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Приложение № 1 

TЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ЗАДАНИЕ) 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

Упражняване на НСН и оценка на съответствието на инвестиционния проект и 

изпълняване функциите на Инженер по FIDIC за обект ПСОВ Стара Загора – 

изсушителни полета, доставка на оборудване по проект: „Изграждане на ВиК 

инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД, гр. Стара Загора“ 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

През 2014 г. Министерство на регионалното развитие и благоустройството разработи и 

Министерският съвет прие “Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и 

канализацията в Република България” в периода 2014-2023 г. и План за действие към нея, които 

определиха основните цели и приоритети за развитите на отрасъл ВиК, мерките и действията 

за тяхната реализация. Основната цел и визия на реформата и приетата Стратегия за нейното 

реализиране е постигането на финансово, технически и екологично устойчив ВиК отрасъл, 

който да предоставя услуги на поносими за потребителите  цени.  

Като част от изпълнението на реформата в отрасъл ВиК, и като условие за финансирането на 

проекти в сектор „Води“ по ОПОС 2014-2020 г., се изисква прилагането на регионален подход, 

основан на принципа: един консолидиран район – един ВиК оператор – едно регионално 

прединвестиционно проучване – един формуляр за кандидатстване. 

В рамките на проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“, 

финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ /ОПОС/, с бенефициент 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, са изготвени регионални 

прединвестиционни проучвания (РПИП) за 14 обособени територии, обслужвани от 

консолидирани ВиК оператори - Бургас, Сливен, Шумен, Пловдив, Кърджали, Ямбол, Варна, 

Добрич, Русе, Силистра, Видин, Враца, Перник и Стара Загора.  

Целта на регионалното инвестиционно планиране бе осигуряване на икономически ресурсно 

ефективна, устойчива и приемлива за населението рамка за изпълнение на приоритетни 

инвестиции във ВиК инфраструктура в агломерации над 10 000 еквивалент жители, които ще 

се финансират по  ОПОС 2014-2020 г. 

С РПИП бяха анализирани техническите и икономически нужди от инвестиции на регионално 

ниво, за да бъдат определени технико-икономически ефективни решения, които да бъдат 

изпълнени на територията на един консолидиран район, за да допринесат за постигане на 

съответствие с европейското и национално законодателство в областта на питейните води, 

отвеждането и пречистването на отпадъчните води. 
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Съответно, за ВиК оператор „ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ ” ЕООД, гр. Стара 

Загора бе разработено РПИП, в което са определени границите и товарите на замърсяване на 

агломерациите с над 10 000 еквивалент жители, анализирана е съществуващата ситуация на 

ВиК инфраструктурата, дефинирани са необходимите мерки за постигане на съответствие, 

обединени в цялостно инвестиционно предложение, което да бъде финансирано по ОПОС 

2014-2020 г.  

Настоящото Задание е свързано именно с възлагане на дейност в рамките на инвестиционното 

предложение на ВиК оператор „ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. Стара 

Загора.  

При изпълнение на поръчката следва да се прилагат разпоредбите на действащите нормативни 

актове в Република България, приложими към дейностите по тази обществена поръчка.   

Всички неуредени в настоящото Задание изисквания, произтичащи от предмета и естеството 

на поръчката, следва да се вземат предвид и да се изпълнят в съответствие с приложимата 

нормативна уредба в областта на инвестиционното проектиране и строителство.  

Разходите за изпълнение на всички вменени задължения на Изпълнителя, произтичащи от 

изпълнението на предмета на поръчката и Договора, ще се считат за предвидени в неговата 

ценова оферта, независимо дали същото и същите са изрично упоменати в настоящото  Задание. 

 

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Настоящото задание определя услугата, която следва да се извърши, целите, които да се 

постигнат, както и конкретните изисквания за извършване на услугата за целите на изпълнение 

на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционния проект и изпълняване 

функциите на Инженер по ЗУТ за обекти по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на 

обособената територия обслужвана от ВиК ЕООД Стара Загора“. 

Дейностите в обхвата на поръчката ще се изпълняват по отношение на строително-монтажни 

работи, свързани с реконструкция и рехабилитация на водопроводната и канализационна 

мрежа на територията на област Стара Загора, Република България. 

 

1.1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА. ОПИСАНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ВИК 

СИСТЕМА  

Обособената територия на „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора се захранва общо от 127 бр. 

водоснабдителни системи, от които 95 бр. помпажни и 32 бр. гравитачни системи, доставяща 

водни количества, задоволяващи нуждите на бита и промишлеността. Водоснабдителната 

система на "ВиК" ЕООД, гр. Стара Загора доставя водни количества за населението и бизнеса 

на 12 общини: Стара Загора, Казанлък, Чирпан, Раднево, Гълъбово, Павел баня, Гурково, 

Николаево, Мъглиж, Братя Даскалови, Опан и Тополовград, с общо население към 2015 от 334 

310 жителя.  



 
 

                                                                                   
                                                  

Този документ е създаден в рамките на Оперативна  програма „Околна среда 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 1„Води”,  съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се 

носи от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. Стара Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.  

3 
 

ВиK ЕООД - Стара Загора 

водата, без която не можем 

Водоснабдителните системи  се  характеризират  с  голям  брой  водоизточници,  които  

покриват  нуждите от вода за обособената територия. Допълнителни водни количества се 

доставят от „ВиК” ЕООД, гр. Сливен чрез ВС Червенаково. 

Общият брой на водоснабдителните системи в обособената територия на „ВиК“ ЕООД, гр. 

Стара Загора е 127 бр., от които 95 бр. помпажни и 32 бр. гравитачни. В тези водоснабдителни 

системи се експлоатират 519 броя водовземни съоръжения, от които тръбните кладенци са 167 

бр., шахтовите кладенци 147 бр., каптажи 38 бр. и дренажи 165 бр.  

Обособената територия на „ВиК“ ЕООД гр. Стара Загора е осигурена с подземни и 

повърхностни природни води за питейни нужди. Допълването, реконструкцията, 

рехабилитацията и модернизацията на водоснабдителната мрежа, както и мерките за 

намаляване на антропогенното замърсяване на подземните води в ПУРБ 2016-2021 г., ще 

спомогне за намаляване на натиска спрямо водните ресурси и избягване на всякакви рискове 

по воден път за здравето на населението. 

Като цяло състоянието на водоизточниците, захранващи с вода селищата на обособената 

територия на „ВиК“ Стара Загора е задоволително. Някои от тях нямат разрешително за 

водоползване, като такива следва да бъдат издадени. Част  от санитарно – охранителните зони 

също не са в добро състояние – разградени, липса на надеждни врати, табели и т.н. 

Водопроводи 

Дружеството експлоатира 1 203 км външни водопроводи, като общата средна възраст е 45 

години. Най-голям дял от довеждащите водопроводи – 67%, е изграден в периода 1950 – 1980-

та година. Предвид периода на изграждане и разширяване на водопроводната мрежа и 

съществуващите технологии през този период, най-значителен дял се пада на етернитовите 

водопроводи – 55% от всички довеждащи водопроводи. Това обуславя високата аварийност по 

водопроводната мрежа, чиято рехабилитация и подновяване е един от основните приоритети 

на оператора. Съгласно получената информация от ВиК оператора за 2015 год., общият брой 

на авариите в довеждащите водопроводи е 587 бр. /год. 

Водоизточници  

Съществуващите външни, довеждащи етернитови и стоманени водопроводи, са силно  

амортизирани и често аварират. Отчитайки измервателната кампания и големите загуби, които 

са отчетени при част от някои външни водопроводи от водоизточниците до водоемите на 

големите, належаща е подмяната на: 

За гр. Стара Загора:  

– главен тласкател от водоизточник „Зимница“ до ЧР 1000 м3 на „Ягода“ втори подем, 

изпълнен от стоманени тръби, които са силно корозирали. 

- довеждащ водопровод от водоизточници „Дунавци –Стара Загора“ до път „ с. Копринка – яз. 

Копринка“, изпълнен от етернитови и стъклопластови тръби, които дават аварии. 

За гр. Казанлък:  
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- довеждащ водопровод от преходен водоем V=500m3 при с. Габарево до водоеми средна зона 

V=7000m3 и V=1600m3 на гр. Казанлък, изпълнен от етернитови тръби, които непрекъснато 

дават аварии. 

- довеждащ водопровод от събирателна стая „Сахране“ до черпателен водоем V=2000m3 на 

ЦПС гр. Казанлък, изпълнен от стоманени тръби, които дават аварии. 

За гр. Чирпан: 

 – главен тласкател от ЦПС „Марица“  км.4+943 до водоем V=6500m3 на гр. Чирпан, изпълнен 

от етернитови тръби, които дават аварии. 

За гр. Раднево: 

 – довеждащ водопровод от водна кула „Ковач“ до РШ „Знаменосец“, изпълнен от етернитови 

тръби, които дават аварии. Честотата на авариите по тези водопроводи се увеличава 

прогресивно през последните години. Това създава реална опасност за сериозни нарушения в 

нормалното водоподаване към гр. Стара Загора, гр. Казанлък и  гр. Чирпан  и прилежащите 

села в непосредствено бъдеще. 

Помпени станции  

 Дружеството експлоатира  335 бр. помпени станции, от които 115 централни и 220 бр. 

бункерни помпени станции.  В експлоатация са и 104 бр. хидрофорни помпени станции за 

жилищни блокове. – 335 броя. (централни + бункер-помпени станции). 

 В експлоатация са всички типове помпи: едностепенни обикновени (61%), едностепенни 

двойно засмукващи (3%), многостепенни (21%) и потапящи (15%).  

 С постоянен персонал на сменна работа са 8 главни помпени станции за гр. Стара Загора, 

гр. Казанлък, гр. Чирпан, гр. Раднево и гр. Тополовград. Останалите помпени станции работят 

на автоматичен режим с периодичен преглед и профилактика.  

Около 90% от населението на територията се захранва помпажно, което води до голяма 

енергоемкост на системата. Някои от помпите във водоснабдителната система са остарели и 

неефективни. Необходимо е създаването на програма за рехабилитация на помпените станции, 

която да предвиди реконструкцията им, както и инсталиране на нови помпи и оборудване за 

контрол.  

Напорни водоеми 

Резервоарите за вода в конструктивно отношение са в добро техническо състояние, но на някои 

от тях има  видими течове от водните към сухите камери, т.е нарушена водоплътност.  В 

резултат на това се увеличават загубите на вода и разходите за ел. енергия на помпените 

станции. Необходимо е нанасяне на нова хидроизолация по вътрешните стени на водните 

камери. Тръбите и арматурите в сухите им камери са обхванати от корозия, има течове от 

салници на спирателни кранове или недобре уплътнени фланшови връзки. Част от сухите 

камери са наводнени.  
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Има нужда от създаване на програма за реконструкция и рехабилитация на резервоарите, 

фокусирана както върху строителната, така и върху технологичната част. Някои от санитарно 

– охранителните зони също не са в добро състояние – разградени, липса на надеждни врати, 

табели и т.н. 

Разпределителни водопроводни мрежи 

Дружеството оперира с 2 170 км разпределителна мрежа в отделните населени места.  Сумарно, 

80% от общата дължина на водопроводите е изградена в периода между 1950-1990 година, като 

най-голям дял се пада на водопроводите изградени през 1960-1970 година – 30%. От 

разпределителните водопроводи 79% са от етернитови тръби.  Разпределителните мрежи не са 

в добро техническо състояние. 

Установено е, че авариите и скритите течове са почти изцяло по водопроводни клонове, 

изпълнени от етернитови тръби и в по-малка степен - по клонове от стоманени тръби. 

Сградните отклонения, изпълнени от стоманени поцинковани тръби, също често дават аварии. 

Общият брой на авариите  за 2015 год. в разпределителните мрежи - 2708 бр. /год.или по 1,25 

бр./км., а в сградните водопроводни отклонения – 1548 бр./год. 

Друг проблем при тези тръби е, че част от клоновете са твърде стари и са изпълнени от тръби 

с малки диаметри - Ø60, Ø3/4"÷ Ø3" и т.н., т.е. с диаметри, които не отговарят на изискванията 

за минимален диаметър на населени места  (съгласно Наредба № 2 за ПИЕВС). 

Подмяната на етернитовите, а след това и на стоманените тръби, няма алтернатива. Поради 

големия обем работа, подмяната на тръбите трябва да се извършва на етапи, като периодично 

се локализират проблемните водопроводни участъци, при които са отбелязани чести аварии. 

Необходимо е и разработване на програма от страна на „ВиК“ - Стара Загора за системно 

обследване на водопроводните участъци със специализирана апаратура за откриване на скрити 

течове и аварии. Това важи особено за участъците със стари стоманени тръби, при които 

скритите течове са по-чести. 

Съществуващата разпределителна водопроводна мрежа е амортизирана и често аварира. 

Характерните аварии по мрежата са износено гумено уплътнение при връзките, което води до 

течове, спукани или счупени тръби. Сградните отклонения са изпълнени от поцинковани 

тръби. Причината за течащи водопроводни отклонения е корозията на тръбите.  

Голяма част от спирателните кранове са повредени, други са под уличните настилки и не могат 

да се използват за прекъсване на водоподаването, т.е. това също е предпоставка за лошо 

функциониране на водопроводната мрежа. Повредените или затрупани СК водят до проблеми 

с експлоатацията на мрежата.  

Трайно несъответствие във физико-химичните показатели е регистирано в 6 броя ВС, 

подадащи в агломерации над 10 000 ЕЖ. Основна причина за несъответствието на качеството 

на питейната вода с нормативните изисквания е наднорменото съдържание на нитрати. Във 

всички населените места от ВС, попадащи в агломерации над 10 000ЕЖ, съществува риск от 
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микробиологично замърсяване, в следствие на липсата на автоматичен контрол на дозата на 

дезинфектатна. 

1.1.1. Водоснабдителни системи (ВС) 

Водоснабдителна система Стара Загора 

Град Стара Загора като населено място с над 10 000 жители се водоснабдява от две 

водоснабдителни системи – помпено от ВС „Стара Загора“ и гравитачно от ВС „Стара Загора 

– Дунавци“. Втората, освен гр. Стара Загора, захранва и две населени места с над 2000 жители, 

а именно с. Копринка и с. Бузовград.  

