организации, училища, детски градини, болници и други)
• индустрия
• търговски обекти
• селскостопански дейности
Очакванията са, че услугата водоснабдяване към тези дейности ще
продължи. Консултантът изготви прогнозата за бъдещото
водопотребление от стопанските субекти въз основа на прогнозните сценарии за икономическо развитие обвързвайки прогнозната БДС за която ще се генерира от аграрния, промишления и от
сектора на услугите периода 2012-2038 г. с консумацията на вода за
производство на 1 000 лв. БДС,. При изготвяне на прогнозата са
използвани отчетните данни за фактурирана вода за 2009-2011 г.,
така както са подадени от ВиК ЕООД гр. Стара Загора, а именно за:
• селско стопанство
• промишленост
• бюджет
Тези данни бяха съпоставени с произведената от областта БДС
по сектори за същия период, коригирана с процента на инфлацията. Така беше определена средната консумация на вода за 1 000
лв. БДС.
Допълнително, Консултантът направи следните приемания:
• водопотреблението на потребители от сектора на селското
стопанство ще нараства пропорционално на БДС за аграрния
сектор, като допълнително е направено приемане за поетапно
преминаване към водоизточници на непитейна вода, средно с по
3.5% на година
• водопотреблението на бюджетния сектор (който е част от сектора на услугите) няма да се влияе от ръста на БДС в сектор услуги,
но в абсолютни стойности количеството вода, потребена от
бюджетния сектор, плавно ще намалява поради постепенно
повишаване ефективността на водоползване средно с 1% на
година
• водопотреблението на потребителите от промишления сектор
(така, както са понастоящем групирани в тази категория от ВиК
ЕООД - Стара Загора) ще се променя, както следва:
- за потребителите, на които средно за периода 2009 - 2011 г. е
фактурирана 2 хил. м3 или повече вода - пропорционално на
нарастването на бдс на секторите на промишлеността и услугите,
взети заедно; допълнително за тази категория потребители е
направено приемане за поетапно преминаване към водоизточници на непитейна вода, средно с по 3.5% на година
- за потребителите на под 2 хил. м3 - остава непроменено.
Подробната прогноза за водопотреблението по години, сектори и
сценарии на развитие е представена в Таблица/Приложение
4.2.2-1 към доклада.
Изхождайки от тази предпоставка и по искане на Възложителя, в
крайния период 2038 г. след проведени инвестиционни намерения общите загуби (търговски, технически и реални) трябва да
достигнат до 25 % от общото Разработване на регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособена територия на ВиК ЕООД, Стара Загора
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количество подадени води към всички консуматори. За периода
до 2028г. се допускат загуби до 35% (по предложение на Възложителя).
Подробни данни има на ниво общини в три сценария за развитие
в раздел 4, точка 4.2.3 и на ниво населени места в три сценария за
развитие в Приложение 4.2.3-1 към Плана.
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Въз основа на направените прогнози за битово водопотребление,
небитово водопотребление и заложено намаляване на загуби е
изчислено прогнозното общо водопотребление.
Подробни данни на прогнозно изчисленото общо водопотребление ниво общини и по населени места, при различните сценарии
за развитие е приложено в Приложение 4.2.4-1 към РГП.
Прогнози за развитие на канализацията и пречистването на
отпадъчните води
На базата на наличните данни, предоставени от ВиК оператора и
резултатите от демографската прогнози Консултантът разработи
прогноза за предвиждания поток на отпадъчните води. Получените изчисления са представени таблично за всяка една агломерация попадаща в обхвата на ВиК дружеството. Разгледани са
три сценария за прогноза на отпадъчните води към 2038 г.
реалистична, оптимистична и песимистична прогнози за
общото отпадъчни водно количество в зависимост от развитието на небитовия сектор.
За оразмеряване на канализационните мрежи и пречиствателните съоръжения е необходимо да се определят количествата на
отпадъчните води. Канализационната мрежа и съоръженията по
нея трябва да бъдат в състояние да приемат и отведат максималните очаквани количества на отпадъчните води в края на приетия
експлоатационен период – в случая това 2038 г.
Количеството на битовите отпадъчни води от населените места се
определя от броя на жителите, отводнителната норма и режима
на оттичане. Броят на жителите се приема съобразно с перспективното развитие на селището за края на експлоатационния
период. Отводнителната норма е средното количество отпадъчна
вода (за година), което се получава от един жител за денонощие.
Отводнителната норма се приема 90% от водоснабдителната
норма. Количествата битови отпадъчни води са представени
таблично за всяка една агломерация, в която съществува в настоящия момент канализационна мрежа или в която се предвижда да
се изгради в проектния период.
Към небитовите отпадъчни води са отнесени отпадъчните води
от стопанския сектор, като аналогично на прогнозата за водопотреблението, са прогнозирани отпадъчните количества от
потребители от секторите на селското стопанство, промишлеността и услугите.
Изчисленията за количествата отпадъчни води от небитовия
сектор са направени на база:
• потребление на вода от небитовия сектор в населените места в
обособената територия за периода 2009-2011 г. и отводнителната
норма
• прогнозираната БДС по икономически сектори по години от
референтния период 2012-2038 г. за населените места, в които има
изградена канализационна мрежа и съответно има фактурирана
отпадъчна вода за периоди 2009-2011 г.
За населените места, които ще бъдат предложени за изграждане
на канализационни мрежи и ЛПСОВ, оценката за бъдещите
количества на отпадъчните води е изготвена въз основа на
прогнозата за водопотреблението от небитовия сектор в съответните населени места, съответно изчислена като 0,9 от водопотребителната норма
Подробни данни има на ниво агломерации в три сценария за
развитие в раздел 4, точка 4.3.2. от Генералния план.
Огледите на място и анализа за състоянието на канализационната мрежа в агломерациите в обхвата на ВиК дружеството показват, че мрежата е в доста незадоволително състояние. Ревизионните шахти са полуразрушени, без стъпала и площадка за
ревизия и почистване. Тръбните участъци не са праволинейни и
наклона на дъното не е постоянен, което води до състояния на

