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Водата продължава да тече в изоставената баня

Предлаганите в Генералния план потенциални мерки от 
Регионалния генерален план са няколко:
• Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа 

(9 280 975 лв необходима инвестиция); 
• изграждане на напорен колектор (979 025 лв. необходима 

инвестиция); 
• изграждане на ПСОВ; съвместно ПСОВ с Мъглиж (не е 

посочена необходимата инвестиция). 1

В Генералния план са заложени следните цели за свързаност с 
канализационната мрежа на с. Ягода: 2011 – 55%; 2016 – 100%.

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

Анкетните листове бяха попълнени от 60 домакинства с 216 
члена. Отговорили са 34 мъже (57%) и 26 жени (43%). Предложе-
ния по-долу анализ се базира на предоставената от домакин-
ствата  информация.

Средния брой на членовете в едно домакинство са 3,2, като 
най-малкото анкетирано домакинство е от 1 член, а най-голямо-
то – от 8 члена. 17% от анкетираните домакинства имат само по 
1 член. 25% имат 5 и повече членове. 20% от домакиснтвата 
имат деца под 6 годишна възраст.

1 Регионалния генерален план за водоснабдяване и канализация на 
обособена територия на ВиК ЕООД Стара Загора, (2013), София
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Представяне на проекта в читалището

Въвличане на младите хора

Обратна връзка

Анализиране на резултатите от полевите проучвания

Настоящата Стратегия е изработена в процеса на осъществява-
нето 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.

Землището на село Ягода, община Мъглиж, е разположено в 
долината на река Тунджа в Казанлъшкото поле.

Землището на с. Ягода е рисково по отношение изпълнение на 
Директива 2007/60/ЕО на ЕП и на Съвета от 29.10.2007 г. относно 
оценката и управлението на риска от наводнения и Закона за 
водите. 

В рамките на село Ягода и в непосредствена близост има 
множество извори на термални води с повишена минерализация 
с по-голям или по-малък дебит.  Инвестиционните интереси са 
насочени към изворите с висок дебит и висока температура 
(40-45 оС) подходящи за профилактика и лечение на редица 
заболявания. Утвърдените експлоатационни ресурси на находи-
щето са 15,00 л/сек, а свободните водни количества за находище-
то са 13,15 (л/сек). 

Събитие с огромно значението за икономическия живот в 
селото е изграждането на новата баня през 20-те и 30-те години на 
миналия век.

През 30-те години в Ягода има 30 хотели и вили постоянно 
запълнени с курортисти. Множество ресторанти и всевъзможни 
забавления се предлагат през всеки сезон за гостите на селото. 

В наше време нещата са доста по-различни. Целогодишно 
работят два хотела, а през лятото приема открития плувен басейн 
в непосредствена близост до рушащата се сграда на минералната 
баня. Паркът, макар и с много пораснали дървета сега, е бледо 
подобие на отлично поддържаната паркова инфраструктура в 
миналото.

Превръщането на с. Ягода в СПА център е основната задача на 
ръководството на Община Мъглиж. През 2015 г., в непосредстве-
на близост с минерален извор с дебит 11 л/сек., започна 
строителството на специализирана болница за рехабилитация 
„ЯгодаМед” АД.

В изпълнението на проекта, екипът на „Земя завинаги” работи 
тясно с местните институции в селото – кметство, читалище, 
училище, местни активисти, активни млади хора и др. В процеса 
на изпълнение на проекта местните институции и активисти бяха 
обучавани по редица актуални въпроси касаещи вземането на 
информирано решение от населението относно системата на 
водоснабдяване и системата за събиране, отвеждане и третиране 
на отпадъчните води. Най-активните от местната общност 
преминаха и през специално обучение.

Хората учеха, споделяха, обсъждаха, дебатираха, формулираха 
проблеми, предлагаха решения, задаваха въпроси и получаваха важни за 
тях отговори. Хората осъзнаха важността и отговорността на предстоя-
щите за вземане решения относно водопроводната и санитарната 
система на селото; решения, които ще повлияят на живота в селото в 
следващите няколко десетки години.

Според Регионалния генерален план за водоснабдяване и канализа-
ция на обособена територия на ВиК Стара Загора ЕООД, с. Ягода има 
1522.ж. По отношение на водоснабдяването, селото е в съответствие на 
Директива 98/83/EC и Закона за водите. Предлаганата потенциална 
мярка от Регионалния генерален план е реконструкция на вътрешна 
мрежа в средносрочен план (необходима инвестиция 1 470 000 лв.).

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

Според Регионалния генерален план за водоснабдяване и канализа-
ция на обособена територия на ВиК ЕООД Стара Загора, с. Ягода има 1091 
е.ж. и е разположено в чувствителна зона. Не е в съответствие на 
Директива 91/271/ЕЕС и Закона за водите защото няма осигурено 
пречистване на отпадъчните води. Заложената информация за населе-
нието на селото не е достоверна. По данни на ГРАО населението на Ягода 
е 2722 души (15.03.2015). В допълнение към това, доста домакинства 
отглеждат домашни животни и преработват селскостопанска продукция. 
Селото е курортен център във възход със съществуващи и в процес на 
изграждане значителни по размери обекти от туристическата и 
балнеоложката инфраструктура.
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