Тази водоснабдителна система е основен водоизточник за гр. Стара Загора. Допълнително от 

нея се подава вода за селата Богомилово, Змейово и  Хрищени. От водоизточниците водата се 

припомпва на няколко подема, за да захрани основните консуматори.  

Водоснабдителна система „Стара Загора“ е най-голямата по капацитет и дължина на мрежата. 

Състои се от няколко независими един от друг водоизточници, а именно: „Зимница“, „Ягода“, 

„Ръжена“, „Кольо Ганчев“, „Беш Бунар“. Захранва се с вода от 28 бр. напорни водоеми и 

облекчителни шахти.  

Като цяло в конструктивно отношение водоемите са в добро състояние – без видими течове от 

водните им камери. В по-лошо състояние са тръбите и арматурите в сухите им камери – 

корозия, а при някои от шахтите – и течове от салници на спирателни кранове или недобре 

уплътнени фланшови връзки. Тръбните разводки на вливните, хранителни и преливно-

изпразнителни системи, както и арматурите по тях, са в лошо техническо състояние. 

За транспортирането на нужните водни количества от водоизточниците до водорегулиращите 

съоръжения системата използва мрежа от довеждащи водопроводи с обща дължина 107 286 

km. 

Съществуващите водни ресурси във водоснабдителна система „Стара Загора“ са  достатъчни 

за задоволяване на нуждите от вода на населените места в дългосрочен план, т.е. няма недостиг. 

За контрол на качеството на питейната вода в ВС Стара Загора се извършва постоянен и 

периодичен мониторинг от „ВиК” ЕООД Стара Загора и РЗИ Стара Загора. 

На територията на ВС Стара Загора няма изградена пречиствателна станция за питейни води 

(ПСПВ). Единствен, задължителен процес на третиране на подземните води, се явява 

дезинфекцията. Качеството на водата, подавана за задоволяване на питейно – битовите нужди 

във ВС Стара Загора, след обеззаразяване, отговаря на нормативните изисквания по всички 

физикохимични показатели, обект на мониторинг. 

Главна особеност на разпределителната водопроводна мрежа на гр. Стара Загора е нейната 

раздробеност на отделни водоснабдителни зони. Разделението на много зони (10 на брой) е 

наложено от топографските особености на гр. Стара Загора – най-високите части на градската 

територия са разположени на коти 360.00 – 370.00, а най-ниско разположеният градски квартал 

(кв. „Кольо Ганчев”) е с коти 167.00-170.00 надморска височина. Общата денивелация на 

градската територия е 190÷200м. 
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Към  настоящия  момент  дължината  на  цялата  градска  разпределителна  мрежа  е  около 260 

km. По материал на тръбите и по диаметър, мрежата се разпределя както е показано в 

следващата таблица: 

Вид тръби 
Диам. D (mm) 

диапазон 
Общо % от общите 

етернит общо 0-600 62 490 24,2 

манесман общо 0-300 18 078 7,0 

полиетилен общо 0-500 89 916 34,8 

поцинковани общо до 4" 9 667 3,7 

стомана общо 0-1100 67 618 26,1 

чугун общо 0-300 10 772 4,2 

Общо  258 541 100 

Източник: „ВиК“ ЕООД Стара Загора. 

Съществуващото ниво на общи загуби на вода по данни на ВиК оператора за ВС Стара Загора 

е 48,4% или 5 403 360 m3/year. 

Според сведения на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора 100% от абонатите (консуматорите) имат 

водомери – както домакинствата, така и обществените, стопанските и промишлените 

консуматори. Данните от всички водомери се отчитат ежемесечно. Като цяло може да се каже, 

че консумираната вода в гр. Стара Загора се измерва добросъвестно и коректно. 

Водоснабдителна система „Стара Загора – Дунавци   

Водоснабдителна система „Стара Загора – Дунавци“ има един водоизточник и захранва 

гравитачно всички населени места по трасето на магистралния водопровод до гр. Стара Загора.  

Дебитът на западния дренаж е около 150 l/s, а на кладенци „Дунавци - изток” - 50÷130l/s. 

През 1955 година е изграден гравитачният водопровод от водоизточник „Дунавци” до гр. Стара 

Загора. Водопроводът е с дължина 51 km, от които 11 km са положени в тунелите на 

деривационния канал от яз. „Копринка” за ВЕЦ „Стара Загора”. От него 39 km са изпълнени с 

етернитови тръби Ø546 mm, а останалата част - с Ø475 mm. 

Водоснабдителната система разполага с 5 напорни резервоари и 2 облекчителни шахти.   

За транспортирането на нужните водни количества от водоизточниците до водорегулиращите 

съоръжения, системата използва мрежа от довеждащи водопроводи с обща дължина 53 km. 

Във ВС „Стара Загора – Дунавци” е обособена една голяма зона на водоснабдяване - ЗВ 

Дунавци, в която се разпределят 1 788 m3 вода на денонощие. Зоната обслужва част от гр. Стара 

Загора и 8 села - с. Копринка и яз. селище „Копринка”, с. Бузовград, с. Розово, с. Кънчево, с. 

Черганово, с. Овощник, с. Ръжена и с. Ягода, с обслужвано население в селата 13 767 души.  
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ЗВ Дунавци се захранва с подземни води от подземно водно тяло (ПВТ) с код 

BG3G00000NQ003 и посредством водовземни съоръжения – 5 броя тръбни кладенци, 5 броя 

шахтови кладенци и 2 броя дренажи.  

За контрол на качеството на питейната вода в ЗВ Дунавци се извършва постоянен и периодичен 

мониторинг от „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора и РЗИ Стара Загора. 

На територията на ВС Дунавци няма изградена пречиствателна станция за питейни води 

(ПСПВ). Единствен, задължителен процес на третиране на подземните води, се явява 

дезинфекцията. За тази цел, ВиК операторът извършва обеззаразяване на водата за цялата ЗВ в 

един пункт. Като дезинфектант се използва хлор газ. Добавянето му се извършва чрез хлор 

апарат, а дозата се регулира ръчно на база концентрацията на остатъчния хлор, установена след 

анализ на водни проби от водопроводната мрежа.  

Качеството на водата, подавана за задоволяване на питейно – битовите нужди в ЗВ Дунавци, 

след обеззаразяване, отговаря на нормативните изисквания по всички физикохимични 

показатели, обект на мониторинг.  

Водоснабдителна система Казанлък 

Водоснабдителна система „Казанлък“ включва пет водоизточника – „Тунджа запад”, 

„Сахране”, „Търничане“, „Северни кладенци”, „Габарево”, както и захранва помпено гр. 

Казанлък. Водоснабдителната система захранва с вода 8 бр. напорни и черпателни  резервоари. 

Тръбните разводки на вливните, хранителни и преливно-изпразнителни системи и арматурите 

към тях са в лошо техническо състояние и е препоръчително да бъдат подмени. 

Техническото състояние на помпените агрегати в системата като цяло е добро. Необходима е 

подмяна на старите, неефективни и амортизирани от времето помпени агрегати с нови 

съвременни, с по-добри характеристики по отношение на коефициент на полезно действие и  

мощност на ел. двигателите.  

За транспортирането на нужните водни количества от водоизточниците до водорегулиращите 

съоръжения, системата използва мрежа от довеждащи водопроводи с обща дължина  66,30 км. 

Съществуващите водни ресурси във водоснабдителна система „Казанлък“ са  достатъчни за 

задоволяване на нуждите от вода на населените места в дългосрочен план, т.е. няма недостиг.  

Във ВС Казанлък са обособени две големи зони на водоснабдяване – „Габарево-Търничене” и 

„Сахране”, в които се разпределят 4 979 m3 вода на денонощие. Зоните обхващат 1 град – гр. 

Казанлък, с общо обслужвано население 45 367 души. Зоните на водоснабдяване „Габарево-

Търничене” и „Сахране” се захранват с подземни води, посредством водовземни съоръжения - 

тръбни кладенци, шахтови кладенци и дренажи, разположени в землищата на селата Габарево, 

Търничене, Горно Сахранe и Долно Сахране. 

За мониторинг на качеството на питейната вода в зоните на водоснабдяване са определени 

общо 6 пункта за пробонабиране, разположени в гр. Казанлък. 

На територията на ВС Казанлък няма изградена пречиствателна станция за питейни води 

(ПСПВ). Предвид произхода и качеството на суровата вода, третирането й се свежда 
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единствено до обеззаразяване с хлор-газ. За тази цел ВиК операторът подава дезинфектанта в 

два пункта - ПС „Габарево” и ЦПС „Казанлък”. Добавянето на дезинфектанта се извършва 

посредством вакуумни хлор апарати,  а дозата му се регулира ръчно, на база концентрацията 

на остатъчния хлор, установена след анализ на водни проби от водопроводната мрежа.  

Качеството на водата, подавана за задоволяване на питейно – битовите нужди във ВС Казанлък, 

след обеззаразяване, отговаря на нормативните изисквания по всички физикохимични 

показатели, обект на мониторинг. Предоставените данни от „ВиК” ЕООД, Стара Загора не 

съдържат информация за установени трайни несъответствия по микробиологични показатели.  

Разпределителната водопроводна мрежа на гр. Казанлък е разделена на 3 водоснабдителни 

зони. Броят на авариите по разпределителната мрежа на гр. Казанлък за 2015 год. са 126 бр. 

Броят на авариите по сградните водопроводни отклоненя за този период са 101 бр. Към  

настоящия  момент  дължината  на  цялата  градска  разпределителна  мрежа  е  над  108 км. По 

материал на тръбите и по диаметър, мрежата се разпределя както е показано в следващата 

таблица: 

Вид тръби 
Диам. D (mm) 

диапазон 
Total   % от общите 

етернит   0-600 52 697 48,78 

манесман   0-300 1 019 0,94 

полиетилен   0-500 31 046 28,74 

поцинковани   до 4" 840 0,78 

стомана   0-630 12 865 11,9 

чугун   0-300 9 573 8,86 

Общо   108 040 100  

 

Съществуващото ниво на общи загуби на вода по данни на ВиК оператора за ВС Казанлък е 

31,8% или 743 227 m3/y. Около 16,7% от общото водно количество подадено във ВС 

„Казанлък“ е полезно използвана вода в населеното място. Количествата вода, които могат да 

се класифицират като загуби по довеждащи водопроводи, са в размер на 39,7% от входа на 

системата. Около 44,13% от подадената във водоснабдителната система вода не се използва 

ефективно, заради загуби в разпределителната мрежа на гр. Казанлък. Правят впечатление 

големите загуби във външните довеждащи водопроводи до гр. Казанлък – 39,7%. Анализът 

показва, че се налага спешна рехабилитация на външните довеждащи водопроводи от 

водоизточници „Търничени“, „Габарево“ и „Сахране“ до ЦПС на гр. Казанлък, поради пълната 

им амортизация и висока честота на авариите. 

Водоснабдителна система Чирпан 



 
 

                                                                                   
                                                  

Този документ е създаден в рамките на Оперативна  програма „Околна среда 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 1„Води”,  съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се 

носи от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. Стара Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.  

10 
 

ВиK ЕООД - Стара Загора 
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Водоснабдителна система „Чирпан“ захранва само град Чирпан. Състои от два независими 

един от друг водоизточници, а именно: Водоизточник „Марица” и Водоизточник „Текира”. 

Водоснабдителната разпределителна мрежа на гр. Чирпан се захранва с вода от 6 бр. напорни 

и черпателни  резервоари. 

И тук, както при предишните 2 системи, като цяло в конструктивно отношение водоемите са в 

добро състояние – без видими течове от водните им камери. В по-лошо състояние са тръбите и 

арматурите в сухите им камери – корозия, а при някои от шахтите – и течове от салници на 

спирателни кранове или недобре уплътнени фланшови връзки. 

Техническото състояние на помпените агрегати в системата като цяло е добро. Последната 

подмяна на помпи е през 2011 и 2012 година на БПС 2,3 и 4 на водоизточник „Марица“.  

Необходима е подмяна на старите, неефективни и амортизирани от времето помпени агрегати 

с нови съвременни, с по-добри характеристики по отношение на коефициент на полезно 

действие и  мощност на ел. двигателите.  

За транспортирането на нужните водни количества от водоизточниците до водорегулиращите 

съоръжения системата използва мрежа от довеждащи водопроводи с обща дължина 37,10 km. 

Във ВС Чирпан е обособена една голяма зона на водоснабдяване – „Марица-Текира”, в която 

се разпределят 3400 m3 вода на денонощие. Зоната обхваща 1 град – гр. Чирпан, с общо 

обслужвано население 14 521 души. Основното захранване на зоната на водоснабдяване се 

извършва от водоизточник „Марица”, посредством тръбни и шахтови кладенци. Допълнително 

захранване се осъществява от каптаж „Текира”.  

За мониторинг на качеството на питейната вода в зоната на водоснабдяване са определени общо 

6 пункта за пробонабиране, разположени в гр. Чирпан. 

На територията на ВС Чирпан няма изградена пречиствателна станция за питейни води 

(ПСПВ). Третирането на суровата вода се свежда единствено до обеззаразяване с хлор-газ. За 

тази цел ВиК операторът подава дезинфектанта в два пункта - ПС „Марица” и ПС „Текира”. 

Пунктовете обхващат изцяло зоната на водоснабдяване „Марица-Текира” и формираните 

подзони – „Марица” и „Текира”. Добавянето на дезинфектанта се извършва посредством 

вакуумни хлор апарати,  а дозата му се регулира ръчно, на база концентрацията на остатъчния 

хлор, установена след анализ на водни проби от водопроводната мрежа.  

Качеството на водата, подавана за задоволяване на питейно – битовите нужди във ВС Чирпан, 

след обеззаразяване, е проследено при консуматора. Общият анализ на данните от "ВиК" ЕООД 

и РЗИ Стара Загора показва, че за периода 2013 - 2015 г., в гр. Чирпан се наблюдава повишена 

средна стойност и периодични нормативни отклонения на концентрацията на нитрати. На база 

резултатите от мониторинга на качеството на водата в различните пунктовете за 

пробонабиране, РЗИ Стара Загора категоризира подзона „Текира”, с водоизточник - каптаж 

„Текира”, като зона с трайни отклонения по показател нитрати.  
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Данните от двете компетентни институции доказват, че качеството на водата при консуматора 

отговаря на нормативните изисквания по всички останали физикохимични и микробиологични 

показатели, обект на мониторинг.  