затлачване. На много места муфените връзки между бетоновите
тръби не са водоплътни и се наблюдава както инфилтрация на
външни води при покачване на нивото през пролетните месеци и
такива от аварии по водопроводната мрежа, така и ексфилтрация
на фекално-битови води в почвата. Разработване на регионален
генерален план за водоснабдяване и канализация на обособена
територия на ВиК ЕООД, Стара Загора
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За крайния целеви период се препоръчва старите (сега съществуващи) канализационните мрежи да бъдат реконструирани и/или
рехабилитирани, така че да се сведе до минимум възможността за
допълнителни външни води. От това би следвало намаляване на
инфилтрацията до минимум.
Подробни данни има на ниво агломерации в три сценария за
развитие в раздел 4. точка 4.3.3. от доклада.
Изхождайки от тази предпоставка и по искане на Възложителя, в
крайния период 2038 г. след проведени инвестиционни намерения общите загуби (търговски, технически и реални) трябва да
достигнат до 25 % от общото количество подадени води към
всички консуматори. За периода до 2028г. се допускат загуби до
35% (по предложение на Възложителя).
Подробни данни има на ниво общини в три сценария за развитие
в раздел 4, точка 4.2.3 и на ниво населени места в три сценария за
развитие в Приложение 4.2.3-1 към Плана.
Общия поток на отпадъчните води е сума от битови отпадъчни
води и отпадъчни води от небитовия сектор (вкл.промишлеността). Таблиците представят обобщена информация за количествата отпадъчни води, както и количеството инфилтрирана вода в
канализацията за разглежданите населените места. Определени
са стойностите за максималното отпадъчно водно количество в
сухо време и максималното отпадъчно водно количество по
време на дъжд.
За товари са ползвани литературни данни за ЕЖ. При следващия
етап на разработване е необходимо да се вземат реалните товари
и количества от действащите предприятия.
Замърсеността на битовите отпадъчни води се приема според
нормите за замърсяване от 1 жител по отделните показатели
както следва:
• БПК – 60 л/ж/д;
• ХПК – 120 л/ж/д;
• НВ – 70 л/ж/д;
• общ азот – 11 л/ж/д;
• общ фосфор – 1,8 л/ж/д..
Замърсеността от небитови източници, заустващи отпадъчните
си води канализационната мрежа на населените места:
• по БПК – 200 мг/л.
За отпадъчните водни количества и товарите са разработени
също 3 сценария (песимистичен, балансиран и отпитимистичен)
като данните са приложени в раздел 4, точка 4.3.4. от Плана.
Като страна член на Европейския съюз, България е пренесла
изискванията на съответните европейски директиви (Рамкова
директива за водите, Директива 91/271/ЕИО, Директива
98/83/ЕО за качестово на питейните води, предназначени за
консумация от човека, Директива 80/778/ЕИО за питейно-битово
водоснабдяване, Директива 2008/105/ЕО и други) в своето
законодателство и е пристъпила към тяхното изпълнение.
С членството на страната ни в ЕС, тези изисквания се трансфор-
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мират в национални цели и задачи за опазване на околната среда,
подобряване на инфраструтурата и осигуряване на населението с
достатъчно количество вода с добро качество.
Законът за водите регламентира осигуряването на води за питейни нужди като първостепенна задача. В разработените планове за
управление на речните басейни (ПУРБ) са заложени различни
мерки, като приоритетно се поставя опазването на водните
ресурси и осигуряването на води за питейни нужди. Всички
населени места от обособената територия Стара Загора са водоснабдени и няма селища на режим. Като бе споменато в т.2,
по-продължително спиране на водоподаването се налага само в
случаи на аварии или големи повреди, както и за онези 5 населени
места, където това се налага поради технологични нужди или
затруднен достъп до водоизточниците. Консултантът препоръчва
приоритетно да се изпълнят проектите за подобряване качеството на питейната вода. Освен предвиденити съоръжения за
пречистване от нитрати на питейните води и дезинфекция с
автоматизация се препоръчва и да се подменят довеждащите
етернитовите водопроводи, както и поетапно обновяване на
вътрешните разпределителни мрежи, като се започне от големите
населени места.
Изискванията на Директива 91/271/ЕИО, относно пречистване
на отпадъчните води от населените места, са пренесени в две
наредби: Наредба № 6 от 9 ноември 2000 г. за емисионните норми
за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в
отпадъчните води, зауствани във водни обекти и Наредба № 2 от
8 юни 2001 г. за издаване на разрешителни за заустване на
отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване.
Съгласно изискванията на Наредба № 6 / 9 ноември 2000 г. всички
агломерации с над 2 000 ЕЖ следва в определен срок да изградят
централизирана канализационна мрежа за събиране и отвеждане
на отпадъчните води и да осигурят биологичното им пречистване. Канализационната мрежа може да бъде смесена, разделна или
комбинирана. Консултантът препоръчва предвидената за
доизграждане или нова канализация да бъде изцяло разделна.
Комбинирана канализация да се изгражда само в случаите, когато
всяко друго техническо решение е икономически нецелесъобразно. Необходимото биологично пречистване може да се реши
както самостоятелно за една агломерация, така и общо - за 2 или
повече агломерации. Също е възможно да се използва една ПСОВ
за пречистване на отпадъчни води от съседни населени места.
За изпълнение изискванията на европейското и националното
законодателство, в обособената територия Стара Загора се
препоръчва доизграждането на 14 бр. канализации в населените
места с население над 2000 жители, 45 бр. канализации в населените места с население под 2000 жители, реконструкцията на 3 бр.
ПСОВ в експлоатация и строителството на 24 нови пречиствателни станции с биологично стъпало.
Сроковете за изграждане на канализационни мрежи и за осигуряване на необходимото пречистване за страната са заложени в
Договора за присъединяване на България към Европейския съюз
от 2005 г. Хронологично определените крайни дати са следните:
• За агломерации с над 10 000 ЕЖ – до 31.12.2010 г.
• За агломерации между 2 000 и 10 000 ЕЖ – до 31.12.2014 г.
• За агломерации с по-малко от 2 000 ЕЖ – няма срок
Освен на национално равнище, прилагането на европейските
изисквания и поставянето на цели за постигане сроковете
заложени в тях са били обект на внимание и от страна на областните и общински администрации. В тази връзка от бяха прегледани следните стратегически документи поставящи регионалните и
общинските цели за развитие в областта на водоснабдителната и
канализационна инфраструктура: Разработване на регионален
генерален план за водоснабдяване и канализация на обособена

територия на ВиК ЕООД, Стара Загора

Анализ на вариантите по водоснабдяване
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Главната цел на РГП е свързана с разработване на концепция за
развитие и подобряване на услугите по водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води от населените места в
обособената територия на ВиК ЕООД – Стара Загора. Прогнозният период обхваща годините от 2014 до 2038 като е разделен на:

• Регионален план за развитие на Югоизточен район за планиране
за периода 2007 – 2013 г.
• Областна стратегия за развитие на област Стара Загора, 2005 –
2015 г.
• Областна стратегия за развитие на област Хасково, 2005 – 2015 г.

• краткосрочен период (2014 – 2020 г.) като приемаме, че резултат
от изпълнението на мерките се очаква след 2016 г.,
• средносрочен период (2021 – 2028 г.),

• Общински план за развитие на община Братя Даскалови, 2007 –
2013 г. (актуализация 2009 г.)

• дългосрочен период до 2038 г.

• Общински план за развитие на община Гурково, 2007 – 2013 г.

Първоначалния преглед и оценка на съществуващото положение
са основата върху която стъпват хипотезите и прогнози за развитието и подобряването на ВиК инфраструктурата. Основната цел
е да се осигури достъп до чиста вода като се съхрани и запази
ресурса са идните поколения чрез разумно отвеждане,
пречистване и заустване на отпадъчните води.

