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1 ВЪВЕДЕНИЕ 

Регионалният генерален план за водоснабдяване и канализация на обособена територия на „ВиК - Шумен“ ООД, 

гр.Шумен е изготвен на основание Договор № РД02-29-418 / 08.12.2011 г. Договорът е сключен между 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) на Република България, в качеството му 

на Възложител, и „Ежис Инфраструктура България” ДЗЗД – като Консултант. Предвижда предоставянето на 

консултантски услуги за изработване на 8 (осем) регионални генерални планове за водоснабдяване и 

канализация на Източния регион от страната. Представлява неразделна част от финасирания от Световна банка 

„Проект за развитие на общинската инфраструктура“, който обхваща цялостното водоснабдяване и канализация 

на всички региони в България, с изключение на София-град. Договорът за консултантски услуги е подписан на 8 

декември 2011 г., предвижда мобилизация в рамките на 14 календарни дни и се очаква да продължи 18 месеца. 

1.1 Рамка на Проекта 

Проектът за развитие на общинската инфраструктура е резултат от съвместната работа на Правителството на 

Р. България, Световната банка и Европейската комисия. Има за цел да подпомогне българските власти при 

успешното прилагане на европейските директиви за питейни и отпадъчни води и по-специално за подготовката 

на регионалните генерални планове, които ще идентифицират специфичните нужди и потребности. 

Кредитополучател на заема по проекта е Министерство на регионалното развитие и благоустройството, 

дългогодишен партньорство на Световната банка за водния сектор в България. От името на Правителството, 

МРРБ изпълнява проекта и отговаря за всички аспекти, включително управлението и целевото  разпределение 

на средствата от банковия кредит.  

Проектът включва следните компоненти: 

 Компонент 1:  Подкрепа за изпълнението на проекта – включва дейности и разходи по Компонент 3 за 

подготовка на предпроектни проучвания, актуализация на проекти и планове за управление на околната среда, 

изготвяне на тръжни документи, строителен надзор и други консултантски задачи, вкл. одит и установяване 

собствеността на земята, обучение на персонала от ЗИП и МРРБ;  

 Компонент 2:  Техническа помощ за развитие на регионална и общинска инфраструктура – предвижда 

изготвянето на 51 (петeдесeт и един) регионални генерални планове за ВиК системите, в рамките на 6 (шест) 

региона за икономическо развитие, както са описани в оперативното ръководство; 

 Компонент 3:  Изграждане и рехабилитация на язовири –  обхваща довършването на язовирите „Луда Яна”, 

„Нейковци” и „Пловдивци”, и рехабилитацията на водоснабдяващия гр.Перник яз.„Студена”. Този компонент 

също така включва и изграждането на пречиствателни станции за питейни води. 

1.1.1 Основни насоки на дейност, цели и предмет на проекта 

Регионалните генерални планове за водоснабдяване и канализация на Източния регион от страната са част от 

Компонент 2 на Проекта за развитие на общинската инфраструктура. С тяхното изготвяне се цели да бъде 

подпомогната дейността на МРРБ в процеса на прилагане на новата Стратегия за управление и развитие на 

водоснабдяването и канализацията в Република България.  

Това ще се постигне поетапно, като регионалните генерални планове за ВиК се явяват първа стъпка за: 

 идентифициране на нуждите и определяне на приоритетните инвестиции за рехабилитация на 

водоснабдителни мрежи; 

  изграждане на нови канализационни мрежи и пречиствателни станции за отпадъчни води, и изпълнение на 

поетите ангажименти за прилагане на директивите на ЕС в областта на околната среда. 

От друга страна, целите на проекта са в съответствие с Националната стратегия за управление и развитие 

на водния сектор (2012 г.) и са свързани с: 
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 Подобряване на надежността и качеството на водоснабдяването в населените места; 

 Подпомагане на общините за подобряване и развитие на капацитета за планиране на инвестициите. 

 Посочените цели ще бъдат постигнати с помощта на: 

 Институционален анализ на дейността на ВиК дружествата и предложения за подобрения и оптимизация; 

 Обобщаване и анализ на събраните технически данни за ВиК инфраструктурата в обособените територии и 

изготвяне на ГИС; 

 Изготвяне на анализи, прогнози и предложения за целеви инвестиционни програми, включително кратко-, 

средно- и дългосрочна. 