Съществуващата вътрешна водопроводна мрежа на гр. Чирпан е  строена през 50-60те години 

на миналия век. Изпълнена е основно от етернитови и стоманени тръби, които са амортизирани 

и предизвикват чести аварии. Водопроводите, изпълнени от ПЕВП, представляват малък 

процент от водоснабдителната система на града. 

По данни на „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора авариите към 2015 г. във водоразпределителната 

мрежа  са 74 бр., а в СВО са 78 бр.  

Към  настоящия  момент  дължината  на  цялата  градска  разпределителна  мрежа  е  около 

63,40 км. По материал на тръбите и по диаметър, мрежата се разпределя както е показано в 

следващата таблица: 

Вид тръби 
Диам. D (mm) 

диапазон 
Total % от общите 

етернит 0-600 48 236 76,1 

манесман 0-200 11 926 18,8 

полиетилен 0-300 2 869 4,5 

поцинковани до 4" 363 0,6 

Общо  63 394 100 

 

Съществуващото ниво на общи загуби на вода по данни на ВиК оператора за ВС Чирпан е 

43,7% или 429 186 m3/year. Според данните от измерванията, общите неприходни водни 

количества във водоснабдителната система са 71,1%, а в разпределителната мрежа на гр. 

Чирпан са 63,59%. Количествата вода, които могат да се класифицират като загуби по 

довеждащи водопроводи, са в размер на 24,5% от входа на системата. Около 52,5% от 

подадената във водоснабдителната система вода не се използва ефективно, заради загуби в 

разпределителната мрежа на Чирпан. 

Водоснабдителна система Марица Изток 

Водоснабдителна система „Марица изток“ включва четири водоизточника и захранва помпено 

гр. Раднево, като населено място с над 10 000 жители, както и други населени места.  

Водоснабдителна система „Марица Изток“ обслужва град Раднево, ТЕЦ 2 и още 21 населени 

места – 3 в Община Стара Загора (с. Горно Ботево, с. Хан Аспаруово и с. Плоска Могила),  15 

в Община Раднево (с. Землен, с. Диня, с. Трънково, с. Ковач, с. Тихомирово, с. Даскал 

Атанасово, с. Тополяне, с. Знаменосец, с. Тихомирово, с. Българене, с. Бели Бряг, с. 

Рисиманово, с. Константиновец, с. Любеново , с. Трояново и с. Ковачево),  и 3 в Община Нова 

Загора (с. Пет могили, с. Новоселец и с. Радецки), които са към „ВиК“, гр. Сливен.  
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ВС „Марица Изток” е сложен технически комплекс от няколко синхронно работещи 

водоизточника с различен напор, изцяло помпажно водоснабдяване с много ПС и БПС, дълги 

магистрални водопроводи и разнообразни други съоръжения. Състои се от няколко независими 

един от друг водоизточници: водоизточник „Землен”, водоизточник „Хан Аспарухово”, 

водоизточник „Ковач“, водоизточник „Горно Ботево”. 

Тръбните разводки на вливните, хранителни и преливно-изпразнителни системи са в лошо 

техническо състояние и е препоръчително да бъдат подмени.  

И тук всички помпи са хоризонтални. Необходима е подмяна на старите, неефективни и 

амортизирани от времето помпени агрегати с нови съвременни, с по-добри характеристики по 

отношение на коефициент на полезно действие и  мощност на ел. двигателите.  

За транспортирането на нужните водни количества от водоизточниците до водорегулиращите 

съоръжения, системата използва мрежа от довеждащи водопроводи с обща дължина 110 km. 

Във ВС „Марица Изток” са обособени три големи зони на водоснабдяване – „Горно Ботево”, 

„Хан Аспарухово” и „Землен”, в които се разпределят общо 13 548 m3 вода на денонощие. 

Зоните обхващат 1 град – гр. Раднево и 18 села, с общо обслужвано население от близо 21 000 

жители. ВС Марица обслужва реално и населението на ВС Червенаково, тъй като се явява 

основният й водоизточник. Зоните на водоснабдяване „Горно Ботево”, „Хан Аспарухово” и 

„Землен” се захранват с подземни води, посредством водовземни съоръжения – 1 бр. дренаж, 

тръбни и шахтови кладенци. Съоръженията се намират в землищата на селата Горно Ботево, 

Хан Аспарухово, Землен и Ковач. От тях, с разрешително за водовземане от ПВТ с код 

BG3G000000Q012 и BG3G0000PgN019 са респективно кладенците при с. Хан Аспарухово и с. 

Землен. Без разрешително за водовземане от ПВТ с код BG3G000000Q012 са водовземните 

съоръжения при с. Горно Ботево. Разрешително за водовземане няма и дренажа при с. Ковач.  

За мониторинг на качеството на питейната вода, в отделните зоните на водоснабдяване, са 

определени следния брой пунктове за пробонабиране: 

ЗВ „Горно Ботево” - 8 бр. пункта, намиращи се в с. Горно Ботево, с. Даскал Атанасово и с. 

Тополяне; 

ЗВ „Хан Аспарухово” - 32 бр. пункта, намиращи се в с. Хан Аспарухово, с. Плоска могила, с. 

Знаменосец, с. Бели бряг, с. Рисиманово, с. Любеново, с. Константиновец, с.Българене и с. 

Трояново; 

ЗВ „Землен” - 23 бр. пункта, намиращи се в гр. Раднево, с. Землен, с. Диня, с. Трънково, с. 

Тихомирово, с. Ковачево и с. Свободен. 

Резултатите от анализите показват, че качеството на суровата вода при водоизточници „Горно 

Ботево” и „Хан Аспарухово” трайно не отговаря на нормативните изисквания по показател 

нитрати. 

С оглед схемата на водоснабдяване, физикохимичният състав на водата от водоизточниците на 

ВС Марица Изток, след обеззаразяване, може да бъде приблизително определен на база анализи 

на водни проби при консуматорите, в следните населени места:    
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Водоизточник „Горно Ботево” (ПВТ с код BG3G000000Q012) - с. Горно Ботево; 

Водоизточник „Хан Аспарухово” (ПВТ с код BG3G000000Q012) - с. Хан Аспарухово и с. 

Плоска могила; 

Водоизточник „Землен” (ПВТ с код BG3G0000PgN019) - с. Землен; 

Водоизточник „Ковач” - с. Диня и с. Трънково. 

Качеството на водата във водопроводната мрежа (при консуматора) на цитираните села е 

представително за това на водоизточниците, тъй като населените места се намират в най-голяма 

близост до водовземните съоръжения на съответния водоизточник и получават вода директно 

(без смесване) от него. 

Данните от мониторинговата програма на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора, за периода 2013 - 

2015 г., доказват трайното наднормено съдържание на нитрати в селата Горно Ботево, Хан 

Аспарухово и Плоска могила, респективно, водоизточниците – „Горно Ботево” и „Хан 

Аспарухово”. В селата Землен, Диня и Трънково не се установяват трайни нормативни 

несъответствия в качеството на питейната вода.  

Водоизточниците на ВС Марица изток нямат учредени санитарно-охраняеми зони (СОЗ). 

На територията на ВС Марица изток няма изградена пречиствателна станция за питейни води 

(ПСПВ). Третирането на суровата вода в системата се свежда единствено до обеззаразяване с 

хлор-газ. За тази цел ВиК операторът подава дезинфектанта в три пункта - ПС „Горно Ботево”, 

ПС „Хан Аспарухово” и ПС „Землен”. Пунктовете обхващат изцяло едноименните зони на 

водоснабдяване. Добавянето на дезинфектанта се извършва посредством вакуумни хлор 

апарати, а дозата му се регулира ръчно, на база концентрацията на остатъчния хлор, установена 

след анализ на водни проби от водопроводната мрежа.  

Качеството на водата, подавана за задоволяване на питейно – битовите нужди във ВС  „Марица 

Изток”, след обеззаразяване отговаря на нормативните изисквания по всички физикохимични 

показатели, обект на мониторинг, с изключение на показателя нитрати. 

ВС „Марица Изток” е най-голямата водоснабдителна система в обособената територия на 

„ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора, която обслужва агломерация с над 10 000 ж. - агломерация 

Раднево, както и има трайни отклонения в качеството на питейната вода по показател нитрати. 

По отношение на микробиологичните и останалите физикохимични показатели, предмет на 

мониторинг, водата е безопасна за здравето на консуматорите и отговаря на изискванията на 

Наредба 9 и Директива 98/83/ЕС.  

Гр. Раднево се водоснабдява от ВС „Марица Изток” и по – точно от РШ Знаменосец. Едната 

част на града се захранва директно от външния водопровод, а другата се захранва след водна 

кула, която на този етап работи като контра резервоар. Самият град се пресича от река 

Блатница, като връзката между водопроводните мрежи е отделена със СК, който е постоянно 

затворен. По този начин при авария могат да се прехвърлят количества. По данни на „ВиК“ 

ЕООД, гр. Стара Загора авариите към 2015 г. във водоразпределителната мрежа  са 53 бр., а в 

СВО са 55 бр. През 2012-2015 г. е изпълнен воден цикъл на гр. Раднево. В обекта влизат: 
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„Изграждане на канализационна и подмяна на водоснабдителна мрежа в кв. „Гарова махала“ и 

кв. „Гипсово“, както и канализационна помпена станция и напорна канализация. По този начин 

голяма част от водопроводната мрежа на града е подменена. В кв. „Гарова махала“ 

подмененият водопровод е с дължина L= 3511,10 m, а в кв. „Гипсово“ L=13 325,95 m. Към  

настоящия  момент  дължината  на  цялата  градска  разпределителна  мрежа  е  около 47,40 км. 

По материал на тръбите и по диаметър, мрежата се разпределя както е показано в следващата 

таблица: 

Вид тръби Диам. D (mm) диапазон Total % от общите 

етернит  0-200 12 481 26,4 

манесман  0-200 2 761 5,8 

полиетилен  0-200 22 638 47,7 

поцинковани  до 4" 2 765 5,8 

стомана  0-600 6 787 14,3 

Общо  47 432 100 

 

Съществуващото ниво на общи загуби на вода по данни на ВиК оператора за ВС „Марица 

Изток” за 2015 год. възлизат на 45,86%. Според данните от измервателната кампания пък 

загубите в разпределителната мрежа на града са 57%, т.е. превишават с 11,14% загубите според 

измерването на оператора. За меродавни са приети данните от измервателната кампания. Около 

57% от водното количество, подадено в гр. Раднево, са загуби в разпределителната мрежа. 

Загубите в малките населени места варират между 27% и 80,65%. Съществуващото ниво на 

общи загуби на вода по данни на измервателната кампания възлиза на 71,9%.  Най-големи са 

загубите в разпределителната мрежа – 24% и довеждащите водопроводи – 21,1%. 

 

 

 

1.1.2. Канализационни системи 

Стара Загора 

Изграждането на съвременни канализационни системи на територията на ВиК Стара Загора  

започва след 1950 година в големите градове на региона. Град Стара Загора е населено място 

от I-ви функционален тип. Канализационната мрежа има 99% изграденост и 95% свързаност. 

Системата на града е от комбиниран вид като в по-голямата си част е смесена, провеждаща 

битови, промишлени и дъждовни отпадъчни води. Разделна канализация е изградена в кв. „Три 

чучура”, кв. „Самара 3”, част от кв.”Казански”. През 2011 г. е въведена в експлоатация 
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пречиствателната станция за отпадъчни води на града. Основен приемник на отпадъчните води 

е река „Бедечка”.  

Първият изграден канал е североизточният открит охранителен канал - проектиран през 1939 

г. и построен през 1942 г. Неговото предназначение е да защити града от поройните дъждовни 

води, идващи от околните незалесени тогава хълмове. 

През 1947 г. е изготвен и одобрен цялостен идеен проект, а през 1950 г. - работен проект, в 

който е възприета смесена канализационна система, като са уточнени трасето на главните 

колектори и мястото на заустването и пречиствателната станция. 

В периода 1951 - 1963 г. се изграждат трите главни канализационни колектора в посока запад - 

изток, които са гръбнака на канализационната система. Успоредно с колекторите, започва и 

изграждането на градската канализационна мрежа - в периода 1961 - 1965 г. е канализирана 

централната и частично източната градска част, а до 1970 г. е канализирана почти из цяло 

територията в старите очертания на града. С разрастването на града се изграждат 

канализационни колектори и мрежи в новите квартали: „Казански”, „Градински”, „Самара”, 

„Чомлека”, „Три чучура” и „Железник”. 

Изградените колектори са обикновено монолитни стоманобетонови, предимно с устообразно и 

яйцеобразно, по-рядко с правоъгълно напречно сечение. Градската канализационна мрежа с 

диаметър до Ø600 mm е изградена от бетонови (неармирани) тръби. 

Канализационната система на гр. Стара Загора е от смесен тип - отвежда битови, промишлени 

и атмосферни води. Има изградена разделна канализация  в кв. „Три чучура” (север, център, 

юг) и кв. „Самара-3“. На територията на града са изградени 10 бр. дъждопреливници. 

Гръбнакът на канализационната мрежа се състои от: 12 Главни Колектори, главни профили, 

главни клонове и отливни канали. Общата дължина на канализационната мрежа е  207 799 m.  

Строителството на главните колектори и прилежащата им канализационна мрежа е завършено, 

в по-голямата си част, до 1972-1973 година.   

Второстепенната канализационна мрежа е с диаметри от  ϕ150 до ϕ1000 mm. Новоизградената 

канализация е с дължина 34 173 m, с диаметри от  ϕ280  до ϕ2000 mm.  

Канализационната мрежа отвежда отпадъчните води до градската ПСОВ по гравитачен път. 