• Общински план за развитие на община Гълъбово, 2007 – 2013 г.
• Общински план за развитие на община Казанлък, 2007 – 2013 г.
• Общински план за развитие на община Мъглиж, 2007 – 2013 г.
• Общински план за развитие на община Николаево, 2007 – 2013 г.
• Общински план за развитие на община Опан, 2009 – 2013 г.
• Общински план за развитие на община Павел баня, 2007 – 2013
г. (актуализация 2010 г.)
• Общински план за развитие на община Раднево, 2007 – 2013 г.
(актуализация 2008 г.)
• Общински план за развитие на община Стара Загора, 2007 – 2013 г.
• Общински план за развитие на община Тополовград, 2007 – 2013 г.
• Общински план за развитие на община Чирпан, 2007 – 2013 г.
Основните цели заложени във всички цитирани по-горе
документи включват следните задачи в областта на ВиК инфраструктурата:
Относно водоснабдяването
• решаване проблема с химичните (нитрати и манган) и микробиологични (ешерихия коли и др.) отклоненията в качеството на
питейните води
• подобряване състоянието на водоснабдителната инфраструктура с цел намаляване на авариите, течовете и загубите
Относно отвеждането и пречистването на отпадъчни води
• доизграждане на канализационните мрежи в агломерации с над
10 000 ЕЖ – Стара Загора, Казанлък, Чирпан и Раднево
• изграждане в Чирпан и реконструкция на ПСОВ в Раднево и
Казанлък, за агломерации с > 10 000 ЕЖ
• доизграждане и реконструкция на канализационните мрежи в
агломерации за 14 бр. агломерации между 2000 и 10 000 ЕЖ
• реконструкция на ПСОВ в Павел баня и изграждане на 6 нови
ПСОВ - за агломерации между 2000 ЕЖ и 10 000 ЕЖ
• доизграждане на канализация и изграждане на подходящо
пречистване на населени места под 2 000 ЕЖ, в които има частично изградена канализация.
Повече информация може да бъде намерена в раздел 5 точки 5.2 и
5.3 от Регионалния генерален план и свързаните с тях приложения.

Разработването на прогнозите сe позовава на данните от съществуващото водопотребление, изградената и функционираща
водоснабдителна и канализационна инфраструктура. Прави се
оценката на състоянието, извеждат се проблемите и се предлагат
варианти за развитие на сектора до 2038 г.
Прогнозите се базират на изискванията на съществуващото
национално законодателство и поетите ангажименти за прилагане на Европейските директиви, съгласно задълженията като
страна - членка на Европейския съюз.
Приетите хипотези са основа за разработване на варианти за
подобряване чрез ремонт, рехабилитация или ново строителство
на съоръжения за водоснабдяване, отвеждане и пречистване на
отпадъчни води, които ще трябва да бъдат изградени и да
посрещнат нуждите на населението и небитовите дейности до
2038 г.
Възможностите за развитие на водоснабдителната инфраструктура са насочени към оптимизиране работата на системите.
Предложени са мерки, които да доведат до намаляване на оперативните разходи и по този начин да се гарантира устойчивостта
на инвестициите.
Най-общо, възможностите за развитие на водоснабдяването в
обособената територия, обслужвана от ВиК Стара Загора, се
изразяват в мерки, които да осигурят:
• гарантиране на необходимото количество питейна вода с
качества, отговарящи на нормативните изисквания
• гарантиране на адекватен капацитет на системите и съоръженията
• намаляване на загубите
• повишаване на енергийната ефективност
Предложенията са направени на базата на:
• извършения анализ на състоянието на водоснабдителните
мрежи и съоръжения
• подадени и консумирани водни количества
• отчетени или изчислени загуби на вода по данни на ВиК оператора
• прогноза за демографското развитие през проектния хоризонт
• прогнозни водни количества на база на приетите хипотези за
водоснабдителна норма за битовия сектор, консумация от
небитовия сектор и нормативно приети загуби по мрежата
• изискванията на българското законодателство
• изискванията на европейските директиви.
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Подход за изготване на предложените варианти
На база на изготвения анализ на водоснабдителните системи в
обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД - Стара
Загора, са отбелязани населените места, които имат проблеми в
определени параметри. Разработена е Разработване на регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособена територия на ВиК ЕООД, Стара Загора
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система за оценка на съществуващите водоснабдителни системи,
която в детайли може да се открие в Приложение 5.2.1-1 към
Регионалния план.

проекти от една страна, и на избраните алтернативи и останалите
предлагани проекти, които са оценени по рейтинговата система,
от друга, Консултантът прие, че инвестициите ще бъдат направени в периода 2014 – 2015г. и от 2016г. проектите ще бъдат в
експлоатация. Консултантът оцени разходите, свързани със
съответните проекти за целия референтен период, т.е. до 2038г.
Отчетени са следните категории разходи:
• Инвестиционни, съответно подразделени на:
- разходи за сграден фонд и тръбопроводи;
- разходи за механизация и оборудване.

Оценката е формирана на база на следните критерии:

Разработване на регионален генерален план за водоснабдяване и
канализация на обособена територия на ВиК ЕООД, Стара Загора

1. общи загуби в населеното място над 50%
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2. относителен дял на общите загуби в населеното място от
общите загуби за обособената територия над 0.5%
3. отклонения в показателите, определящи качеството на питейната вода (според Годишен доклад на РЗИ – Стара Загора, 2010 г.)
4. сезонен или целогодишен режим на водоподаване в населеното
място
5. технически характеристики на водопроводите експлоатационна възраст, аварии
Точки 1, 2 и 5 обхващат онези места, които имат най-голям дял от
общите загуби за обособената територия. Мерките, приложени за
тях, ще бъдат с най-голям ефект за постигане на приетото в
хипотезите ниво на загубите за проектния хоризонт. Ще доведат и
до намаляване на консумацията на електроенергия при помпажно
подаваната вода. Точки 3 и 4 са съобразени с изискванията на
българското законодателство и европейските директиви.
Така разработената оценка, определя възможните алтернативи за
решаването на проблемите в съответната система.
Освен мерките, разгледани в алтернативните варианти за набелязаните водоснабдителни системи, Консултантът препоръчва
списък от спешни и неотложни мерки, които трябва да се приложат за всяка система в територията, а именно:
• прилагане на автоматично хлориране
• инсталиране на водомери при водоизточниците и на вход
населено място
• изграждане на СОЗ при водоизточниците
• необходими са и мерки срещу замърсяването с нитрати
• SCADA мониторинг
• Модернизация и разширение на лабораторната база
Други мерки, които се препоръчват да бъдат осъществени, но в
дългосрочен план след задълбочено проучване и оценка са:
• смесване на водите от кладенците с води от карстовите извори.
Това мероприятие, на практика ще осъществи разреждане на
водите в резервоарите преди подаване на водата към потребителите. При разглеждане на отделните ВГ е предложена тази
възможност като доизграждане на системата, а не като вариант,
защото първоначалната схема на водоснабдяване се запазва.
Оценката на разходната ефективност на всеки от предлаганите
проекти е извършена в съответствие с Указанията за анализ на
разходите ползите на проекти в областта на водите и отпадъчните
води, финансирани от КФ през периода 2007 – 2013. По своята
същност анализът за ефективността на разходите представлява
съпоставяне на алтернативни проекти, които целят да постигнат
уникален общ ефект, който може да се различава по размера си.
Целта е да се избере проектът, който при определено ниво на
продукта, дава най- ниската настояща стойност на всички разходи. С оглед осигуряване на съпоставимост на алтернативните
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• Експлоатационни разходи: при проектите за водоснабдяване
беше преценено, че основните видове разходи, които ще се повлияят съществено от реализацията или не на даден проект, са:
- разходите за електрическа енергия;
- разходите за персонал (заплати и осигуровки).
В случаите, при които е предвидено пречистване от нитрати,
оценените разходи за подмяна на филтрите на всеки три години
са добавени към експлоатационните разходи за съответните
години. Разходи за реинвестиции за подмяна на активите с
изтекъл жизнен цикъл; Предвид продължителността на
референтния срок такива разходи за реинвестиции са предвидени за компонентите механизация и оборудване на съответните
проекти/ алтернативи.Разходите за амортизация са изчислени в
съответствие на препоръките на JASPERS, а имено: 30 год.
полезен живот за сградите и тръбопроводите и 15 год. – за
механизацията и оборудването. Остатъчната стойност на дълготрайните активи е определена на същата база. Така оценените
разходи за целия срок на референтния период, намалени с
остатъчната стойност на активите, са приведени към настояща
стойност с финансова норма на дисконтиране от 5%, съгласно
изискванията на Техническото задание. Получената стойност е
разделена на общото количество подадена вода през инфраструктурата, предмет на съответния проект/ алтернатива, оценено
съгласно представената по-горе прогнози за водоподаване за
2016 година. Получената стойност R за разходна ефективност на
съответния проект/алтернатива е използвана за изчисление на
показателя ефективност на разходите от рейтинговата система.
За проектите, които имат съпоставима алтернатива и са предписани мерки за подмяна на водопроводната мрежа в раздел 5 т.
5.2.3 от Плана е представена таблица с показана разходна
ефективност. Изборът на алтернатива е направен въз основа на
по-малката стойност на показателя разходна ефективност R.
Анализ на вариантите по канализация и пречистване на отпадъчните води
На територията на обособената територия на ВиК ЕООД, Стара
Загора има 14 агломерации с над 2 000 ЕЖ и се разглеждат още 45
агломерации с под 2000 ЕЖ, с цел доизграждане на канализационна мрежа и пречистване на отпадъчните води в самостоятелни ПСОВ или чрез групиране към други агломерации.
За областта се разглеждат варианти както следва:
• За агломерации с над 2000 ЕЖ
В този случай се цели спазване на изискванията на Директива
91/271/ЕС, чието прилагане страната е поела като ангажимент.
• За агломерации с под 2000 ЕЖ

