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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. Дълбоки, община Стара Загора
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.

Селото е разположено по южния склон на Сърнена гора, в пречупката на подножието между Сърнена гора от север и Старозагорското поле от юг. Селото се намира на 3 км на север от експресния
път София – Бургас, на половината разстояние между Стара
Загора и Нова Загора.
Селото има преходноконтинентален климат със значително
средиземноморско влияние и е разположено в най-североизточната част от водосбора на рекa Марица. През селото протича р.
Хамам дере - ляв приток на р. Кумруджа, а през землището преминават още няколко рекички спускащи се по южния склон на
Сърнена гора – Къпошница от запад, и Кисикая от юг.
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Водните ресурси в района са недостатъчни, както за напояване на
земеделските култури, така и за нуждите от питейно-битови и
промишлени води. Нуждите на селото се покриват с преноса на
води за питейно-битови цели от землището на с. Горно Ботево. За
целта са изградени помпена станция и пречиствателна станция за
питейна вода.
Най-големият проблем с качеството водите използвани е повсеместната замърсеност с нитрати поради неправилни земеделски
практики – пренаторяване, пенетрация и директно заустване на
физиологични отпадъци от животновъдството, както и на
пенетрация и директно заустване на непречистени фекално-битови отпадъчни води. Широкото разпространение на смолниците

също е фактор за замърсяване на подземните водис нитрати,
поради специфичните свойства на тези почви. Пренаторяването
и замърсяването с фекален материал е фатално за тези почви и
води до високо нитратно съдържание в подземните води.
От изключителен приоритет за селото в настоящия програмен
период е изпълнението на изискванията на Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчните води тъй като макар да е под
2000 е.ж., селото има изградена частична канализация.
Осъществяваният 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, залага на не много популярния подход за
България и община Стара Загора – работа отдолу-нагоре.
В изпълнението на проекта екипът на „Земя завинаги” работи
тясно с местните институции в селото – кметство, читалище,
училище, потребителна кооперация, 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
решения за местни инициативи и др.
Повече от 170 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. Дълбоки.
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.
По информация на Жеко Трандев (литературна справка) и инж.
Дамян Балев – бивш Директор на ВиК Стара Загора (по доклад
изготвен специално за Проекта), водоснабдяването на селото с
вода за питейно-битови цели от местността „Кованлъка” се
замисля още от времето на Първата дълбошка комуна (1919-1923
г.) Местността „Кованлъка” се намира на 5 км северно от селото.
Цялото население се включва в осъществяване на проекта като
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всеки трудоспособен жител полага доброволен труд по изграждането на трасето, водоемите и вътрешната водопроводна мрежа.
През 1948 г. местна младежка бригада състояща се от 20 младежи
и 9 девойки започват редовна работа по построяването на 5
каптажа и 1000 м свързващ водопровод. Младежките бригади по
изграждането на водопровода продължават още няколко години.
Трасето на довеждащия водопровод минава през силно пресечен
скален терен обрасъл с гора.
Водоподаването е гравитачно. Общият дебит на 4-те каптажа
(„Редените камъни”, „Пчелина”, „Горен пясъчник”, „Долен пясъчник”) е 2,8 л/сек. Етернитов водопровод (φ 60 мм) водата се
отвежда в събирателна шахта. От нея с водопровод (φ 100 мм и Φ
80 мм) и дължина 4,5 км водата се довежда до напорен резервоар
„Висока зона” с обем 100 куб.м и НП „Ниска зона” с обем 150
куб.м. От резервоарите, водата се подава чрез три главни клона
към населението на селото. Мрежата е от разклонен тип и довежда водата до всички консуматори. Мрежата също е от етернит с
диаметър φ 100 мм, φ 80 мм, φ 60 мм и е изградена преди 60
години.
Това количество по-късно се оказва недостатъчно за нуждите на
селото. Поддръжката се оказва много трудна поради насеченият
релеф, навлизането на корени на дървета през тръбите. Поради
високата консумация, повишената аварийност, намаленото
водоподаване през сушави години налага търсенето на нови
водоизточници. Сега това водохващане се използва за нуждите
на Хижата.