Мерките по проекта са насочени към разрешаване на инфраструктурните проблеми в Източния регион и се 

свързват с водоснабдяването, отвеждането и третирането на отпадъчните води.  

В областта на водоснабдяването те са насочени към: 

 Запазване и съхранение на водните ресурси за питейно-битово водоснабдяване; 

 Осигуряване на питейна вода за населението в необходимото количество и добро качество; 

 Оптимизиране работата на водоснабдителните мрежи, вкл. рехабилитация на мрежите и намаляване; на 

течовете с цел ограничаване на загубите на вода; 

 Подобряване, модернизиране и/или разширяване на съществуващите водоснабдителни съоръжения, където 

е необходимо. 

Конкретните инвестиционни мерки в сектора на отпадъчните води се фокусират върху: 

 Оптимизиране работата на канализационната мрежа, вкл. доизграждане на мрежата, намаляване на 

течовете и изграждане на нови ПСОВ; 

 Доизграждане на канализационната мрежа в населените места;  

 Увеличаване на населението, чиито отпадъчни води се пречистват до необходимото ниво; 

 Дейности,  свързани с опазване или подобряване качеството на водоприемниците на отпадъчни води. 

Съгласно заданието на Възложителя регионалният генерален план трябва да осигури и обезпечи последващи 

действия свързани с:  

 Подготовката на предпроектни проучвания за индивидуални инвестиционни проекти; 

 Съответствие с  Екологичното законодателство и свързаните европейски директиви в рамките на 

установените крайни срокове; 

 Ефективно използване на водните ресурси; 

 Съфинансиране от безвъзмездните фондове на ЕС (Кохезионен фонд); 

 Необходимия капацитет за подготовката на проекта на областно и местно ниво;  

 Определяне на  краткосрочни, средносрочни и дългосрочни инвестиционни програми; 

 Основа за екологично съобразни водни проекти. 

1.1.2 Законова рамка на проекта 

Европейска правна рамка 

Като държава-членка,  България е задължена да спазва политиката на Европейската общност в областта на 

водите.  Хармонизирането на законодателството е процес, който засяга правилното транспониране на 

европейското законодателството в законодателната и регулаторната система на България. В контекста на 

развиването на интегрирано управление на водите и устойчивото развитие на околната среда, политиката на 

Европейската общност изисква налагането на прозрачна, ефективна и последователна законодателна рамка. 

Приетите европейски директиви и тематично законодателство, определят общите принципи и цялостната рамка 

за действие в областта на водите и свързаните с тях комунални услуги, както и необходимите мерки за оказване 

на нужната подкрепа на държавите-членки в прилагане на тази политика. 
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В тази връзка, от първостепенна важност е Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 

октомври 2000 г. за установяване рамка за действията и политиката на Общността в областта на водите 

(Рамкова директива за водите). Директивата определя параметрите на рамка, като координира и интегрира, и в 

по-далечна перспектива доразвива принципите и структурите за опазване и устойчиво използване на водите в 

Общността в съответствие с принципите на субсидиарност. През предприсъединителния период България даде 

своето съгласие да развива политиката си в областта на управлението на водите, в съответствие с всички 

изисквания на ЕС. При формулиране на основните правила за рационалното използване на водните ресурси, 

Р.България изцяло се ръководи от поставената цел за постигане на максимално съответствие между 

провежданата политика за управление на водите и заложените в Директива 2000/60/ЕО принципи, свързани с: 

 Провеждането на координирана и интегрирана политика за водите в Република България на ниво 

министерства с ясно разписани отговорности и в съответствие със сроковете и изискванията на Рамковата 

Директива по водите, с цел възприемане и доразвиване на общи принципи и структури за опазване и постигане 

на устойчиво използване на водите; 

 Осигуряване на подходяща координация между отделните министерства и със съседните страни за контрол 

на трансгранични въздействия от използването на водите в речните басейни. По този начин страната ще 

отговори и на поетите ангажименти по международни конвенции свързани с опазване и използване на 

трансгранични водни течения, както и за опазване на пряко зависимите от тях водни екосистеми, сухоземни 

екосистеми и влажни зони; 

 Определяне на речния басейн като основна единица за съвместно управление на повърхностните и 

подземните водните ресурси; 

 Постигане на устойчиво водоползване и опазване на водните ресурси, при спазване на принципа за 