Предложенията и разгледаните алтернативи, са съобразени с
изискванията на Директива 91/271/ЕС за намаляване на биогенното замърсяване от градски отпадъчни води зауствани в
повърхностните водни тела. В тази връзка в ПУРБ са подготвени
мерки основаващи се на чл. 11, ал.3 буква а, имащи за цел изпълнението на това изискване. Мерките са отнасят за агломерации с
под 2000 ЕЖ и са следните:
- Изграждане на ПСОВ за населени места с под 2000;
- Изграждане и доизграждане на канализационна мрежа и осигуряване на подходящо пречистване на отпадъчните води от
населени места с под 2000 ЕЖ.

Разглеждани алтернативи:
• Алтернатива 1 предвижда присъединяване на агломерации под
2 000 ЕЖ към станции на агломерации над 2000 ЕЖ или групиране на няколко агломерации с обща ПСОВ;
• Алтернатива 2 предвижда локално пречистване на всяка една
агломерация.
За агломерации над 2000 ЕЖ инвестицията е предвидена в
краткосрочен план – 2016 година, а за тези под 2 000 ЕЖ в средносрочен план 2028 година. Разработване на регионален генерален
план за водоснабдяване и канализация на обособена територия
на ВиК ЕООД, Стара Загора
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Съгласно резултатите от проведеното от Консултанта проучване
за настоящите цени за извозване на отпадъчни води средната
цена на услугата е около 10 лв./м3 с ДДС. При средномесечно
количество от 2.5 м3 (90% от 2.8 м3 ) на член от домакинство и
2,19 среден брой членове на домакинство за периода 2014 - 2038 г.,
средните месечни разходи на домакинство от обособена територия на ВиК ЕООД Стара Загора за извозване на отпадъчни води
възлизат на 55,10 лв. с ДДС. Тази стойност съществено надвишава социално поносимия месечен разход за ВиК услугата общо в
размер на 3,69лв., определен съгласно предписаната в Техническото задание методология.
Допълнително следва да се има предвид, че изключително
високите разходи за домакинствата с изгребни ями не могат да се
балансират на ниво обособена територия от по-ниските цени за
отвеждане и пречистване на отпадъчни води в други населени
места, обслужвани от ПСОВ. Съгласно действащата нормативна
уредба услугата по извозването на отпадъчни води се изпълнява
на изцяло пазарен принцип и като такава не е включена в обхвата
на ВиК услугите, регулирани от ДКЕВР.
Въз основа на препоръката на PISA4, че „имайки предвид, че за
повечето проекти ще се търси безвъзмездно финансиране, би
трябвало да се търсят проектни решения, водещи до по-ниски
разходи за ЕиП“, Консултантът не разглежда изграждането на
изгребни ями като целесъобразна алтернатива.
4 Писмо от 13.06.2013
Населени места под 2 000 житени попадащи в директивата Основните параметри за населените места под 2 000 еквивалент
жители попадащи в директивата са дадени в Приложение 5.3.2-1.
За нуждите на анализа на алтернативите за всяка от тях е изготвена оценка на инвестиционните и експлоатационни разходи, както
и прогноза за водните количества за пречистване по години.
Оценката на експлоатационните разходи е изготвена на базата на
стойностите, залегнали в обобщените сметки за пречиствателни
съоръжения, съставени за настоящата фаза за различни технологични варианти. В ТИЧ е показана структурата на еднократните и
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експлоатационни разходи.
Разходите за експлоатация и поддържане на канализационната
мрежа и колекторите са пренебрежимо малки, а в случаите, при
които отвеждането е помпажно, са предвидени по 20 лв./ЕЖ./год.
При алтернативите за общо отвеждане и/или пречистване на
отпадъчни води от две или повече агломерации, общите инвестиционни разходи (за колекторна мрежа и ПСОВ) са разпределени
между съответните агломерации пропорционално на броя Е.Ж.
към първата година на експлоатация. Съгласно изискването на
Техническото задание, сравнението на алтернативите е извършено въз основа на анализ за ефективност на разходите (АЕР) в
съответствие с методиката, описана в Указанията за АРП на
проекти в областта та водите и отпадъчните води, финансирани
от Кохезионния фонд през периода 2007 – 2013 г. За всяка от горе
описаните алтернативи Консултантът:
• Направи разчет на инвестиционните разходи (показани в
таблиците по т. 5.3.1)
• Направи разчет на годишните разходи за експлоатация и
поддържане, необходими за пречистването на прогнозните
количества отпадъчни води от планираната година за пускане в
експлоатация до края на референтния период - 2038 г. (показани
в таблиците по т. 5.3.1)
• Направи разчет за остатъчната стойност на инвестициите в
края на референтния период като за целта бе прието, че жизненият цикъл на канализационната и колекторната мрежа е 50 год., а
на ПСОВ – съответно 30 год.
• Направи прогноза за Е.Ж. и отпадъчните количества за
пречистване за съответния период и изчисли общото количество
отпадъчни води, които ще се пречистят за периода от пускане в
експлоатация до 2038 г.
• Изчисли настоящата стойност на инвестицията и разходите за
експлоатация и поддържане за всяка от алтернативите с финансова норма на дисконтиране 5%
• Определи ефективността на разходите за единица продукция,
т.е. за пречистването на 1 м3 отпадъчна вода, за всяка от алтернативите. Алтернативата с най-ниска настояща стойност на единица продукция – с най-ниско съотношение между приведените
настоящи разходи и количеството пречистена за периода вода, е
избраната алтернатива.
Разработване на регионален генерален план за водоснабдяване и
канализация на обособена територия на ВиК ЕООД, Стара Загора
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6 ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА И ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ
Инвестиционната програма на генералния план за обособената
територия на ВиК Стара Загора ЕООД е извършена отчитайки
редица фактори, като най-важните от които са:
• Общите нужди от инвестиции във ВиК сектора са огромни.
Основната причина за състоянието на ВиК инфраструктурата е
липсата на достатъчно средства за поддръжка и модернизация
през последните 20 години.
• При подготовката на инвестиционната програма са взети
предвид ангажиментите за осигуряване на качеството на питейните води за населението в съответствие с РДВ, Наредба 12 за