Дискусия в ПК „Напредък”

Презентация в Кметството

Направените предварителни инженерно-геоложки и технико-икономически проучвания насочват ръководството на ВиК Стара
Загора да изградят нова помпена станция в района на „Зимската
курия” над жп линията, където наличността на плитки подпочвени води е достатъчно като количество и качество за перспективно
решение на проблема. Така през периода 1968-1985 и 1990 г. са
изградени 9 БПС на тръбни кладенци φ 300 мм, от които водата
посредством тласкателни тръбопроводи се полага ЦПС 1-ви
подем. От нея чрез стоманен тласкател φ 219 мм и дължина 5 км
водата постъпва в ЦПС 2-ри подем (до Стопански двор).
Инсталираните помпи тип 28 ЕТ 45 претласкват водата чрез стоп
водопровод φ 219 мм в напорни резервоари с обем 150 куб.м и 175
куб.м за „Ниска зона” на селото намираща се над ромската махала.
За черпателен резервоар се ползва НР с обем 180 куб.м, а водата
чрез стоманен воодпровод φ 100 се тласка в НР „Висока зона” с
обем 100 куб.м.

Представяне на различни санитарни технологии

В момента за нуждите на Дълбоки се подава по 800-1000 куб.м
вода в денонощие (по 11-12 л/сек.) В системата е вградена автоматика, която регулира режима ма водоподаване в синхрон между
водоизточника и водоемите.
Водата се третира с хлор газ посреством американски хлораторен
апарат, който работи безупречно на ПС 2-ри подем.
Качеството на питейната вода отговаря на изискванията на Наредба 9/16.03.2001 г. Мониторингът по съответствието се осъществява от ратифицирани лаборатории на РЗИ – Стара Загора и ВиК
ЕООД – Стара Загора.
Резултати от изследвания на водата от 22.11.2012 са налични и за
халогенни въглеводороди, органофосфорни пестициди и органохлорни пестициди, които са в нормите за анализирания период.
В резултат на направения анализ, екипът на Проекта е обезпокоен за качеството на питейната вода предоставяна на населението
на селото по отношение замърсеността на водата с нитрати.
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Урок по кръговрат на водата в местното училище