Поради конфигурацията на терена, необходимост от препомпване на отпадъчните води имат 

кварталите - „Кольо Ганчев” и „Зора”. В квартал „Зора” са изградени канализационната 

помпена станция и тласкателят до ПСОВ. Проектното решение за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от кв. „Кольо Ганчев” е включвало отвеждането на водата до КПС и 

последващо препомпване на втора КПС до ПСОВ.  

 

Показатели на съществуващата канализационна система за агломерация Стара Загора: 
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Точка Показател Мерни ед.  

3.6.1. 

Обща дължина на канализационната 

мрежа(включително дъждовна 

канализация и отвеждащи колектори) km 207,8 

3.6.1.1 Процент дължина смесена система %от 3.6.1. 90% 

3.6.1.2 Процент дължина разделна  система %от 3.6.1. 10% 

3.6.1.3 
Процент дължина частично 

смесена/разделна  система 
%от 3.6.1. 

  

3.6.2. Дължина на отвеждащи колектори km 7,2 

3.6.2.2 

Процент рехабилитирани отвеждащи 

колектори( към съществуващите 

отвеждащи колектори) 

%от 3.6.2. 

  

3.6.3. 

Дължина на канализационната мрежа(без 

дъждовната канализация и отвеждащите 

тръбопроводи) km 189,2 

3.6.3.1. 
Дължина на рехабилитираната 

канализационна мрежа km 34,173 

3.6.3.2. 

Процент на рехабилитираната 

канализационна мрежа   към 

съществуващата мрежа)   16,5% 

3.6.4. 
Население обслужвано на единица 

дължина от канализационната мрежа  inhabitant/km 136807/207,8=658 

3.6.5 Капацитет на ретензионните шахти km3   

 

 

Дължини на съществуващата канализационна мрежа– Стара Загора: 

Агломерация Стара Загора 

№  Дължина на мрежата/m/ 

    Бетон PVC/PE/PP GRP Обща дължина 

  Всичко 173626 22027 12146 207799 
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Като цяло проблемите, свързани с канализационната разпределителна мрежа на гр. Стара 

Загора, се състоят в малките диаметри, които или нямат необходимата проводимост или са 

затлачени и запушени. Почти 50 км. от мрежата на града е изпълнена от бетонови тръби с 

диаметри Ø200 и Ø250, което в противоречие с изискванията на чл. 21, ал.1 на Наредба № РД-

02-20-8 за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи. Друг значим 

проблем е малкият капацитет на определени участъци, което е предпоставка за претоварване 

на мрежата по време на дъжд.  

Голямата част от канализационната мрежа на града е на възраст между 50 и 60 години и е 

напълно амортизирана. Бетоновите  тръби  са полагани на връзка „глъб и зъб“, което създава 

предпоставка за недобро уплътнение между тръбите. Това е една от предпоставките за 

наличието на значителната инфилтрация в канализационната мрежа, които е съществен 

проблем, имайки предвид състоянието на канализационната мрежа. 

Участъците в централната градска част, където има концентрация на инфилтрационни процеси, 

са по ул. „Аугуста Траяна“, където съществуващият колектор БП60/60 поема скатните води от 

парк „Бедечка“. Този колектор първоначално е изпълнявал функцията на охранителен канал, 

но впоследствие е станал част от мрежата на града.  

Друг източник на инфилтрационни навлизания в градската канализационна мрежа са 

пресичанията на Магистрален напоителен канал М-2 от яз. Копринка. Операторът разполага 

със замервания в ревизионните шахти преди и след пресичанията, които показват значително 

количества инфилтрация в тези участъци. Корекцията на напоителният канал на места е 

нарушена, фугите не са водоплътни и това е причина за големи оттечки по това съоръжение, 

които навлизат в мрежата. 

Високите подпочвени води в терасата на река Бедечка, както и течовете от 

водоразпределителната и топлопреносната мрежа, увеличават нивото на инфилтрацията в 

градската канализация и по данни на ВиК оператора надхвърлят 80%. 

Съществуват участъци (основно в промишлената зона и южната част на града), които са 

положени през частни имоти (дори и сгради), поради липса на алтернатива за трасето им. ВиК 

операторът не съобщава за проблеми при експлоатацията им. 

За два от дъждопреливниците е установено, че водното ниво във водоприемника при 

обезпеченост 1% е по-високо от преливния ръб. Съгласно чл. 32 (1) от Наредба №РД-02-20-8, 

котата на преливния ръб в дъждопреливните шахти се проектира по-висока от котата на 

водното ниво в повърхностното водно тяло (водоприемника), при максимално средногодишно 

водно количество с обезпеченост 1 %. При обосновка се допуска тази обезпеченост да бъде и 

по-малка. 

Дъждопреливник I-97-1 - представлява новоизграден преливник по проект от 2015 г. 

Предназначението му е да отлее дъждовните води от кв. „Самара” 2 и 3. Новоизградени са и 

входящият и изходящият канал. Котата на преливния ръб е 192,36. При евентуално навлизане 
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на речни води при стогодишна вълна през преливния ръб в канализацията, то потенциално 

застрашени са само 6 броя имоти – сгради без сутерен, т.е. не се очакват негативни последствия. 

Няма други сгради, заустени в канализацията до следващия дъждопреливник.  

Дъждопреливник I-97-2 - изграден е в промишлена зона „Изток“. Котата на преливния ръб е 

186,30. Котата на водното ниво при обезпеченост 1% във водоприемника в точката на заустване 

е 186,96, а при 5% обезпеченост 186,23.  

За да се избегне потопяването на преливника при водно ниво 1%, ще се наложи елиминирането 

му и реконструкция на участъците от канализацията след него. От друга страна, отвеждащият 

колектор преминава през промишлената зона транзитно, така че се очаква навлизането на речни 

води веднъж на сто години да не причинява сериозни последствия. 

Направена е проверка за участъка от отвеждащия колектор, който ще работи под напор при 

водно ниво в реката при 1% обезпеченост. В резултат се констатира напорно движение в 

участък от около 240 м, от дъждопреливника до преди включването в РШ303. В този участък 

няма заустени сградни канализационни отклонения, подлези и други съоръжения, които биха 

пострадали при евентуално преливане на речни води през преливния ръб. Поради тази причина 

е целесъобразно да се запази съществуващото положение, което осигурява незаливаемост при 

обезпеченост 5%. 

При благоустройствени мероприятия (асфалтиране) са асфалтирани отгоре десетки ревизионни 

и дъждоприемни шахти. 

Констатирана е липса на периодична поддръжка на съоръженията на канализацията, вкл. 

почистване на ревизионни и дъждоприемни шахти. 

Пречиствателна станция за отпадъчни води от гр. Стара Загора е финансирана и изградена по 

Проект ИСПА Мярка 2000/BG/16/Р/ре/003-04 за проектиране и строителство на ПСОВ в 

басейна на р. Марица – Лот 1 „ПСОВ Стара Загора”.  

Изпълнението на ПСОВ Стара Загора е започнато на 12.12.2005 г. и предадена за експлоатация 

на „ВиК ЕООД”, гр. Стара Загора на 07.04 2011 г. за период от 10 години. ПСОВ Стара Загора 

е оразмерена да приема и пречиства отпадъчните води на гр. Стара Загора, с. Богомилово, кв. 

Зора и кв. Студентски град. Пречиствателната станция е проектирана за 256 300 еквивалент 

жители, оразмерително водно количество Qор = 6827 m3/h и БПК натоварване 13 841 кг/д.  

Водоприемник р. Бедечка - водоприемникът на пречистените отпадъчни води от изградената 

ПСОВ Стара Загора е р. Бедечка, ляв приток на р. Сазлийка в поречието на р. Марица.  

Станцията е завършена  и предадена за експлоатация на ВиК ЕООД – Стара Загора през 2011 

г.  

Посредством видео камера (CCTV) са обследвани участъци от канализационната мрежа на 

агломерация Стара Загора, които по данни на „ВиК“ ЕООД , гр. Стара Загора създават най-

чести проблеми при функционирането на мрежата. Изводът, направен след видеоинспекция, е 

– колектор без повреди 38,89% и колектор с повреди 61,11%. 

Прегледани с видеозаснемане са канали Б Ø250 - L=34,60m, Б Ø350- L=5,30m,  
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Б Ø400- L=68,10m, Б Ø450- L=31,90m, Б Ø500- L=20m 

Правоъгълно сечение 100/70 - L=3,5m 

Общо са огледани и заснети канали с L=163,40 m. 

На участъците, където успешно е направeна видео-инспекция, се констатират редица 

проблеми: счупвания, пукнатини, инфилтрации, смяна на диаметри без РШ, навлизане на 

коренни образувания и най-вече липса на ревизионни шахти. 

Казанлък 

На база данните, предоставени от ВиК оператора за фактурани водни количества, са направени 

изчисления за количествата отпадъчни води. Отводнителната норма е 90% от 

водоснабдителната, а свързаността към канализационната мрежа за град Казанлък е 97%. 

Идейният проект за цялостна канализационна система е изготвен през 1959 г., а работният - 

през 1961 г. Той обаче не обхваща западното и източното разширение на сегашния град, които 

се разработват по-късно. Избрана е смесена канализационна система, тъй като при разделна 

такава река „Стара" не може да бъде приемник на дъждовните води за по-голямата част от 

територията на града. 

Изграждането на канализационната мрежа на града започва през 1965 г., предимно в 

централната градска част, със строителството на главните колектори I, II, III и IV, и на онези 

улични канализационни клонове, които могат да се заустят в тях. До 1976 -1977 г. мрежата е 

изградена 99% и свързаност на населението към канализационната мрежа 97%. Канализирането 

на западното и източното разширение се извършва след 1978 г., едновременно с изграждането 

на самите квартали. 

Главните колектори са монолитни стоманобетонови, с устообразно и яйцеобразно напречно 

сечение.  

На територията на града са изградени 9 бр. дъждопреливници. Отливните им канали заустват 

в р. „Старата река”, с изключение на един от дъждопреливниците, чийто дъждовни води се 

заустват в дере „Кривата вада”. 

Общата отводнявана площ на гр. Казанлък е F=1420 ha. Отпадъчните води от град Казанлък, 

посредством довеждащ колектор правоъгълен профил 2/1,5 м, се отвеждат до ГПСОВ 

Казанлък, намираща се в землището на с. Овощник в близост до р. Тунджа. В кръстовището на 

ул. „Стара планина“ и ул. „Севт III“ в гр. Казанлък се включва довеждащият колектор от 

бетонови тръби Б800 от гр. Шипка – Шейново. В този колектор са включени отпадъчните води 

и от гр. Крън и с. Хаджидимитрово. 

 Агломерация Казанлък 

№ Диаметър Дължина на мрежата /m/ 

    Бетон PVC/PE/PP Обща дължина  

   Всичко  68703 3622 72325 
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Налице са 2 бр. разрешителни за ползване на новоизградена канализация: Разрешение за 

ползване № ДК-07-ЮИР-150/29.12.2010 г. за „Канализация на кв.Хр.Ботев” - канализцията е 

изпълнена отново с бетонови тръби; Разрешение за ползване № ДК-07-ЮИР-86/03.11.2010 г. 

за Канализационна Помпена станция за битови отпадъчни води на с. Овощник, Тласкател с 

тръби PE-HD Ø200 от КПС до ПСОВ на гр. Казанлък; Довеждащ колектор  с тръби PVC Ø160 

от нова дъждопреливна шахта до КПС. Има издадено разрешително за заустване № 

33140103/06.06.2011г. в р. Тунджа- водопривемник II-рa категория на смесен поток от битови, 

дъждовни и промишлени води. 

През 2017 год. е завършено строителството на вътрешната канализационна мрежа на кв. 

„Кулата”, гр. Казанлък.  По искане на Възложителя новопроектираната канализация е за 

 

Точка Показател Мерни ед.   

3.6.1. 

Обща дължина на канализационната 

мрежа(включително дъждовна канализация и 

отвеждащи колектори) km 72,325 

3.6.1.1 Процент дължина смесена система %от 3.6.1. 100% 

3.6.1.2 Процент дължина разделна  система %от 3.6.1.   

3.6.1.3 
Процент дължина частично смесена/разделна  

система 
%от 3.6.1. 

  

3.6.2. Дължина на отвеждащи колектори km 4,0 

3.6.2.2 
Процент рехабилитирани отвеждащи колектори( 

към съществуващите отвеждащи колектори) 
%от 3.6.2. 

  

3.6.3. 

Дължина на канализационната мрежа(без 

дъждовната канализация и отвеждащите 

тръбопроводи) km 68,325 

3.6.3.1. 
Дължина на рехабилитираната канализационна 

мрежа km  3,622 

3.6.3.2. 
Процент на рехабилитираната канализационна 

мрежа   към съществуващата мрежа)  %  5 

3.6.4. 
Население обслужвано на единица дължина от 

канализационната мрежа  

inhabitant 

/km 

45367/68,7=66

0 

3.6.5 Капацитет на ретензионните шахти km3   
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смесени отпадъчни води и ще бъде изпълнена от полипропиленови тръби DN/OD 315mm (ID 

277mm), DN/OD 400mm (ID 350mm) и DN/ID 500mm (OD 573mm) със SN8, отговарящи на БДС 

EN 13476-3+А:2009 – гофрирани, положени в пясъчен кожух. През 2017 год. влиза в 

експлоатация и  канализацията на кв. „Крайречен” на гр. Казанлък.  Съгласно заданието за 

проектиране, се предвижда изграждането на смесена канализационна мрежа за битови и 

дъждовни отпадъчни води. Идейното решение се състои от 5 клона, които са съобразени с 

новия застроителен план на квартала и бъдещото нивелетно решение на новопроектираните 

улици. Тръбите, предвидени за строителство на този квартал, са полипропиленови тръби Ø342 

х 22mm (DN 300mm) със SN8, отговарящи на БДС EN 13476-3+А:2009. 

Необходимо е да се направи реконструкция и рехабилитация на съществуващата 

канализационна система от амортизираните и остарели бетонови тръби, като се разгледат 

задължително варианти за непълна разделна канализационна система (където има условия и 

предпоставки за това) или изцяло отделяне на сегашната канализация като дъждовна и 

изграждане на втора битова, изградена с водоплътни тръбни системи. 