качествените изисквания към повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и Наредба 9 за качествените изисквания към питейните води. Необходимите мерки и
срокове за реализация са съобразени с изпълнението на ПУРБ и с
програмата на Министерството на здравеопазването. Като това
включва модернизиране на съоръженията за обеззаразяване на
водата на зони на водоснабдяване, в които има несъответствия на
стандартите – до 2014 г. и осигуряване на превантивни мерки за
опазване на водоизточниците и съоръженията по мрежите.
Взети са още предвид и ангажиментите на Р. България за изпълнение на изискванията на Директива 91/271/ЕС относно качеството на отпадъчни води от населените места. Необходимите
мерки и срокове за реализация са съобразени с Националната
стратегия за развитие и управление на водния сектор и плана за
действие към нея и включват:
• изграждането на канализационни системи и селищни пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерации с над 10 000
еквивалентни жители да бъде извършено до 2015 г. включително.
• изграждането на канализационни системи и селищни пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерации с между 2 000
и 10 000 еквивалентни жители да бъде извършено в периода до
2017 г. включително.
• доизграждането на канализационни системи и селищни
пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерации с под
2 000 еквивалентни жители (за които е необходимо) - няма преходен период
Регионалният генерален план и инвестиционната програма към
него са разработени за период от 25 години. Програмата е разделена на три периода за реализация, както следва:
• Краткосрочна – обхващаща периода 2014-2020 г.
• Средносрочна – обхващаща периода 2021-2027 г.
• Дългосрочна – обхващаща периода 2028-2038 г.
Инвестиционните разходи и в трите програми са представени по
години с оглед изпълнение на изискването за изчисляване на
настоящата стойност на предлаганите инвестиции; въпреки това,
разпределението по години в средносрочната и дългосрочната
програми следва да се приема по-скоро като индикативно, като от
значение е общата сума за всеки отделен период.
С оглед отразяване на конкретните нужди, програмите за инвестиции във водоснабдяването и тези за инвестиции в отвеждането
и пречистването на отпадните води са разработени поотделно
въз основа на: (i) приоритетното подреждане на проектите в
резултат от прилагането на гореописаната рейтингова система.
На ниво населено място програмите са координирани помежду
си с оглед оптимизация на изпълнението на проектите; така
напр., изпълнението на проекти за реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа е планирано по едно и също време в изпълнението на проекти за изграждане на канализация.
Общо необходимите инвестиции и реинвестиции в сектора
водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчните
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води за обособената територия на ВиК Стара Загора са оценени
на сумата от 1 235.6 млн. лв. (1 018.3 млн. лв. настояща стойност),
като разпределението по периоди е, както следва:
• За краткосрочната програма 991.0 млн. лв. (877.5 млн. лв. настояща стойност);
• За средно срочната програма 153.3 млн. лв. (94.4 млн. лв. настояща стойност);
• За дългосрочната програма 91.2 млн. лв. (42.5 млн. лв. настояща
стойност).
Разработване на регионален генерален план за водоснабдяване и
канализация на обособена територия на ВиК ЕООД, Стара Загора
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Заложените средства са без ДДС и общата стойност на оценените
инвестиционни разходи включва стойността на строително–монтажните работи и необходимите средства за техническа помощ за
реализация на проекта (проектиране, финансови анализи, строителен и авторски надзор, управление на проекта).
Съотношението между инвестициите в проекти водоснабдяване
и в такива за отвеждане и пречистване на отпадъчните води е 34%
към 66%. В първият инвестиционен период до 2020 г. инвестиционните нужди за инфраструктура за отвеждане и пречистване
на отпадъчни води (796.7 млн. лв. без ДДС) надвишават с четири
пъти тези за водоснабдяване (194.7 млн. лв. без ДДС). През
втория инвестиционен период съотношението е обратно: Инвестициите в обекти за водоснабдяване (132.9 млн. лв. без ДДС) са
6.5 пъти повече в сравнение с тези за канализация и ПСОВ (20.3
млн. лв. без ДДС). През третия инвестиционен период, цялата
сума на планираните инвестиции е само за водоснабдяване.
Оценка на разходите за експлоатация и поддържане на съществуващата ВиК инфраструктура
Отчитайки прогнозата за бъдещите нужди за доставяне на питейна вода на домакинствата и стопанския сектор и за отвеждане и
пречистване на отпадъчните води и използвайки така определените прогнозни единични цени, Консултантът изготви оценка на
бъдещите разходи за експлоатация и поддържане на съществуващите системи на ВиК ЕООД Стара Загора без инвестициите,
предвидени в инвестиционните програми. В случая без инвестиционни програми равнището на загубите е запазено, такова
каквото е към 2011 г. Това консервативно приемане е направено с
цел да не се надценяват евентуалните ползи от изпълнението на
инвестиционните програми.
Общата сума на разходите за експлоатация, поддържане и
амортизация на съществуващите активи за целия референтен
период 2014 – 2038 г. възлиза на 676.5 млн. лв., чиято настояща
стойност е 381.5 млн. лв. при норма на дисконтиране от 5%.
Оценка на разходите при реализация на инвестиционните
програми за водоснабдяване
Оценката на разходите за експлоатация и поддържане при реализацията на предлаганите инвестиционни програми е изготвена на
базата на:
• Прогнозна консумация на питейна вода от домакинствата и
стопанския сектор по години и населени места (при балансиран
сценарий за икономическото развитие)
• Планираното снижение за загубите на вода в резултат на изпълнението на съответния инвестиционен проект.
Положителният ефект от намалението на загубите е отчетен
поотделно за всяко населено място за периода след завършването
и пускането в експлоатация на съответния проект. За населените
места, за които не са предвидени проекти в инвестиционната
програма за водоснабдяване, количествата вода за доставяне с и
без инвестиционна програма са еднакви.