Тревожно е, че самият водоизточник е замърсен по данни на
акредитираната лаборатория на ВиК – Стара Загора и съдържанието на нитрати надвишава 20-30 mg/l, което прави водата
целогодишно неподходяща за консумация от бебета и малки деца.
По изискванията на българското законодателство и препоръките
на СЗО, съдържанието на нитрати в питейната вода не трябва да
надвишава 50 mg/l, а за бебетата и малките деца съдържание над
10 mg/l в питейната вода сериозно застрашава здравето им и е
основна причина за сериозно заболяване и възможна смърт при
консумация на такава вода от бебета и малки деца. Симптомите
при бебетата включват: проблеми с дишането; синдром на синьото бебе.
Екипът на проекта и населението са обезпокоени също от възможен синергиен ефект поради наличието на коктейл от редица
тежки метали в питейните води ан селото. Макар и всеки един от
тях да е в норма, общият им кумулативен ефект не е изследван и
доказано безопасен за населението, особено за децата и хората в
здравен риск. Наличието на следните тежки метали би могло да
представлява заплаха за здравето на хората от с. Дълбоки:
• Бромат. Карциногенен. Въпреки, че е установено наличие в
малки дози, те са достатъчни, за да причинят рак, особено при
деца и младежи. Безопасната стойност е нула!
• Полициклични и ароматни въглеводороди. Карциногенност;
тератогенеза; мутагенност. напр. Бенз(a)пиринът понижава IQ
ако детето е изложено на въздействие в утробата на майката;
причинява астма при децата. Безопасното ниво при питейната
вода е нула!
• Арсен. Кожни заболявания; проблеми на кръвообръщението;
риск от рак. Количеството в питейната вода трябва да е нула!
• Олово. При децата и бебетата причинява: забавено физическо и
интелектуално развитие; неустойчивост на вниманието; проблеми с ученето. При възрастните причинява: бъбречни проблеми;
високо кръвно налягане. Не трябва да присъства във водата!
• Живак. Бъбречни заболявания. Не трябва да присъства във
водата! Стойността му трябва да е нула!
Селото в момента се захранва от водоизточник разположен на
по-малка надморска височина отколкото самото село – в земли-
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щето на с. Горно Ботево. Предишното захранване е ставало от
водоизточник разположен над селото в Сърнена гора, който е бил
с по-високо качество на водата. Хората все още се надяват, че
старото водохващане ще се ремонтира и възобнови, а междувременно предпочитат да си наливат вода за пиене от старите селски
обществени чешми. Проблемът при тези чешми е, че водосборната област на източниците не е защитена и охраняема, а редовен
мониторинг на качеството не се извършва.
Към настоящия момент с. Дълбоки разполага със следната
водопроводна мрежа от общо 19288 м:
• 160 м манесман тръби положени преди 1931 г.; и 520 м манесман
тръби положени 1931-1940 г.
• 520 м поцинковани тръби положени 1931-1940 г.; 185 м поцинковани тръби положени 1951-1960 г.; 45 м поцинковани тръби
положени 1991-2000 г.
• 5492 м етернитови тръби положени 1951-1960 г.; 8718 м етернитови тръби положени 1961-1970 г. и 3438 м етернитови тръби
положени 1971-1980 г.; както и
• 80 м стоманени тръби и
• 200м полиетиленови тръби.
Наложителна е рехабилитация на вътрешната водопроводна
мрежа. Тя е остаряла, с висока аварийност и големи загуби на
вода. Подмяната на някои особено амортизирани участъци е
наложителна. Необходимо е да се възстанови работата на неработещите в момента БПС. Някои от тях са със затлачени сондажи, а
други са с ограбена машинна и електрическа част. Водоизточникът при „Зимската кория” се охранява надеждно от СОТ и през
последните години няма регистрирани взломни кражби.
Независимо, че помпажното водоснабдяване в момента задоволява нуждите на селото от вода, изключването на гравитачния
източник от местността „Кованлъка” е неприемливо за населението: водоизточникът е с чудесни качества, а възможността за
гравитачно доставяне на водата би понижила чувствително
оперативните разходи за доставката. Не е маловажно и това, че в
изграждането му са вложени ентусиазма и доброволния труд на
цяло поколение дълбочани. Необходимо е да се подмени довеждащия водопровод – 4,5 км.