подобряване на екологичното състояние на повърхностните води и осигуряване добро състояние на подземните 

води; 

 Предприемане на адекватни превантивни действия, за приоритетно отстраняване на екологичните щети при 

източника за тяхното възникване;  

 Въвеждане на принципа “замърсителят плаща” и пълна възвращаемост на направените разходи за услуги 

във водния сектор, включително за опазване на околната среда и за ползване на водния ресурс;  

 Въвеждане на икономически регулатори, целящи насърчаване на устойчивото използване на водите; 

 Спазване на принципите за солидарност и зачитане на обществения интерес, чрез осигуряване на 

съгласувани действия и сътрудничество на всички нива на управление, информационна обезпеченост и 

включване на широката общественост в процесите на обсъждане и вземане на решения; 

 Интеграция на принципите за опазване и устойчивото ползване на водите в различните области на 

икономиката, насърчаване използването на новите технически постижения за икономично потребление и 

подобряване ефективността на използваните водностопански системи и съоръжения. 

По време на преговорите за присъединяване към ЕС беше постигнато съгласие за преходен период за 

изпълнение на изискванията на Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на 

градските отпадъчни води. Предизвикателства пред България в периода 2007 - 2013 г. са свързани най-вече с 

изпълнение на поетите ангажиментите за преходния период по изграждане на канализация и градски станции за 

отпадъчни води в селища с население:      

 Над 10 000 ЕЖ – до 31 декември 2010 г.; 

 Между 2 000 и 10 000 ЕЖ – до 31 декември 2014 г. 

От основно значение за настоящия проект е и Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 

от 16 декември 2008 година, за определяне на стандарти за качество на околната среда (СКОС) за приоритетни 

вещества и някои други замърсители. С нейното въвеждане се отмянат директиви: 82/176/ЕИО, 83/513/ЕИО, 

84/156/ЕИО, 84/491/ЕИО и 86/280/ЕИО, както и се изменя Директива 2000/60/ЕС.  
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Национални стратегически документи 

Основните документи, които направляват политиката на България в областта на околната среда, са 

Националната стратегия за околна среда 2000 - 2006 г. и Националната стратегия за околна среда 2005 - 2014 

г., както и съответните Национални планове за действие и Националната стратегия за управление и 

развитие на водния сектор 2004 - 2015 г. 

От съществено значение е Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република 

България - 2012 г. (НСУРВС), приета с Решение на Министерски съвет № 746 / 11.09.2012 г. С Националната 

стратегия се определят основните цели, етапи, средства и методи за развитие на водиня сектор. При 

разработването на НСУРВС са отчетени резултатите и изводите от направеното в изпълнение на предишните 

стратегически и програмни документи, както и изготвените за целта проучвания и анализи, свързани с ре-

шаването на проблемите за управление на водите. Обърнато е специално внимание на: поетите ангажименти от 

страната ни за присъединяване към Европейския съюз и свързаното с тях управление на трансграничните води; 

осигуряването на вода за всички граждани и стопански субекти; социално поносима цена на предоставяните 

услуги за населението и др., свързани с водния сектор. Не на последно място се поставя и акцентът върху 

необходимостта от по-големи усилия в световен мащаб за постигане на формулираните от 12-тата сесия на 

Комисията по устойчиво развитие към ООН (CSD–12, 14-30 April 2004, New York) цели, по отношение на водата 

като: ресурс, санитарни мерки, проблеми на населени места, на интегрираното управление на водите и др. 

Друг документ, обвързан и в пряка зависимост от резултатите и заложените цели в разработвания Регионален 

генерален план, е Стратегията за управление и развитие на водоснабдяването и канализацията в Република 

България. Съгласно чл.10а от Закона за водите, Министерският съвет определя държавната политика за 

отрасъла водоснабдяване и канализация, като част от водостопанската политика на страната и Националната 

стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България. Министерският съвет приема 

Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България за период 

не по-малък от 10 години. Със Стратегията се определят основните цели, приоритетите, етапите и 

необходимите средства и източниците на финансиране за изграждане и развитие на ВиК отрасъла. Към 

настоящия момент такава стратегия все още не е изготвена, но се приема, че настоящият регионален генерален 

план ще допринесе и подпомогне нейното разработване. 