Допълнително, по отношение на единичните разходи бяха направени следните допускания:
• Изпълнението на проекти за реконструкция на вътрешни и
вътрешни водопроводни мрежи и изграждане на нови водопроводи и връзки ще намали с 25% разходите за текущ и авариен
ремонт, които пропорционално се придават на съответното
населено място съобразно прогнозното водопотребление
• Изпълнението на проекти, включващи изграждане на нови или
реконструкции на съществуващи помпени станции ще намали с
25% разходите за електроенергия за технологични нужди, които
пропорционално се придават на съответното населено място
съобразно прогнозното водопотребление
• Изпълнението на проекти за пречистване на водите ще има като
резултат допълнителни разходи в размер на 0.1 лв./м3 вода (йонообмен и/или обратна осмоза).
Инвестиционната програма за изграждането на нови и реконструкцията на съществуващи активи в размер на 418.8 млн. лв. ще
повиши значително нивото на амортизационните разходи. По
данни на ВиК ЕООД Стара Загора, амортизационните разходи на
съществуващата инфраструктура за водоснабдяване за 2011 г. са
възлизали на 1.9 млн. лв.
Общите разходи за експлоатация, поддържане и амортизация за
услугата доставяне на питейна вода при реализация на инвестиционните програми са представени в следващата таблица.
Сравнението им спрямо разходите без инвестиционни програми
е представено в графиката.
Оценка на разходите за експлоатация и поддържане при реализация на инвестиционните програми за отвеждане и пречистване
на отпадъчните води
Оценката на разходите за експлоатация и поддържане на системите за отвеждане и пречистване на отпадъчните води при
реализация на предлаганите инвестиционни програми е изготвена на базата на прогнозираните количества отпадъчни води по
населени места и по години и при отчитане на инвестиционния
период, в който се планира въвеждането в експлоатация на
съответните съоръжения.
При изпълнение на инвестиционната програма делът на населението, което ще бъде обхванато от услугата ще се увеличи и
съответно, количеството на фактурираните отведени отпадъчни
води се очаква да нарасне с около 15.5%. Въпреки това, общото
количество на отпадъчните води, които ще бъдат отвеждани и
пречиствани ще намалее спрямо варианта без реализация на
инвестиционните програми с около 29%, което се дължи на
намалената инфилтрация вследствие реконструкцията на
съществуващите мрежи.
Разходите за поддържане на канализационните мрежи и колектори са приети за пренебрежимо малки и поради това не са включени в оценката

Изграждането на нови канализационни мрежи и нови мощности
за пречистване на обща стойност 816.7 млн. лв. ще повиши
амортизационните разходи. Консултантът изготви оценка на
разходите за амортизация на активите, предмет на инвестиционните програми, поотделно за всеки от предлаганите проекти и
въз основа на горепосочената продължителност на жизнения
цикъл на активите. Общата сума на разходите за амортизация на
съществуващите и на новите съоръжения за целия референтен
период възлиза на 377.4 млн. лв.
Общите разходи за амортизация, експлоатация и поддържане на
активите за отвеждане и пречистване на отпадъчните води при
реализация на инвестиционната програма са представени в
следващата таблица.
Оценка на общите разходи за експлоатация и поддържане с
инвестиционни програми за обособена територия Стара Загора
Общите разходи за експлоатация и поддържане на съществуващите, новите и реконструираните съоръжения за доставяне на
питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води при
реализацията на предлаганите инвестиционни програми възлизат общо за периода 2014 - 2038 г. на 581.2 млн. лв. без отчитане на
амортизационните разходи и съответно – на 1 201.6 млн. лв. с
амортизационните разходи
При изпълнение на инвестиционните програми в резултат на
намаление на загубите ще бъдат спестявани по 9.6 млн. м3 питейна вода средно на година и ще бъдат пречиствани средногодишно
по 2.3 млн. м3 отпадъчни води по-малко (поради намалена
инфилтрация).
При отчитане и на разходите за амортизация, общите разходи с
инвестиционните програми ще надвишат тези без програми с
472.5 млн. лв.

7 МАКРО-ПОНОСИМОСТ
Консултантът изготви отделни оценки на единичните цени за
покриване на разходите за ЕиП за:
• доставяне на питейна вода и
• отвеждане и пречистване на отпадъчни води.
Тези цени са оценени по години като съотношение между:
• разходите за ЕиП за доставяне на вода, вкл. загубите, и прогнозната консумация на вода, т.е. количествата, които ще бъдат
фактурирани и
• разходите за ЕиП за отвеждане и пречистване на отпадъчни
води, вкл. инфилтрирани води, и прогнозното количество без
инфилтрация, т.е. количествата, които ще бъдат фактурирани.
Този подход за изчисление на необходимите цени гарантират
прилагането на двата важни принципа:
1. потребителят заплаща и
2. замърсителят заплаща.

Единични цени за покриване на разходите за ЕиП за водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води с инвестиционни програми
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Както се вижда от графиката, в периода след 2016 г. в единичната
цена за ВиК услугата преобладава делът на цената за доставяне на
питейна вода. В периода на краткосрочната програма съотношението е 67 : 33. През следващите години то се променя за да
достигне в периода на 2021-2027 г. до 55 : 45.
Единичните цени, които биха покрили изцяло разходите за ЕиП
на съществуващата и новата и реконструирана ВиК инфраструктура, са по-ниски от максималните социално поносими такива.
Средно за целия период максималните социално поносими цени
надвишават тези за покриване на разходите за ЕиП със 129%.

По аналогичен начин Консултантът определи размера на единичните цени за ВиК услугата, които да покриват не само разходите
за ЕиП, но и тези за амортизация.
Единичните цени, които биха покривали не само разходите за
ЕиП, но също и амортизационните такива, са съществено по-високи спрямо тези за покриване на ЕиП. Средната единична цена
за референтния период за покриване на разходите за ЕиП и
амортизации е 2.2 пъти по-висока от тази за покриване само на
разходите за ЕиП. Съотношението между единичните цени по
компоненти също е различно: в периода 2016 – 2020 то е 51% за
водоснабдяване и 49% за отвеждане и пречистване. В периода от
2021 г. насетне се променя на 46% : 54%.