ПСОВ Казанлък е въведена в експлоатация през 2015 год. и е оразмерена да приема и пречиства 

отпадъчните води на гр. Казанлък, гр. Шипка, гр. Крън, с. Енина, с. Шейново, с. 

Хаджидимитрово, с. Копринка, с. Овощник, с. Черганово и с. Розово, след изграждане на 

съответните канализационни мрежи в населените места, външни колектори и канализационни 

помпени станции.  

Проектният капацитет на ПСОВ Казанлък е Qср.ден = 36 000 m3/d; Qмакс.ч сухо =1 924 m3/h, 

Qмакс.ч при дъжд = 2 698 m3/h и 80 000 еквивалент жители. Сега постъпващите за пречистване 

в ПСОВ отпадъчни води са около  32 000 m3/d и пречистват водите от Агломерация Казанлък 

и с. Овощник. 

Водориемникът на пречистените отпадъчни води от изградената ПСОВ Казанлък е р. Тунджа 

при с. Овошник.  

Посредством видео камера (CCTV) са обследвани участъци от канализационната мрежа на 

агломерация Казанлък, които по данни на „ВиК“ ЕООД , гр. Стара Загора създават най-чести 

проблеми при функционирането на мрежата. 

Извършена е видео инспекция със самоходна камера IBAK Sirius и Argus4 с предмет на 

обследване бетонов канал за битови води по ул.”Севт III” в гр.Казанлък . Тръбите на 

обследваните участъци са кръгли бетонови Ø400. Обследвани са няколко участъка с обща 

дължина L=295,8м. Канализационната система е битова. Посоката на обследване е по 

течението.   

Видео-инспекцията констатира голямо количество корени. По-големите правят невъзможно 

навлизането на камерата, по малките са на много места, които пречат на потока на отпадъчните 

води. Има наноси в инспектираната канализация, които запълват над половината сечение на 

канала. В някои участъци има строителни отпадъци, чакъли, по-едри и по-дребни отлагания. 

Чирпан 
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На база данните, предоставени от ВиК оператора за фактурани водни количества, са направени 

изчисления за количествата отпадъчни води. Отводнителната норма е 90% от 

водоснабдителната, а свързаността към канализационната мрежа за град Чирпан е 97%. 

Работният проект е изготвен през 1961 г, като е възприета смесена канализационна система и е 

уточнено място на градска пречиствателна станция за отпадъчни води. През 1962 г. започва 

изграждането на външен довеждащ колектор и канализационна мрежа в централната градска 

част. Планомерното и ускорено изграждане на цялата градска канализационна мрежа се 

извършва в периода 1970 - 1988 г. 

Канализационната мрежа и колекторите са изградени изцяло от бетонови тръби с диаметър от 

Ø 200 до Ø 1200 mm. 

Канализационната система на гр.Чирпан е от смесен тип - отвежда битови, промишлени и 

атмосферни води. На територията на града са изградени 7 бр. дъждопреливници, като 

отливните им канали се заустват в река Текирска с изключение на Дъждопреливник № 4. 

Североизточната промишлена зона се отвежда към дере по пътя за с. Зетьово. 

Към момента е изградена около 99% от канализационната мрежа, като към нея са се 

присъединили 97% от населението. Общата урбанизирана отводнявана площ за град Чирпан е  

F=329 ha. 

 

Точка Показател Мерни ед.   

3.6.1. 

Обща дължина на канализационната 

мрежа(включително дъждовна канализация и 

отвеждащи колектори) km 48,175 

3.6.1.1 Процент дължина смесена система %от 3.6.1. 100% 

3.6.1.2 Процент дължина разделна  система %от 3.6.1.   

3.6.1.3 
Процент дължина частично смесена/разделна  

система 
%от 3.6.1. 

  

3.6.2. Дължина на отвеждащи колектори km 1,5 

3.6.2.2 

Процент рехабилитирани отвеждащи 

колектори( към съществуващите отвеждащи 

колектори) 

%от 3.6.2. 

  

3.6.3. 

Дължина на канализационната мрежа(без 

дъждовната канализация и отвеждащите 

тръбопроводи) km 46,675 
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3.6.3.1. 
Дължина на рехабилитираната 

канализационна мрежа km  0,160 

3.6.3.2. 

Процент на рехабилитираната 

канализационна мрежа   към съществуващата 

мрежа)  %  0,33 

3.6.4. 
Население обслужвано на единица дължина от 

канализационната мрежа  

inhabitant/ 

km 14521/48,2=301 

3.6.5 Капацитет на ретензионните шахти km3   

                                                                                             

Агломерация Чирпан 

№ Диаметър Дължина на мрежата/м 

    Бетон PVC/PE/PP Обща дължина 

  Всичко 48015 160 48175 

 

В гр.Чирпан няма градска пречиствателна станция. Отпадъчните води, които се отвеждат в река 

Текирска, са основно битови и производствени с преобладаващ битов характер. Заустването е 

директно в левия бряг на река Текирска, на 1,5 км южно от града.  

Състоянието на изградените основно главни канализационни клонове е незадоволително. 

Използувани са бетонови тръби без необходимата водоплътност и с лоши връзки. Мрежата е 

стара /от бетонови тръби/ и силно амортизирана. 

Изградените преливници не изпълняват функцията си. При повечето от тях не е изградена 

връзка с канализационата мрежа за непреливащото водно количество.  

За площадка на пречиствателната станция е избран недвижим имот, разположен в землището 

на гр. Чирпан, в непосредствена близост до околовръстния път. Площадката е с обща площ 

около 14 000 м2 на около 500-600 м. от границите на селището. 

Приемник на пречистените отпадъчни води е предвидено да бъде р. Текирска, поречие на р. 

Марица, която в този участък попада в чувствителна зона и отстраняването на биогенните 

елементи азот и фосфор е задължително. 

Проектният капацитет на ПСОВ Чирпан за 2011 г. възлиза на Qср.ден = 2667 m3/d; Qмакс.ч. = 

233.89 m3/h или 19 641 еквивалент жители. В момента заустваните в р. Текирска непречистени 

отпадъчни води възлизат на Qср.ден = 6871 m3/d за 2015 г.  

Водоприемници р. Текерийска и р. Дуандере - Водоприемниците на отпадъчните води от 

канализационната система на гр. Чирпан са р. Текерийска, ляв приток на р. Марица и р. 

Дуандере, ляв приток на р. Текерийска. От направените хидрологични изследвания са 

определени следните хидроложки характеристики на оттока за р. Текерийска и р. Дуандере: 
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За р. Текерийска: 

-Средно многогодишен отток Q0=0,137 м3/сек; 

-Минимален отток с обезпеченост 95% Qмин=0,0164 м3/сек; 

-Максимален отток с обезпеченост 1% Qmax,1% = 82 м3/сек; 

-Средномногогодишния максимален отток Q max,ср. =16,41 м3/сек. 

 

За р. Дуандере: 

-Средно многогодишен отток Q0=0,35 м3/сек; 

-Минимален отток с обезпеченост 95% Qмин=0,0039 м3/сек; 

-Максимален отток с обезпеченост 1% Qmax,1% = 20 м3/сек; 

-Средномногогодишния максимален отток Q max,ср. =3,2 м3/сек. 

 

Посредством видео камера (CCTV) са обследвани участъци от канализационната мрежа на 

агломерация Чирпан, които по данни на „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора създават най-чести 

проблеми при функционирането на мрежата. 

Извършена е видео инспекция с предмет на обследване Главен Колектор III в гр.Чирпан и 

Кан.156 кв. Младост. Тръбите на обследваните участъци са бетонови кръгли Ø600. Обследвани 

са няколко участъка с обща дължина L=244,6 m. Канализационната система е смесена. 

Посоката на обследване е срещу течението. Видеоинспекцията е извършена със самоходна 

камера IBAK Sirius и Argus4. Видео-инспекцията е констатирала голямо количество наноси в 

инспектираната канализация. Тези наноси запълват над половината сечение на канала, а на 

места са почти до темето.  

Раднево 

Цялостен работен проект за канализация на града е разработен през 1963 г. По него през 1964 

г. започва изграждането на Главен Колектор I, който е довеждащ към канализационната 

помпена станция за частта източно от р. Азмака. Едновременно се изграждат и някои канали в 

централната градска част. През 1973 г. са завършени главен канал II и канализацията на 

западната част на града. 

Главни Канали I и II са изпълнени в една част монолитно с яйцеобразно напречно сечение, а в 

останалата част - с бетонови тръби с диаметър от Ø200 до Ø600 mm. 

Канализационната система на гр. Раднево е от смесен тип - отвежда битови, промишлени и 

атмосферни води. На територията на града са изградени 7 бр. дъждопреливници, като 

отливните им канали се заустват в река Блатница. Два от дъждопреливниците са 

новоизградени.  
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През 2015 г. е доизградена канализационата мрежа на кв. „Гарова махала” с КПС за дъждовни 

води, които се заустват в река Кумурджа и  КПС за битовите отпадъчни води, които се 

препомпват в Гл.Кол. II. Цялостно е изградена канализационата мрежа на кв. „Гипсово”. Тя е 

от смесен тип с дъждопреливници. Изградена е и  КПС за битови води, които след 

дъждопреливник, посредством тласкател да отведат отпадъчните води до нова ПСОВ на града.  

След Дъждопреливници № 2 и № 1, има изградена КПС за битови води, която чрез тласкател 

РЕ 560 отвежда отпадъчните води до ПСОВ. Общата урбанизирана отводнявана площ за град 

Раднево е  F=331,82 ha.  

Изградена е нова пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Раднево със съфинансиране 

от Кохезионния фонд на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007- 

2013, по проект DIR 51011116-50-134 „Интегриран воден проект за изграждане на ГПСОВ и 

изграждане и разширение на ВиК мрежата на гр. Раднево”. През 2017 г. ПСОВ Раднево е 

пусната в експлоатация. 

 

Точка Показател Мерни ед.   

3.6.1. 

Обща дължина на канализационната 

мрежа(включително дъждовна канализация 

и отвеждащи колектори) km 59,094 

3.6.1.1 Процент дължина смесена система %от 3.6.1. 91,4% 

3.6.1.2 Процент дължина разделна  система %от 3.6.1. 8,6% 

3.6.1.3 
Процент дължина частично 

смесена/разделна  система 
%от 3.6.1. 

  

3.6.2. Дължина на отвеждащи колектори km 2,764 

3.6.2.2 

Процент рехабилитирани отвеждащи 

колектори( към съществуващите отвеждащи 

колектори) 

%от 3.6.2. 

100 

3.6.3. 

Дължина на канализационната мрежа(без 

дъждовната канализация и отвеждащите 

тръбопроводи) km 51,948 

3.6.3.1. 
Дължина на рехабилитираната 

канализационна мрежа km 19,807 
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3.6.3.2. 

Процент на рехабилитираната 

канализационна мрежа   към 

съществуващата мрежа)   59,10% 

3.6.4. 
Население обслужвано на единица дължина 

от канализационната мрежа  бр.жители/km 12013/59,1=203 

3.6.5 Капацитет на ретензионните шахти km3   

     

Агломерация Раднево 

№ Диаметър Дължина на мрежата/m/ 

    Бетон PVC/PE/PP/GRP Обща дължина 

1 ø200 10485   10485 

2 ø250 2093   2093 

3 ø300 9584   9584 

4 ø350 858   858 

5 ø400 2902   2902 

6 ø450 470   470 

7 ø500 2714   2714 

8 ø600 1606   1606 

9 ø800 1314   1314 

10 ø1000 2719   2719 

11 ø1200 333   333 

12 ø1250 624   624 

13 ø1500 730   730 

14 БЯø600x900 1304   1304 

15 БЯø700x1050 160   160 

16 БЯø1100x900 714   714 

17 БЯø800x1200 677   677 

  Всичко 39287   39287 

  Финансирано по ОПОС 
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Агломерация Раднево 

№ Диаметър Дължина на мрежата/m/ 

    Бетон PVC/PE/PP/GRP Обща дължина 

1 ø300   7706 7706 

2 ø400   3688 3688 

3 ø500   1882 1882 

4 ø600   683 683 

5 ø800   1432 1432 

6 ø1000   1477 1477 

  Всичко   16868 16868 

  Тласкател от КПС 

1 ø160   2202 2202 

2 ø560   562 562 

3 GRPø1300   175 175 

  Всичко   2939  2939 

  Общо   59094  59094 

 

Водоприемник р. Азмака (Блатница) - Водоприемникът на отпадъчните води от 

канализационната система на гр. Раднево е р. Блатница, ляв приток на р. Сазлийка в поречието 

на р. Марица.  

Извършена е видео инспекция с предмет на обследване Главен Колектор I, Главен Колектор IV 

в гр. Раднево ,с обща дължина на участъците SL=302,8 m. Тръбите на обследваните участъци 

са бетонови кръгли Ø600 L= 140,80m, стоманобетонови кръгли Ø1250 L= 10,10 m и 

стоманобетонови кръгли Ø1500 L= 151,90 m. Разглежда се участъка до Преливник IV и до 

Преливник III.  Канализационната система  е смесена. Посоката на обследване е както по 

течението, така и срещу течението. Видео-инспекцията е констатирала голямо количество 

наноси, чакъли, всякакви отложения. На места има счупени муфи, оголена армировка при 

стоманобетоновите тръби, но най- голям проблем са счупени и полуразрушени 

стоманобетонови и бетонови тръби. Съотношението е 60% от тръбите са с повреди и едва 40% 

са без повреди. Има цели участъци с надлъжни пукнатини.  
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II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕКА 

 

Пречиствателна станция за отпадъчни води от гр. Стара Загора е финансирана и изградена по 

Проект ИСПА Мярка 2000/BG/16/Р/ре/003-04 за проектиране и строителство на ПСОВ в 

басейна на р. Марица – Лот 1 „ПСОВ Стара Загора”.  

Изпълнението на ПСОВ Стара Загора е започнато на 12.12.2005 г. и предадена за експлоатация 

на ВиК ЕООД – Стара Загора на 07.04 2011 г. за период от 10 години. ПСОВ Стара Загора е 

оразмерена да приема и пречиства отпадъчните води на гр. Стара Загора, с. Богомилово, кв. 