Според Регионалния генерален план за водоснабдяване и канализация на обособена територия на ВиК ЕООД Стара Загора, с.
Дълбоки има 1532.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 971 250 лв.)
В съзнанието и традициите на дълбочани местните чешми са
неразделна част от ресурса за питейна вода на селото. Чешмите са
обичани и използвани от почти всички домакинства и това е
стара традиция в селото.
В миналото на селските чешми жените перат дрехите. В книгата
на Стойчо Стойчев, „Тя жива за другите” се разказва за една от
чешмите: „...Тя имаше 4 корита с чучури, първото и второто
много стари, покрити с водорасли, а третото и четвъртото – нови,
издялани от цветни камъни. Третото беше жълто, много красиво,
когато го огрееше слънцето ставаше „златно“, четвъртото – синьо
като небето, с бели ивици, и двете корита – винаги чисти. Водата
шуртеше непрекъснато от красиво изработените чучури – денем
и нощем, зиме и лете...”
Георги Матев съобщава, че Каменните корита на чешмата Синдзирлия са от Малта касаба, като по-късно са били използвани за
чутури за жито, улуци на други чешми. Изворът под Теке баир,
който се ползвал от турското население и до днес се нарича
Кадънската дупка.
За съжаление в наше време никоя институция не осъществява
надежден мониторинг на качеството на водите им и не може да се
гарантира високото качество на водите им и безопасното
консумиране на водата от населението, особено от бебетата и
малките деца.
От литература за историческа личност от село Дълбоки научаваме някои интересни факти за напоителни практики между двете
световни войни. Хората си изграждали вадичка, по която тече
вода от реката за напояване на бахчата – зеленчуковата градина;
или са изкопавали широк кладенец, към който монтират съоръжение за вадене на вода (долап) – верига от плоски кофи с
приспособление за задвижване – от хора или запрегнат кон или
магаре, въртейки се в кръг около него, за да извадим вода за
напояване. Лятно време, жените са ставали много рано, когато
изгрее „Квачката с пиленцата“ и са отивали да поливат на бахчата.
През големите горещини вода в Калошница е текла само в зори.
Първата Дълбошка комуна 1921-1923 г. взема решение в селото да
се изгради напоителна система, но няма времето да осъществи
намерението си.
В момента землището на с. Дълбоки разполага и с напоителна
система изграждането, на която започва през 1957 г. с пускането в
действие на първата помпена станция в местността „Казлача”.
При изграждането на напоителен канал Ер-17 (1965-1966 г.)
водите на яз. „Копринка” достигат до землището на селото и се
използват за напояване.
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.
През годините 1968-1988 г. е изградена канализация за битови и
поройни води в централната част на селото.
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През годините 1968-1988 г. е изградена канализация за битови и
поройни води в централната част на селото.
Канализацията от 70-те години включва няколко съоръжения:
• За поройни води – ул. „Стоян Златев” и части от ул. „Музейна” и
„Септемврийци”;
• За битово-фекални води – ВК „Шести май”, Здравния участък,
Читалището, кухнята на ДДЮ, баня и фурна.
• По-късно са включени пощата и административната сграда на
Кместството, Младежкия дом.
• Канализацията изградена през 1988 г. включва жилищния блок,
ПК „Напредък”, училището, помещенията на ДДЮ.
Канализацията се зауства в река Хамам дере в централната част
на селото, а тази по ул. „Стоян Златев” – под Стопански двор.
Автономна канализация е изградена в цеха на „Винпром”, която
съще се зауства в Хамам дере в централната част на Дълбоки.
В момента състоянието на съществуващата канализационна
мрежа е плачевно, В много участъци тя е затлачена и не изпълнява предназначението си. В някои участъци се налага ежегодно
продухване и почистване, което е в тежест на минималния
бюджет на Кметството и довежда само до временно подобрение
на функционирането.
В рамките на изпълнение на Проекта се извърши анкетиране на
представителна извадка от населението на с. Дълбоки по
отношение на управлението на физиологичните отпадъци и
отпадъчните води на домакинствата и обществените сгради в
селото. Домакинствата попълниха 67 редовни анкетни листове,
които бяха анализирани и обобщени, а резултатите обсъдени
широко с населението.
Възрастовата структура на анкетираните домакинства е доста
добра за село. Децата са 15% от населението, а населението в
трудоспособна възраст е 50%. Децата в предучилищна възраст са
5% от населението; учениците – 10%. Младите хора между 19-40 г.
са 21%, а тези между 40-65 г. са 29%. Пенсионерите над 65 г. съставляват 35% от населението.
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Анализът на анкетите показа масово нарушение за Закона за
водите и тотална липса на черпателни ями или каквото и да е in
situ третиране на отпадъчните води от домакинствата в селото.
Анкетите показаха и, че в селото има домакинства, които не са
свързани с водопровод и ползват за питейно-битови цели нетретирани подземни води на територията на собствения си имот.
Според Регионалния генерален план за водоснабдяване и канализация на обособена територия на ВиК ЕООД Стара Загора, с.
Дълбоки има 1401 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.
Предлаганите потенциални мерки от Регионалния генерален
план са няколко – някои от тях откровено сюрреалистични:
• Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа (13
070 000 лв. необходима инвестиция);
• изграждане на колетор и помпена станция (1 149 000 лв. необходима инвестиция);
• изграждане на ПСОВ; съвместно ПСОВ с Горно Ботево (1 283
250 лв. необходима инвестиция за изграждане на ПСОВ Горно
Ботево).
Генералния план предлага и няколко други алтернативи, а
именно: изграждане на ПСОВ съвместно с Хрищени, и съвместно
с Хан Аспарух, както и отвеждане на отпадъчните води на Дълбоки към съществуващата ПСОВ Стара Загора.
По отношение свързаността на канализационната мрежа,
Генералният план отчита 0% свързаност към 2011 г. и предвижда
100% свързаност за 2016 г.