Сравнение между единични цени за покриване на разходите за ЕиП и амортизация за ВиК услугата и максималните социално поносими цени при
реализация на инвестиционните програми и балансирания сценарий за икономическо развитие

Консултантът изчисли каква част от амортизационните разходи
за новите и реконструирани активи за ВиК услуга биха могли да
бъдат покрити от приходи от потребителите при приемане, че
цените за ВиК услугата бъдат установени на максималното
социално поносимо ниво. За целта Консултантът изчисли максималния приход по години от ВиК услугата като произведение от
прогнозната консумация на питейна вода и максималната
социално поносима цена за съответната година при балансиран
сценарий за икономическо развитие. Този максимален приход бе
съпоставен с разходите за ЕиП по години. Разликата представлява свободният ресурс, който може да се ползва за частично
финансиране на разходите за амортизация на новите и реконструирани активи. Резултатите по програмни периоди са
представени в следващата таблица. Максималният дял на разходите за амортизации, които могат да бъдат покрити при максимално социално поносимо ниво на цената за ВиК услугата са,
както следва:
• Краткосрочна програма (2014 – 2020 г.): 86%
• Средносрочна програма (2021 – 2027 г.): 98%
• Дългосрочна програма (2028 – 2038 г.): 100%.
В периода след 2028 г. и при хипотеза за фиксиране на единичната
цена на максималното социално поносимо ниво, ще се генерира
свободен финансов ресурс, с който да се финансира 100% от
общите инвестиционни разходи по предлаганите програми.

www.earthfover.org

ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ
Предложените проекти за бъдещо подобряване на водоснабдяването, канализацията и пречистването на отпадъчните води са
подложени на приоритизиране като е въведена следната рейтингова система:
Приоритизиране на инвестициите в сектор водоснабдяване
Рейтингова система за приоритизирана на избраните инвестиции
в сектор водоснабдяване:
1. Брой жители облагодетелствани от инвестицията Np - тежестен фактор 0.25
Максимален резултат от 100 точки получава инвестицията с
най-голям брой облагодетелствани жители (по преброяване 2011
година), а за останалите се изчислява по формулата:
Np = (брой жители*100)/(най-голямото брой жителите облагодетелствани от инвестицията)
2. Ефективност на разходите R - тежестен фактор 0.1
Максимален резултат от 100 точки получава населеното място с
най-голяма ефективност на разходите Rmin (т.е. с най-нисък
коефициент), a 0 точки населеното място с най- ниска ефективност на разходите Rmax (най-голям коефициент), останалите Rn
се изчислява с интерполация по формулата:

Приоритизиране на инвестициите в сектор канализация и
пречистване на отпадъчните води
Всяка инвестиционна мярка ще бъде класифицирана на базата на
следни критерии:
1. Брой жители облагодетелствани от инвестицията Np с тежестен фактор 0.20
• За агломерацията:
- 100 точки за агломерации над 2000 ЕЖ;
- 50 точки за агломерации от 1000 до 2000 ЕЖ;
- 30 точки за агломерации от 1000 до 300 ЕЖ;
- 10 точки за агломерации под 300 ЕЖ.
2. Ефективност на разходите Ee с тежестен фактор 0.10
Максимален резултат от 100 точки получава агломерацията с
най-голяма ефективност на разходите Rmin (т.е. с най-нисък
коефициент), a 0 точки агломерацията с най – ниска ефективност
на разходите Rmax (най- голям коефициент), останалите En се
изчислява с интерполация по формулата:
Ee = 100 – (Rn – Rmin)/((Rmax – Rmin)/100))

R = 100 – (Rn – Rmin) / ((Rmax – Rmin)/100)
3. Интегрираност на проекта, т.е наличие на предложение за
реконструкция или изграждане на канализационна мрежа Ip –
тежестен фактор 0.10
Максимален резултат от 100 точки получава населеното място с
инвестиционно намерение за реконструкция или изграждане на
канализационна мрежа, a 0 точки населеното място без инвестиционно намерение.
4. Относителен дял на загубите спрямо общите загуби за ОТ –
тежестен фактор – 0,15
Максимален резултат от 100 точки получава населеното място с
най-големи относителни загуби Lmax (т.е. с най-голям коефициент), a 0 точки населеното място с най – малки относителни
загуби Lmin (малък коефициент), останалите Ln се изчислява с
интерполация по формулата:
L = 100 – (Ln – Lmin) / ((Lmax – Lmin)/100)
5.Видове инвестиционни мерки Itp - тежестен фактор 0.40
Точките по този критерии се разпределят както следва: КОД
Точки Мерки
WS1
100
Инвестиционни мерки свързани с осигуряването на съответствие с Директивата относно качеството на
водите, предназначени за консумация от човека
WS2
90
Инвестиционни мерки свързани с осигуряването на непрекъснатост на подаваната към населението питейна
вода

3. Населено място с туристически потенциал за развитие Тp (0.1)
• 100 точки – с туристически потенциал;
• 0 точки – без туристически потенциал.
4. Видове инвестиционни мерки Itp с тежестен фактор 0.25
Точките по този критерии се разпределят както следва: КОД
Точки Мерки
WW1
100
Инвестиции за осигуряване на съответствие с
изискванията на Директива 91/271/ЕОИ за пречистване на
градски отпадъчни води
WW2
80
Инвестиционни мерки за изграждане на нови
ПСОВ, доизграждане на съществуващите канализационни
мрежи с цел намаляване на замърсяването и предотвратяване на
негативно влияние върху здравето на хората.
WW3
40
Инвестиции свързани с осигуряването на
надеждно развитие на канализационните системи (рехабилитация и модернизация на съществуващата инфраструктурата с цел
подобряване на функционирането на канализационните системи)
5. Int Интегрираност на проекта с тежестен фактор 0.10
При проекти свързани с реконструкция на разпределителни
водопроводни мрежи, ще се съобразява предвижда ли се реконструкция или доизграждане на канализационна мрежа (и
обратно), с цел намаляване разходите на строителството.

WS3
50
Инвестиционни мерки свързани с повишаване
на ефективността на водоснабдителните системи (намаляване
загубите на питейна вода, намаляване разходите за ел. енергия,
въвеждане на автоматични системи за наблюдение и контрол и
т.н.)

• 100 точки – с проект;

WS4
40
Инвестиционни мерки свързани с осигуряването на надеждно развитие на водоснабдите системи (рехабилитация и модернизация на инфраструктурата)

Resultww = Np X 0.20 + Ee X 0.10 + Tp X 0.10 + Itp X 0.25 + Int X 0.35

Крайният резултат се изчислява по формулата:
Тws = Np x 0.25 + R x 0.10 + Ip x 0.10 +L x 0.15 + Itp x 0.40
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• 0 точки – без проект.
Обща формула за крайна оценка на приоритизирането на всеки
проект за обособената територия:
Съгласно данни на ВиК ЕООД Стара Загора – Справка образец 1,
са разработени графики за количеството непречистените
отпадъчни води за периода 2008г – 2009г.

3.7 Заключения и препоръки
Водоснабдяване
Водоснабдяване и канализация ЕООД Стара Загора обслужва
населените места от Старозагорска община и община Тополовград от Хасковска област. В региона на Дружеството има 225
населени места от 12 общини с население 334 946 жители (данни
от преброяването през 2011 г.). Разработване на регионален
генерален план за водоснабдяване и канализация на обособена
територия на ВиК ЕООД, Стара Загора
“ЕЖИС ИНФРАСТРУКТУРА БЪЛГАРИЯ” ДЗЗД СТР. 375
Съобразно начина на добиване и доставка на вода за потребителите, както и отчитайки специфични особености са обособени
три броя водоснабдителни системи, както следва:
• Гравитачна ВС – общо 27 бр. гравитачни ВС, обслужващи 29
населени места, от които над 2000 жители – 2 бр:
- ВС "Гурково" – 2772 жители;

Най-малки са загубите за община Гурково – 36,10%, а най-голями
за община Мъглиж – 77,25%.
Проблемите по осигуряване на услугите за водоснабдяването
най-общо са:
• Индикации за съдържание на нитрати и манган в питейната
вода за някои населени места;
• Общи загуби на вода във водоснабдителните системи (средно
около 53%);
• Необходимост от по – прецизно отчитане на подадени и фактурирани водни количества;
• Остарели мрежи и липса на автоматизация при дезинфекцията
на питейната вода;
• Необходимост от рехабилитация на напорните водоеми.
Разработване на регионален генерален план за водоснабдяване и
канализация на обособена територия на ВиК ЕООД, Стара Загора
“ЕЖИС ИНФРАСТРУКТУРА БЪЛГАРИЯ” ДЗЗД СТР. 376

• Помпена ВС – общо 97 бр. помпени ВС, обслужващи 174 населени места, от които над 2000 жителя – 19бр.;

За решаването на тези проблеми, с цел осигуряване на нормално
водоснабдяване на населението с достатъчно количество и добро
качество на вода за питейни нужди и съответно вода за промишлеността е необходимо да се извършат следните мерки:

• ВС „Пет могили”, за която водоизточникът е на ВиК Сливен.