Зора и кв. Студентски град. Пречиствателната станция е проектирана за 256 300 еквивалент 

жители, оразмерително водно количество Qор = 6827 m3/h и БПК натоварване 13 841 кг/д.  

 

Фигура: Населени места, чийто отпадъчни води се отвеждат и пречистват в ПСОВ Стара 

Загора 

Основни компоненти на технологична схема на пречистване за ПСОВ Стара Загора 

 

КОМПОНЕНТ ОПИСАНИЕ ЗАБЕЛЕЖКА 

ПЪТ НА ВОДАТА 
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КОМПОНЕНТ ОПИСАНИЕ ЗАБЕЛЕЖКА 

Входен канал. Бай-пас на 

ПСОВ 

 На същия липсва груба 

решетка, в резултат на което 

се наблюдава утаяване на 

отпадъци в самия 

дъждозадържателен 

резервоар.  

 

Дъждозадържателен 

резервоар 

Дъждозадържателните 

резервоари са правоъгълен 

тип. В случаите когато 

дъждовната вода продължи 

дори и след напълването на 

резервоара, то тя преминава 

през изходния преливен ръб 

на резервоара и се събира в 

преливен канал, който 

отвежда прелялата вода до 

река Бедечка. 

 

 

Сграда Решетки 

 

Построени са 3 успоредни 

канала, всеки с хидравличен 

капацитет 3413.50 m3/h. 

Грубите решетки са 

автоматизирани по ниво с 

отвори 30 mm. Монтирани са 

фини решетки с 6 mm 

свободно пространство между 

прътите.  

 

Аериран Пясъкомасло-

задържател 

 

Състои от 2 секции с дължина 

30 m и общ обем 568 m3. 

Осъществява се груба 

мехурчеста аерация – общо 

количество въздух – 568 m3/h. 
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КОМПОНЕНТ ОПИСАНИЕ ЗАБЕЛЕЖКА 

Входен дебитомер и 

входна помпена станция 

Отпадъчните води преди 

биологичното стъпало се 

препомпват от входна 

помпена станция. 

Инсталирани са 3 работни и 1 

резервна потопени помпи с 

фиксирана скорост, всяка с 

капацитет 660 m3/h. 

Не са предвидени честотни 

регулатори на помпите на 

входна помпена станция. 

Биобасейни 

Изградени са две секции с по 

две паралелни линии за 

биобасейните. Всяка секция е 

захранвана от един селектор 

на входа.  

-     От общо 4 брой секции 

на биобасейна, работят само 

две. Причината за това е да 

се ограничи възможността за 

аеробно стабилизиране в 

биобасейна, което ще 

попречи на нормалната 

работа на метантанка в 

последствие; 

- Вътрешният нитратен, 

рецируклационен поток в 

биобасейна е спрян. Въпреки 

това не се наблюдава 

нарушение в пределно 

допустимите концентрации 

по общ азот на изход ПСОВ; 

-  Не се подава допълнителен 

химичен реагент за 

отстраняване на фосфор. 

Ниските концентрации на 

фосфати в отпадъчните води 

на вход ПСОВ се елиминират 

като инкорпориран в 

клетките фосфор, което 

съответно осигурява 

достатъчно добро 

пречистване, без 

допълнително прибавяне на 

реагент. Наблюдава се 
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КОМПОНЕНТ ОПИСАНИЕ ЗАБЕЛЕЖКА 

запушване на част от 

дифузьорите. 

Вторични утаители Изградени са 3 броя радиални 

утаители с наклонено дъно и с 

диаметър 47.00 м. 

Оразмеряването е извършено 

за максимално водно 

количество и допълнителен 

25% резерв. 

 

Контактен резервоар и 

сграда Хлораторно 

Обеззаразяването се извършва 

само в случаи на епидемична 

обстановка. В останалото 

време по авариен канал 

водата се отправя директно за 

заустване.  

 

Въздуходувна станция В сградата са монтирани 5 

броя работни + 1 резервна 

въздуходувки, всяка с 

капацитет 5 100 m3/h. и 2 

работни + 1 резервна 

въздуходувки с капацитет 

6400 m3/h. 

 

ТРЕТИРАНЕ НА УТАЙКИТЕ 

Помпена станция за РАУ 

и ИАУ 

Помпите за РАУ са 3 работни 

и 1 резервна потопен с 

фиксиран дебит, инсталирани 

в черпателния резервоар с 

капацитет 1853 m3/h. 

Помпите за ИАУ са 1 работна 

и 1 резервна, потопен тип с 

капацитет 245 m3/ч и 

отвеждат излишната активна 

утайка до резервоар за 

съхранение на утайката.  

Не са предвидени честотни 

регулатори на помпите. Не 

може да се поддържа 

постоянно рециркулационно 

отношение, което да се 

изменя от дебита на вход 

ПСОВ 
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КОМПОНЕНТ ОПИСАНИЕ ЗАБЕЛЕЖКА 

Метантанк Изграден е един метантанк с 

мезофилен режим на работа, 

като метално цилиндрично 

съоръжение с конично 

стоманобетоново дъно и 

стоманен куполообразен 

покрив.  

Метантанка се захранва с 

предварително сгъстена 

излишна утайка с влажност 

96%. Разграждането на 

органиката е средно 42%.  

 

 

 

 

 

 

Добивът на биогаз, който е 

около 40 m3/h, достига 

единствено и не напълно 

само за подгряване на 

утайките в съоръжението. 

Утайковата линия се 

характеризира с отрицателен 

топлинен баланс на газовото 

стопаноство. 

Сграда за уплътняване и 

обезводняване на 

утайката 

 

Излишната активна утайка се 

препомпва чрез помпите за 

ИАУ към изравнителен силоз 

с обем 40 м3. Ексцентрик 

шнекови помпи (3+1) с 

капацитет 80 m3/h захранват 

лентовите сгъстители (3+1), 

като механично уплътнената 

утайка е със съдържание на 

СВ - 6 %. Обезводняването на 

стабилизираната утайка се 

извършва с лентови 

филтърпреси.  

Обезводнената утайка се 

подава чрез лентов 

транспортьор и се изсипва 

директно в каросерията на 

паркиран до сградата МПС. 

Липсата на изсушителни 

полета са предпоставка за 

трудности по време на 

експлоатация и 

невъзможност за справяне 

при аварийни ситуации.  

IV. ПРЕДВИДЕНО ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ 

С цел подобряване на някои експлоатационни показатели на ПСОВ Стара Загора 

(автоматизация на управлението, намаляване на брой аварии, редуциране на разходи за 

електричество), са предложени мерки за реконструкция и/или подобрение на някои 

съоръжения по отделните технологични стъпала.  
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№ Мерки за реконструкция и/или подобрение Бр. 

1 Входна помпена станция  

  Честотни преобразуватели на помпите 3+1 4 

2 Биобасейн 

  
Подмяна дренажна система на отделните секции на аерационната система. 

Подмяна на дифузьори и на система за дрениране на вода. 
1728 

3 Помпена станция за РАУ и ИАУ 

  Честотни преобразуватели на помпите за РАУ 3+1 4 

4 Дъждозадържателен резервоар 

  Решетка на аварийния канал преди резервоара 1 

5 Площадки за временно съхранение на утайките 

  Изсушителни полета 20 

6 SCADA 

  Система SCADA 1 

7 Обезводняване на утайката 

   Шнекови филтърпреси 3 

 

Позиция 1 и 3: Монтиране на честотни преобразуватели на помпите: Предвижда се 

монтиране на честотни преобразуватели на помпите с цел регулиране на рециркулиращите 

потоци в зависимост от постъпващото водно количество на вход ПСОВ и поддържане на 

постоянни параметри на активната утайка в биобасейните. 

 

Позиция 2: Подмяна на дренажна система на отделни секции на аерационната система: 

Предвижда се монтиране на мембранни 9 инчови дифузори. Универсално закрепване 

(фиксиране) от материал EPDM на мембранен дифузор. При реконструкцията следва да бъдат 

заменени част от мембранни дифузьори с нови, замяна на тръбите за въздух с нови от 

тънкостенна неръждаема стомана и ново оборудване за разпределение и регулиране на 

въздуха. 

Позиция 4: Решетка на авариен канал преди дъждозадържателен резервоар: Предвижда 

се монтиране на един брой груба механична решетка на входа на байпасния канал, с 

разстояние между прътите 60 мм, ширина на канала 2500 мм и дълбочина 2150 мм. 



 
 

                                                                                   
                                                  

Този документ е създаден в рамките на Оперативна  програма „Околна среда 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 1„Води”,  съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се 

носи от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. Стара Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.  

34 
 

ВиK ЕООД - Стара Загора 

водата, без която не можем 

Необходимо е тя да бъде снабдена с отвеждаща отпадъците транспортна лента, преса за 

отпадъци и покрит контейнер за тяхното събиране. Преливането към аварийния канал към 

момента се осъществява през подвижен преливник с размери 6000/800mm. Ако работният 

процес се блокира от някакво препятствие, е необходимо осигуряването на защита на 

решетката от свръхнатоварване или повреда. Необходимо е да се осигури байпасна връзка на 

аварийната решетка с дължина L=3500 mm и ширина B=1800 mm, на който да бъде монтиран 

савак с ръчно задвижване. 

 

Позиция 5: Площадки за временно съхранение на утайката:  Характерна особеност на 

ПСОВ Стара Загора е голямата налична площ. Наличните условия позволяват анаеробно 

стабилизираната утайка да се прехвърля за обезводняване на полетата, особено през лятото, 

когато процесите на изпарение са много по интензивни. По този начин и експлоатационните 

разходи за механично обезводняване се очаква да се редуцират значително. Предвижда се 

изграждането на общо 20 бр. изсушителни полета с обща полезна площ 7200 m2, като всеки 

модул е изграден от стоманобетонова конструкция. Стените са с височина 150 см, като с тази 

височина се осигурява функционирането на съоръжението. Дренажната система е положена 

по средата на всяка клетка в бетонов канал. Дъното на съоръжението е с бетонова армирана 

настилка с наклон към дренажа. От технологична гледна точка следва да е осигурена 

дренажна система включваща: 

- Дренажна тръба – монтирана в дренажният канал; дренажен чакъл и защита от 

перфорирани единични тухли 25/12/6.5. 

-  Чакъл със зърнометрия (15-30 мм) – 8 см 

- 3/ Чакъл със зърнометрия (7 мм) – 7 см 

- 4/ Пясък  със зърнометрия (0.3 - 1 мм) – 10 см 

- 5/ Заливка-  25 см 

Заливката със стабилизирана утайка се извършва от входна метална  тръба DN 80 с кран.   

Обезводнените при естествени условия върху изсушителни полета утайки, достигат влажност 

до 75%. Така обезводнени утайките могат да се депонират съвместно с битови отпадъци или 

да се ползуват за запръстяване смесени с почва. 

РЕЗЕРВНИ ИЗСУШИТЕЛНИ ПОЛЕТА 

Параметър Мярка 
Колич

ество 

Общ обем на стабилизираната утайка за 24 h  m3/d  

Денонощен обем на утайките към изсушителни полета m3/d 8,82 

Влажност на утайките към изсушителни полета % 98,87 
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Параметър Мярка 
Колич

ество 

Маса на постъпващите към изсушителните полета утайки kg/d 83,78 

Необходима площ на полетата m2 
6105,2

3 

Общ брой на изсушителните полета бр. 17,00 

Ефективна площ на едно изсушително поле бр. 368,00 

Обща широчина на едно изсушително поле m 8,00 

Обща дължина на едно изсушително поле m 46,00 

Реална площ на изсушителните полета m2 
7326,2

8 

Височина на една заливка m 0,68 

Височина на замръзване m 0,21 

Количество на обезводнените утайки m3/d 8,07 

Влажност на обезводнените утайки % 65,00 

Количество на отделената утайкова вода m3/d 239,60 

 

Позиция 6: Система SCADA: Системата SCADA е компютъризирана система за управление, 

мониторинг, събиране и архивиране на данни. Към момента изградената SCADA система е 

само регистрираща, без възможност за управление на технологичните процеси на ПСОВ  

Стара Загора и изпълнява следните функции: 

-   събиране на информация за състоянието на съоръженията в пречиствателната станция; 

- извършване на запис (регистриране) на основните технологични величини, данни за 

извършваните действия при осъществяване на технологичните процеси, аварийни събития и 

др.; 

Необходимо е да се извърши актуализация на софтуера и надграждане на SCADA системата с 

цел да се осигури възможност за автоматично контролиране на процесите от ЦДП. 

Позиция 7: Шнекови преси: Предвижда се подмяна на съществуващите към момента 

лентови филтъпреси в ПСОВ Стара Загора с шнекови. Този метод на обезводняване се състои 

от шнеков транспортьор, който се върти в цилиндрично сито с променлива скорост. 

Свободната вода се филтрира през отворите на преградата, докато шламът се придвижва 
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бавно по силата на гравитацията, по шнековата сонда към изхода. Основното предимство на 

шнековите преси е, че не се образува филтърен кек и по този начин се избягва високото 

филтрационно съпротивление. Характеризират се с лесна експлоатация, сравнително ниски 

експлоатационни разходи, нисък разход на вода за промиване, устойчиви са на износване и са 

с висока експлоатационна стабилност. 

Специфични параметри на различните технологии за обезводняване  

ТЕХНОЛОГИЯ 

НА 

ОБЕЗВОДНЯВА

НЕ 

ПРОИЗВО

ДИ 

ТЕЛНОСТ 

КАПАЦИТ

ЕТ 

РАЗХОД 

НА 

ЕЛ.ЕНЕРГ

ИЯ 

ДОЗА НА 

КОНДИЦИОНИ 

РАЩИЯ 

РЕАГЕНТ 

МАКСИМАЛ

НО 

СЪДЪРЖАН

Е НА СУХО 

ВЕЩЕСТВО 

 m3 утайка/h 
kg с.в./h 

 

kWh/ m3 

утайка 

Ca(OH

)2 

kg/m3 

FeCl

3 kg/ 

m3 

Полим

ер kg/t 

СВ 

% 

Утаителни 

центрофуги 
1 - 200 20 - 6,000 1 - 1.6   8 - 12 ~20 - 32 

Камерна филтър 

преса 
  0.8 - 1 ~15 

~5 - 

7.5 
6 - 12 ~22 - 40 

Лентова филтър 

преса 
   ~3 - 4 

~1 -

1.5 
~5 ~30 - 45 

Вакуум филтри 2 - 30 100 - 1,500 0.5 - 0.8   ~6 ~20 - 30 

Шнекова преса 
1 - 30 

 

5 - 1,000 

 

0.2 – 0.3 

 

  0.01 ~20 - 35 

 

Изпълнението на строително-монтажни работи включва: 

Изграждането на изсушителни полета – 20 бр. модули с обща полезна площ 7200 м2. 

 

А. Параметри на   съоръжението: 

Обща площ на полетата – 20бр. х 360м2 = 7200 м2 

Площ на един модул 8м/45м - 360 м2 

Размерите на един  модул  е с  ширина - 8.00 м и дължина 45.00 м  

Всеки модул на съоръжението има  девет клетки , разделени от бетонови стени. Всяка от тези 

клетки има собствена дренажна система за оттичане на водата и система за събиране на 

отпадъците. 
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От конструктивна гледна точка, конструкцията е стоманобетонова, като стените стъпват на 

ивични фундаментни основи с размерите 40/60 см. Стените са с височина 150 см, като с тази 

височина се осигурява функционирането на съоръжението. Дренажната система е положена 

по средата на всяка клетка в бетонов канал . Дъното на съоръжението е с бетонова армирана 

настилка с наклон към дренажа. Във всяка една от клетките има оставен отвор за дървен 

капак и рампа за улеснение при влизане и събиране на утайката. 

От технологична гледна точка следва да е осигурена дренажна система включваща: 

1/Дренажна тръба – монтирана в дренажният канал ; дренажен чакъл и защита от 

перфорирани единични тухли 25/12/6.5. 

2/ Чакъл със зърнометрия (15-30 мм) – 8 см 

3/ Чакъл със зърнометрия (7 мм) – 7 см 

4/ Пясък  със зърнометрия (0.3 - 1 мм) – 10 см 

5/ Заливка-  25 см 

Заливката от отпадната вода се извършва от входна метална  тръба DN 80 с кран. 

Б. Видове СМР:  

1/ Земни работи 

В земните работи е включен масов изкоп, който е по цялата площ на модула, до достигане на 

горното ниво на съоръжението. 

Тъй като нямаме реални коти на терена се предвидили отнемане на горната част от терена до 

50 см. Изпълнението на изкопа за съоръжението ще се извършва до ниво горен ръб на 

фундаментите. Предвиден е и изкоп за ивичните основи и дренажа. 

2/ Конструкции  

Конструкцията е стоманобетотова и ще се изпълнява от водоплътен бетон В30. 

3/ Дренажи и отводняване 

Дренажите и пластовете дренажен чакъл и пясък ще се изпълняват съгласно технологична 

схема. 

4/ Технологични  дейности 

В тази част са предвидени всички неща необхванати в по горните части. 

5/ Други: Изолации по конструкцията, тръбна площадкова мрежа за довеждане и и отвеждане 

на водите; площадкови съоръжения и пътища. 
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Доставката и монтаж на оборудването включва: 

 

 № по 

ред 
 Вид оборудване Брой на агрегатите 

  Работни Резервни 
Общ 

брой 

1 Входна помпена станция и механично пречистване       

1.1 

Честотни преобразуватели на помпи (3 работни + 1 

резервна), капацитет 2307 m3/h, налягане 10.1 

mWC, изход DN 400, Номинална мощност 90 kW 

3 1 4 

1.2. 

Груба решетка на аварийния канал, големина на 

отворите 60 mm; Размери на канала: Дълбочина  Н 

= 2150 mm, Широчина B =  2500 mm, Q max.h =  

3793 l/s, Необходимо е осигуряването на байпасна 

връзка с дължина L=3500 mm и ширина B=1800 

mm на аварийната решетка, савак с ръчно 

задвижване – B=1800 mm 

1 0 1 

2 Биологично стъпало        

2.1.   

Мембранни дифузьори (EPDM), дълбочина на 

потапяне H=5500 mm, номинален въздушен поток 

4-10 Nm3/h с възможност за дрениране, подмяна на 

аерационната тръбна мрежа на дифузорната 

система 

1728 0 1728 

2.2. 

Честотни преобразуватели на помпи за РАУ (3 

работни + 1 резервна), капацитет 1861 m3/h, 

налягане 8.1 mWC, изход DN 300, Номинална 

мощност 75 kW 

 3 1 4 

3 Утайково стопанство       

3.1. 

Шнекова преса с капацитет до 12 m3/h, сухо 

вещество на изход 18-25 % при съдържание на 

сухо вещество на вход 2.5 % и съпътстващо 

оборудване за една преса: 

-устройство за подготовка на флокулант 

-допълнително разреждане на флокулант 

-помпа за концентрат на флокулант 

2 1 3 
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 № по 

ред 
 Вид оборудване Брой на агрегатите 

-помпа за дозиране на флокулант 

-магнитно-индуктивен дебитомер 

-електроразпределителна командна инсталация 

Необходимо е предлаганото оборудване да има 

възможност за монтаж в съществуваща сграда за 

обезводняване при спазване на необходимите 

сервизни отстояния. 

3.2. 

Изсушителни полета, обща площ на полетата 

7200 m2, брой на полетата n=20 бр. и 

съпътстващо оборудване: 

   

3.2.1 
Помпа за подаване на стабилизирани утайки към 

полета: Q=5 m3/h 
2 1 3 

4 

SCADA система – надграждане на съществуващата 

система SCADA с монтиране на нови 

кислородомери за автоматичен контрол на 

разтворен кислород в биобасейните 

1 0 1 

 

 

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

В изпълнение на услугата по всяка обособена позиция от настоящата обществена поръчка, 

Изпълнителят ще действа като: 

1. Инженер по смисъла на Клауза 3 от ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ ЗА 

ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ – СТРОИТЕЛСТВО ЗА 

ЕЛЕКТРО И МАШИННО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И ЗА СТРОИТЕЛНИ И 

ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Общи условия - 

Международна Федерация на Инженерите-Консултанти (FIDIC) – съгласно вида 

договор, обект на услугата, както и съответните Специфични условия; 

2. Технически контрол при проектирането при договор за проектиране и 

строителство (инженеринг), вкл. оценка за съответствие на работния 

инвестиционен проект по чл. 142, ал. 6 от ЗУТ за обект „ПСОВ Стара Загора – 

изсушителни полета, доставка на оборудване по проект: „Изграждане на 

ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от 

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора“, описан в 

Техническата спецификация (задание). 

3. Оценка за съответствие по част Конструктивна по смисъла на чл. 142, ал. 10 

от ЗУТ; 
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4. Строителен надзор по смисъла на чл. 168 от Закона за устройство на 

територията /ЗУТ/;  

5. Координатор „безопасност и здраве” за етапа на инвестиционно проектиране и 

за етапа на строителство; 

 

за следния договор: Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) за обект: 

Обект: ПСОВ Стара Загора – изсушителни полета, доставка и монтаж на оборудване 

 

Услугата се състои в следните задачи: 

(1) Мобилизационни задачи:  

1. обезпечаване на централен офис за изпълнение на услугата в съответното й 

местоположение – територията на гр. Стара Загора  

2. мобилизация на ресурсите (човешки и технически) за извършване на услугата и 

разполагането им в централния офис и в приобектовите офиси (ако има такива) 

съгласно задачите на услугата и началните дати на договорите за СМР; 

3. установяване на системи за управление и контрол. 

(2) Задачи по време на фазите на проектиране и строителство 

/произтичащи от предвижданията на настоящия договор и предвижданията на договорните 

условия на ФИДИК, по които се възлагат строителния договор – приложение към настоящия 

договор/:  

1. поддържане на екип и експертиза на специалисти по съответните части в 

съответствие с офертата, при специфичните етапи на наблюдение и 

документиране на процесите; 

2. преглед и одобряване на работната програма съгласно договора за строителство 

по ФИДИК на строителя, с оглед на съдържанието и пълнотата й, 

последователността и обема на дейностите, в т.ч. и на нейните ревизии в хода на 

изпълнението;  

3. контрол на изпълнението на работната програма съгласно договора за 

строителство по ФИДИК на строителя,  издаване на съобщения и указания до 

строителя във връзка с изпълнение на програмата, както и проследяване на 

изисканите ревизионни мерки, и приемане на последващи действия; 

4. при договор за инженеринг (проектиране и строителство) - изготвяне на доклад 

за оценка на съответствието на изготвения от строителя работен инвестиционен 

проект по отношение на неговото съответствие с приложимото законодателство 

и със специфичните изисквания на Възложителя, залегнали в строителния 

договор за обекта, описан в Техническата спецификация (задание);  

5. извършване на начални и последващи периодични фотографски заснемания на 

обекта; 

6. оказване съдействие на Възложителя при издаването на Разрешение за строеж; 
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7. контрол на планове за временна организация на движението в съответствие с 

българското законодателство; 

8. документална и физическа проверка за съответствие на влаганите в обекта 

материали; 

9. одобрение на влаганите на обекта материали и генерираните в хода на 

строителството документи;  

10. създаване на система за документална и физическа проверка за целите на 

сертифициране на извършените работи по строителния договор/строителните 

договори;  

11. извършване на документална и физическа проверка на строителния процес; 

12. одобряване на документите, посочени в изискванията, залегнали в строителния 

договор, преди изработването на отделни механични, електрически и 

автоматизирани части и възли; 

13. създаване и водене на ежедневни дневници на обекта, включващи информация за 

работещата техника, персонал и обстоятелства, включително открити и 

причинени аварии, както и изискване от строителя на съответната ежедневна 

информация; 

14. изискване за представяне от страна на строителя и одобряване на подробни 

методи на изпълнение на строителни и инсталационни работи, както и обхватът 

им, преди тяхното започване;  

15. оценяване и сертифициране на работите, измерване и сертифициране на 

количествата, според естеството на обекта; 

16. контрол на тестовете и изпитанията на обекта; 

17. консултиране с Възложителя на всички нареждания за промяна и получаване на 

неговото предварително писмено одобрение, преди нареждане на промени, както 

и консултиране с Възложителя по всички въпроси, по които това се изисква 

съгласно договорните условия на строителния договор/строителните договори; 

18. текущ преглед и одобряване на отчетите и исканията за плащане на строителя, 

издаване на сертификати за плащания; 

19. съставяне на актове и протоколи по време на строителството съгласно 

приложимото законодателство; 

20. подготовка на доклади и становища до Възложителя;  

21. организиране и провеждане на ежемесечни протоколирани срещи за напредъка 

на строителния договор; 

22. цялостен контрол и съхранение на цялата документация за изпълнението на 

строителния договор, искания за одобрение на материали и документи, 

сертификати и деларации за съответствие, актове, протоколи, сертификати за 

проби, заснемания, екзекутивна документация, протоколи от срещи, финансова 

документация, кореспонденция от общ характер, кореспонденция по искове и 

процедиране на промени, както и всички други документи, издадени от 

участниците в строителния процес или други страни, генерирани в процеса на 

изпълнението на строителството и имащи отношение към него;  

23. одобряване на програмите и методологиите за провеждане на проби и изпитания 

при и след завършване; 
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24. контрол на всички проби и изпитания преди предаване и за предаване на обекта 

на Възложителя; разпореждане за повторни проби и изпитания, в случай на 

необходимост; 

25. преглед и одобряване на наръчниците за експлоатация и програми за обучение на 

персонала;  

26. контрол на изготвянето и преглед на екзекутивна документация (пълнота, 

коректност и окомплектованост); 

27. контрол и проверка на доставката на резервни части; 

28. контрол на кадастралното заснемане на изпълнениете обекти; 

29. изготвяне на технически паспорт;  

30. извършване на всички необходими дейности за целите на приемане на обекта -  

преглед на цялата изискуема документация, преглед на изпълнението на строежа, 

състоянието на строителната площадка и околното пространство, насрочване на 

среща за  подписване на констативен акт за установяване годността за приемане 

на строежа с акт 15; издаване на сертификат/и за приемане; 

 

(3) Задачи по време на периода за съобщаване на дефекти  

/произтичащи от предвижданията на настоящия договор и предвижданията на договорните 

условия на ФИДИК, по които се възлагат строителния договор/строителните договори/: 

1. подготвяне на документацията за издаване на разрешение за ползване съгласно 

Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 

Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни 

и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, вкл. подготовка на 

окончателен доклад по ЗУТ; 

2. поддържане на екип и експертиза в съответствие с офертата, през периода за 

отстраняване на дефекти и мобилизиране на специалисти по съответните части 

при специфичните етапи на наблюдение, дискутиране и документиране на 

процесите, в т.ч. подготовка на експертни становища за нуждите на 

Възложителя; 

3. извършване на най-малко ежемесечни обходи и проверки на работата на обекта, 

констатиране на евентуални дефекти, подготовка и даване на указания за 

отстраняването им, както и контрол за отстраняване на дефектите, като за тези 

обходи се съставя протокол от работна среща и се изготвя на ежемесечна база 

актуализиран списък на дефектите – отстранении, оставащи и новопоявили се;  

4. насрочване, организиране и провеждане на срещи с Възложителя и Строителя 

по повод изпълнение на задачите по време на периода за съобщаване на дефекти; 

5. организиране на пробите след завършване и докладване за постигането на 

проектните показатели при експлоатационни условия, овбързано с гаранциите на 

процесите; 

 

 

(4) Задачи след изтичане на периода за съобщаване на дефекти  
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/произтичащи от предвижданията на настоящия договор и предвижданията на договорните 

условия на ФИДИК, по които се възлагат строителния договор/строителните договори/: 

1. издаване на сертификат/и за изпълнение, след отстраняване на евентуални 

дефекти и доказване параметрите на съоръженията; 

2. предаване на архивите на Възложителя; 

3. изготвяне на окончателен доклад по договора; 

(5) Задачите по ал. 1, 2, 3 и 4 не са изчерпателни, като Изпълнителят е ангажиран и с всички 

други задачи, които не са изрично упоменати, но произтичат от предвижданията на настоящия 

договор и предвижданията на Общите и Специфични условия на договорите за строителство, 

където взаимоотношенията Възложител – Строител – Инженер са детайлно описани и не могат 

да бъдат преповторени тук, без да се преповтори целият текст на договорните условия, поради 

което същите са приложени към настоящия договор. За изрично неуредените правомощия и 

компетенции на Изпълнителя, в качеството му на Инженер по ФИДИК, Изпълнителят 

упражнява функциите си на Инженер по ФИДИК както точно те произтичат от конкретните 

договорни условия на договора/договорите за строителство в случай, че не противоречат на 

българското законодателство. 