- Реконструкция/рехабилитация на водоизточници;

ВС "Копринка" – 2707 жители.

Основното водочерпене и подаване на вода за питейно-битови
нужди до крайните консуматори е помпажно – 85%. Много малка
част от водочерпенето и доставянето на водата до крайните
консуматори се осъществява по гравитачен път.
Като активи Дружеството експлоатира 1187 км външни водопроводи, 2 139 км вътрешна водопроводна мрежа или общо 3 343 км
водопроводи.
Довеждащите магистрални водопроводи са изграждани основно
в периода 1928 – 2008г. с по-голям процент на използван материал – етернит.
ОБЩО за Обособена територия ВиК ЕООД Стара Загора, голяма
част от водопроводите са изградени от материали с лоши експлоатационни характеристики – 54,5 % от външните водопроводи са
от етернитови тръби, а 7 % от външните водопроводи са от манесманови тръби, които са се полагали в периода до 1950 г.
За ОТ – 2,5 % от външните водопроводи са положени преди 1931
г, 5,3 % са положени в периода от 1931г до 1950г., 10 % са положени
в периода от 1951 до 1960г. и 19 % са положени в периода от 1961
до 1970г.
Съществуват населени места, в които външните водопроводи са
изцяло полагани в периода преди 1931г и от 1931 до 1940г. Тази
експлоатационна възраст на външните водопроводи обуславя
голями загуби – 53 % загуби – далеч надхвърлят обичайните
загуби в развитите страни от ЕС, където този процент варира в
границите до 20%. Броят на авариите и отчетените загуби на вода
(по данни на ВиК оператора) доказват състоянието на довеждащите водопроводи.
Не е по-различно състоянието и в населените места, където
мрежата също е основно от етернитови тръби, сградните
водопроводни отклонения са от поцинковани тръби и повечето
са с изтекъл експлоатационен срок. От данните на ВиК ЕООД
Стара Загора е видно, че 79 % от вътрешните водоразпределителни мрежи са от етернитови тръби с изтекъл експлоатационен
период. 22 % от водопроводната мрежа за обособената територия
е положена преди 1960г. и 42 % – в периода 1960 -1970г.
В три от общините загубите варират от 36,10% до 47,90%, а в
останалите 9 общини – от 50,34% до 77,25%.
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- Реконструкция/подмяна на водоснабдителните помпени станции
– сграден фонд (за бункерни помпени станции, централни помпени станции) и подмяна на оборудването (подмяна на помпените
агрегати с цел постигане на добра енергийна ефективност);
- Обновяване/монтиране на съвременни измервателни уреди
(разходомери и /или водомери) по възможност с дистанционно
отчитане и контрол на подаваните количества вода при водоизточниците, след напорните водоеми и/или на вход населено място
и при крайния потребител. Поддръжка на цялото водомерно
стопанство съгласно изискванията на закона;
- Реконструкция /подмяна на магистралните довеждащи
водопроводи (съобразяване с новите условия относно собствеността на земята, осигуряване на необходимите сервитути и
пътища за достъп до водоизточниците, ПС, НР и други съоръжения по трасетата);
- Изготвяне на актуални данни към подземните кадастри на
населените места; въвеждане на ГИС системи за работа – ясна и
достъпна информация за налични съоръжения, отразяване на
ремонти и инвестиционни дейности;
- Обследване и саниране на водните и сухи камери на резервоарите;
- Изграждане на цялостна съвременна диспечерска система
„SCADA“ - система за наблюдение, контрол и управление на
водоснабдителните групи и системи (в момента съществуват
такива на отделни групи, главно по-големите).
Освен тези дейности са необходими и други свързани с подновяване на наличната база, оборудване и техника за поддръжка и
ремонтни дейности като:
- Разширяване и модернизация на водомерно-ремонтната
работилница за извършване на необходимите периодични
проверки и ремонт на водомери;
- Оборудване със съвременна апаратура за откриване на течове
по водоснабдителната мрежа;
- Пълна модернизация на ремонтно-складовата база, включително и подмяна на амортизираната механизация и автотранспорт
със съвременни високоефективни машини;
- Разширяване на лабораторната база, с цел подобряване качеството на мониторинга.

Канализация
По степен на изграденост канализационната мрежа в населените
места има значително изоставане спрямо развитието на
водоснабдителните системи. В обособената територия има общо
7 населени места с изградена канализация от общо 225 населени
места.
Отпадъчните води в изградените канализации се отвеждат гравитачно и само две помапжно. Изградените канализационни мрежи
са предимно от смесен тип.

Изградените канализационни мрежи са с обща дължина от 1748
км с преобладаващи бетонови тръби (над 50%).
Изградени са:
- Общо за обособената територия има 4 агломерации с над 10 000
ЕЖ и 10 агломерации между 2 000 и 10 000 ЕЖ;
- 40 агломерации с под 2 000 ЕЖ, в които следва да се осигури
отвеждане и пречистване на отпадъчните води;
- В настоящия момент са изградени и работят само четири ПСОВ
Стара Загора, Казанлък, Раднево и Павел баня, които се обслужват от ВиК ЕООД Стара Загора;
Проблемите на канализационните мрежи и пречистването на
отпадъчни води в обхвата на обособената територия са:
- Ниска степен на изграденост на канализационните мрежи в
обособената територия;
- Съществуващата канализация от смесен тип е с недостатъчна
хидравлична проводимост и това създава проблеми при интензивни валежи;
- Изградените мрежи са стари, с лоша водоплътност. Често се
наблюдават прояви на инфилтрация и ексфилтрация в следствие
на износване на тръбните връзки.
За решаването на така изведените общи проблеми могат да се
предложат следните мероприятия:
- Доизграждане на съществуващите канализационни мрежи и
предвиждане на подходящо пречистване;
- Рехабилитация и модернизация на съществуващите ПСОВ;
- Изграждане на канализационни мрежи и прилежащи пречиствателни станции за агломерации над 2000 ЕЖ;
- Изграждане на ПСОВ за агломерации под 2000 ЕЖ – за опазване
на повърхностни водни ресурси от замърсяване и спазване на
изискванията на българското и европейско законодателство;
- Правилно оползотворяване на утайките от съществуващи и
бъдещи ПСОВ.
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