Недопустимо е: 

 Нареждане от Инженера на промени по клауза 13 от ФИДИК, без предварителното 

одобрение на Възложителя и без предварително предложение от изпълнителите на 

строителството, остойностяващо всички възможни последващи разходи и включващо 

всички рискове при изпълнение; 

 Одобряване от Инженера на искове по под-клауза 20.1 от ФИДИК и включването им в 

сертификати за междинни плащания, или поправки на последващи сертификати на 

основание, че плащане по предходни искове е било дължимо, без предварителното 

одобрение на Възложителя;  

 Неинформиране на Възложителя за възможен преразход на предвидените средства по 

дадена позиция на количествените сметки/ценовите таблици; 

 Допускане на спор между Възложителя и Строителя, вследствие бездействие, забавяне 

или избягване от страна на Инженера да определи дължимо плащане за извършена 

работа, когато Възложителят е отправил писмено искане за такова решение или оценка, 

във връзка със спорно тълкувание на спецификация или позиция от количествените 

сметки/ценовите таблици; 

 Заверяване от Инженера на междинен сертификат/отчет при завършване с включени 

искове и/или с включени допълнителни дължими суми, без санкция от страна на 

Възложителя. 
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Действия на Изпълнителя, противоречащи на горното, ще се считат за действия без 

представителна власт. Евентуални действията и бездействия на Изпълнителя в тази връзка, в 

зависимост от тяхната повторяемост и сериозност, могат да бъдат основание Възложителят да 

поиска смяна на персонал на Изпълнителя или заплащане на неблагоприятни последици, 

произтекли от действия, за които последният не е бил изрично упълномощен да извърши. 

 

Местоположението на изпълнение на поръчката е територията на град Стара Загора. 

Изпълнителят е отговорен за адекватното обезпечаване на работата на своя персонал.  

От Изпълнителя се изисква да: 

• организира и финансира при необходимост жилищно настаняване за ангажирания 

по договора персонал; 

• организира и финансира централен офис в гр. Стара Загора за работата на 

ангажирания по договора персонал, вкл. финансира всички разходи по 

функционирането и издръжката на офиса; 

• организира и финансира всички други дейности, необходими за успешното 

изпълнение на договора – преводачески услуги, офис логистика, транспорт за 

нуждите на персонала си, техника, измервателни уреди, др.; 

Всички гореизброени разходи ще се считат за включени в предложената от участника в 

офертата цена. 

Договорът за строителство предвижда осигуряване от Строителя на приобектов офис 

за нуждите на Инженера – при обект Пречиствателна станция за отпадъчни води 

(ПСОВ), приобектов офис за Инженера се предвижда на площадката на ПСОВ.    

IV ПЕРСОНАЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Общи положения 

От участника се очаква да предложи екип от експерти, притежаващи необходимата 

професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката.  

Участниците следва да предложат необходимите технически правоспособни физически лица 

за изпълнение на поръчката с оглед удовлетворяването на всички нормативни изисквания и 

спецификата на поръчката.   

Всички експерти от екипа, които имат решаваща функция за изпълнението на договора, се 

определят като ключови експерти.  

Тези експерти, които следва да бъдат осигурени като спомагателни, се определят като 

неключови експерти.  
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Видовете изискуеми ключови експерти се определят от Възложителя, а неключовите експерти 

се предлагат по преценка на участниците в поръчката.  

Краткосрочни ключови експерти са тези, които са ангажирани с оценка на съответствието 

на инвестиционните проекти.  

Дългосрочни ключови експерти са тези, които са ангажирани с целия период на изпълнение 

на договора за надзор. 

В допълнение към експертите, Изпълнителят наема за изпълнението на неговите задължения 

по договора при необходимост и помощен персонал, който да го подпомага за целия период на 

изпълнение на Договора по отношение на административно обслужване (устен и писмен 

превод – ако е необходимо, информационно обслужване, транспорт, офис логистика, т.н.)., като 

членовете на този персонал не следва да се посочват в офертата. 

Списък на експертите 

Дългосрочни ключови експерти 

1. Ръководител надзорен екип (Резидент инженер) 

2. Заместник резидент - Инженер  

3. Координатор „безопасност и здраве” - за етапа на строителство  

4. Инженер пречистване на води  

5. Инженер част конструктивна 

6. Електроинженер  

7. Инженер автоматизация /SCADA 

8. Геодезист  

9. Инженер по качество и съответствие на материалите  

Краткосрочни ключови експерти /ККЕ/: 

Критериите, свързани с професионалната компетентност на изброените по-долу ККЕ са 

идентични с изискванията за съответните Дългосрочни ключови експерти, посочени по-горе, 

поради факта, че упражняването на дейностите по оценка за съответствие на инвестиционните 

проекти и/или строителен надзор могат да се извършват от едни и същи правоспособни 

физически лица, включени в списъка към удостоверението за вписване в регистъра на 

консултантите по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ. Възложителят не поставя изискване участниците да 

предлагат различни лица за ДКЕ и ККЕ, които са идентични.   

Краткосрочни ключови експерти 

1. Инженер пречистване на води  

2. Инженер част конструктивна 

3. Електроинженер  
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4. Инженер автоматизация /SCADA 

5. Геодезист  

6. Координатор „безопасност и здраве” - за етапа на инвестиционното проектиране . 

 

Ангажираност на експертния състав 

Ръководител надзорен екип (Резидент инженер): 

Освен одобрените периоди на отпуск, Резидент Инженерът присъства на пълно работно време 

на мястото на изпълнението на поръчката, за целия период на изпълнение на поръчката, като 

намалява участието си само по време на периода за съобщаване на дефекти, когато извършва 

минимум веднъж в месеца посещения на обекта/обектите, с цел мониторинг на работата на 

съоръженията.  

Ръководителят надзорен екип организира, координира и отговаря за работата на целия надзорен 

екип за изпълнение на поръчката и гарантира, че всички изискуеми задачи и функции се 

изпълняват съгласно изискванията на Възложителя и приложимата нормативна уредба; 

организира и подписва кореспонденция с Възложителя и изпълнителите на строителните 

договори; гарантира, че проектирането и строителството са организирано и се изпълняват в 

съответствие с договорите за строителство и приложимата нормативна уредба; преглежда 

проектната документация и гарантира за нейната пълнота и качество; контролира 

изпълнението на строителните програми; изготвя сертификати за плащания, сертификати за 

приемане и сертификати за изпълнение; администрира договорите по време на периодите за 

съобщаване на дефекти. 

Заместник резидент Инженер:  

Освен одобрените периоди на отпуск, Заместник резидент Инженерът присъства на пълно 

работно време на мястото на изпълнението на поръчката, за целия период на изпълнение на 

поръчката, като намалява участието си само по време на периода за съобщаване на дефекти, 

когато извършва минимум веднъж месечно посещения на обекта/обектите, с цел мониторинг 

на работата на съоръженията.  

Заместник резидент Инженерът замества ръководителят на надзорния екип по време на 

плановите отпуски или при отсъствие; подпомага дейността на останалите членове на екипа, 

следвайки инструкциите на Ръководителя надзорен екип. 

Останалите дългосрочни ключови експерти: 

Те изпълняват задълженията си съгласно компетенциите си и задачите, поставени от 

ръководителя на надзорния екип. Освен одобрените периоди на отпуск, те присъстват на пълно 

работно време на мястото на изпълнението на поръчката по време на строителството, до 

въвеждането на обектите в експлоатация. Ключови експерти Инженер пречистване на води, 
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Инженер част конструктивна, Електроинженер, Инженер автоматизация /SCADA и 

продължават участието си и по време на периода за съобщаване на дефекти, като са ангажирани 

да участват в ежемесечните посещения на обекта/обектите, по време на периода за съобщаване 

на дефекти, с цел мониторинг на работата на съоръженията и съгласно инструкциите на 

Ръководителя на надзорния екип. 

 

Пропуск на Изпълнителя да осигури физическото присъствие и ангажираност на място 

на изискуемите ключови експерти съгласно настоящото Задание, представлява 

нарушение на договора и е основание за налагане на неустойка от страна на Възложителя, 

съгласно клаузите на договора.  

V. ДОКЛАДВАНЕ 

За изпълнение на задълженията си, Изпълнителят изготвя и предоставя (в два екземпляра на 

хартия и един на електронен носител) на Възложителя: 

1. встъпителен доклад; 

2. месечни доклади за изпълнението на договора; 

3. шестмесечни доклади за изпълнението на договора, независимо от наличието 

или не на основание за плащане; 

4. предварителен окончателен доклад за изпълнение на договора за периода от 

сключване на договора до издаването на протокол/и за установяване годността 

за ползване на строежите /приложение 16/ от Наредба №3/31.07.2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 

5. окончателен доклад за изпълнение на договора за периода от сключване на 

договора до издаването на сертификат/и за изпълнение на обекта/обектите; 

6. доклади от проби; 

7. доклади за постигане на проектните показатели при експлоатационни условия; 

8. доклади от ежемесечни посещения на обекта по време на периода за 

съобщаване на дефекти; 

9. доклади по действия на Изпълнителя, свързани с: 

- промени или замени в количества, материали, техника, нива, стандарти, 

методи, персонал, време, проби, др.;  

- изплащане на допълнителни разходи по договор за строителство по силата 

на която и да е Клауза от Общите или Специфичните условия на Договора 

за строителство или другояче, както и включването им в 

сертификати/актове за междинни плащания или поправки на последващи 

сертификати/актове на основание, че плащане по предходни искове е било 

дължимо по преценка на Изпълнителя;  
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- изплащане на провизорни суми (непредвидени разходи) по договор за 

строителство; 

- удължаване на времето за завършване на договор за строителство;  

- заверяване на сертификат/отчет при завършване, както и издаване на 

сертификат/акт за окончателно плащане с включени искове на Изпълнител 

по договор за строителство и/или с включени допълнителни дължими 

суми по мнение на Изпълнител по договор за строителство. 

10. доклади и становища при поискване от Възложителя, които не са изрично   

упоменати в този договор. 

 

VI.  ГРАФИК НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Представеният по-долу график на изпълнението е индикативен. Срокът за изпълнение на този 

договор започва от датата на уведомлението на Възложителя по ал. 2 и приключва с 

одобряването на окончателния доклад на Изпълнителя, след издаване на всички дължими 

сертификати за изпълнение след дефектния период на строителния договор/строителните 

договори. Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по чл. 2 и да бъде ангажиран с 

тях до тяхното окончателно приключване, както и през времето на евентуални удължавания на 

времето за завършване на строителния договор и/или на срока за съобщаване на дефекти, също 

така и през времето на евентуални удължавания на настоящия договор. Всички разходи, 

свързани със задълженията на Изпълнителя във връзка с евентуални удължавания, са включени 

в ценовата му оферта и той няма право да претендира към Възложителя допълнително 

заплащане. 

Срокът за изпълнение на предмета на настоящата поръчка се определя в зависимост от срока 

за изпълнение на договора за инженеринг/проектиране и стоителство/ 

 

Срокът за изпълнение на поръчката включва: 

1. Изпълнение на услугите през периода на изработване на инвестиционните проекти за 

съответния строеж. Индикативният срок за изработване на инвестиционния проект е: 90 

календарни дни. 

2. Извършване на оценка на съответствието с основните изисквания към строежите на 

всички части на инвестиционни проекти, на работни чертежи и детайли, изготвени в 

изпълнение на съответния Договор за инженеринг/проектиране и строителство/, в обем 

и съдържание съгласно ЗУТ, включително оценка за съответствието и технически 

контрол на част Конструктивна съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ и оценка за съответствие 

по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ съгласно чл. 142, ал. 11 от ЗУТ на изработените 

инвестиционни проекти, и изготвяне на комплексен доклад за извършената оценка за 

съответствие – в срок до 30 календарни дни от датата на предоставянето им от страна 

на Възложителя, удостоверено с подписан от страните приемо – предавателен протокол. 



 
 

                                                                                   
                                                  

Този документ е създаден в рамките на Оперативна  програма „Околна среда 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 1„Води”,  съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се 

носи от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. Стара Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.  
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водата, без която не можем 

3. Изпълнение на услугите през периода на изпълнение на строителството. 

Индикативният  срок за изпълнение на строителството е: 480 календарни дни. 

4. Изготвяне на окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, изготвен в 

съответствие с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите 

в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени СМР, 

съоръжение и строителни обекти- в срок до 14 календарни дни след подписване на 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 

към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи 

по време на строителството); 

5. Изготвяне на Технически паспорт за строежа съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 

5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите - в срок до 14 календарни дни след 

подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа 

(Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне 

на актове и протоколи по време на строителството). 

6. Изпълнение на услугите през периода на съобщаване на дефекти. Срокът за 

съобщаване на дефекти е: 365 календарни дни. 

Забележка: Изпълнителят следва да съгласува с Възложителя всяко свое решение и/или 

предписание и/или съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в 

количествено-стойностните сметки за осъществяваните СМР, като в тези случаи 

задължително се съблюдават ограниченията и условията, регламентирани в 

Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

 

 

ВАЖНО!!! В изпълнение на разпоредбата на чл. 48, ал. 2 от ЗОП, да се счита добавено 

"или еквивалент" навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са 

посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически 

еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, 

тип, произход или производство.  

Ако някъде в документацията за участие има посочен: конкретен модел, търговска 

марка, тип, патент, произход, производство или др., Възложителят на основание чл. 50, 

ал. 1 от ЗОП, ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим 

документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на 

изискванията, определени в техническите спецификации и/или проектите. 