В сферата на управление на водите и ВиК системите, съществуващото национално законодателство подробно и 

изчерпателно урежда обществените отношения, включително собствеността, процедурите по учредяване 

правото на преминаване, строителство и обезщетение, както и разпределението на отговорностите и 

задълженията на компетентните институции и организации на национално и местно ниво. С направените 

изменения и допълнения в Закона за водите от 2009 г. се предприемат редица приоритетни действия, сред 

които: 

 „Обособените територии” на действие на ВиК операторите с обхват и граници са обявени с Решение № РД-

02-14-2234 / 22.12.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн. ДВ бр.7 / 2010), 

издадено на основание §34 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение 

на Закона за водите (обн. ДВ, бр.47 / 2009) и във връзка с чл.198а от ЗВ;  

 Учредяване на Асоциации по ВиК, съгласно изискванията на текстовете от Глава ХІ "а" “Управление, 

планиране и изграждане на ВиК системи. Предоставяне на ВиК услуги. Единна информационна система за ВиК 

услуги. Регистриране на асоциации по ВиК и на ВиК оператори” от ЗВ; 

 Изготвяне списъци на ВиК системите и съоръженията, публична държавна и публична общинска собственост, 

които са активи на дружествата. Списъците се съставят от управителните органи на търговските дружества, ВиК 

оператори с държавно и/или общинско участие. Министърът на регионалното развитие и благоустройството 

и/или общините, упражняващи правата на собственост в съответното еднолично търговско дружество с 

държавно или общинско участие или върху дялове и акции в търговски дружества, в които държавата или 

общината е съдружник или акционер, трябва да предприемат необходимите последващи действия за 

намаляването на капитала им със стойността на активите, съгласно тези списъци;  
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 Областните управители и кметовете на общините изготвят списъци на ВиК системите, определени от закона 

като публична общинска и публична държавна собственост, които не са включени в активите на дружествата. 

Съставените списъци се предоставят на министъра на регионалното развитие и благоустройството, който 

изготвя и съгласува с общините протоколи за разпределение на активите между държавата и общините; 

 Изготвяне и приемане на регионалните генерални планове за ВиК системите и съоръженията и генералните 

планове на агломерации над 10 000 ЕЖ. Регионалните генерални планове (РГП) и генералните планове (ГП) на 

агломерации с над 10 000 ЕЖ., се съгласуват и одобряват по реда, определен в Закона за водите;  

 Изготвяне и приемане на инвестиционните програми към РГП за ВиК системите и съоръженията и към ГП за 

агломерации с над 10 000 ЕЖ. 

Регионалните генерални планове, генералните планове на агломерации и инвестиционните програми към тях 

подлежат на: (1) екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда; (2) разглеждане и 

съгласуване с компетентната басейнова дирекция за управление на водите, а когато обхващат територията на 

повече от една басейнова дирекция за управление на водите – с министъра на околната среда и водите; и (3) 

съгласуване с областните съвети за развитие, а когато съответната обособена територия попада на територията 

на две или повече административни области – с всеки областен съвет за развитие. 

Понятието „Регионален генерален план” се въвежда с измененията на Закона за водите от 2009 година. 

Конкретните правила и изисквания към разработването и одобрението на РГП са доразвити и подробно 

обяснени в Закон за водите, чл.198а. Съгласно чл.189и, ал.4. Регионалният генерален план се изготвя за период 

от 25 години, обхваща цялата обособена територия и съдържа най-малко: 

 Анализ на състоянието и нуждите на ВиК системите и съоръженията на съответната територия; 

 Анализ на цената и качеството на предоставените ВиК услуги в обособената територия и прогноза за 

развитие на ВиК услугата,с цел удовлетворяване на потребителите, намаляване на загубите на вода и 

осигуряване на добро качество на услугата при социална поносимост на цената; 

 Цели и приоритети за развитие на ВиК системите и съоръженията от обособената територия, чрез които се 

постига съответствие с правото на Европейския съюз и с планираните в съответния план за управление на 

речния басейн програми от мерки по събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчните води от 

урбанизираните територии; 

 Населени места с население над 10 000ЕЖ., за които се изготвят генерални планове на агломерации и 

график за приемането им; 

 Дългосрочна инвестиционна програма за изпълнението на плана и краткосрочна инвестиционна програма за 

първия 5-годишен период. 

1.1.3 Структура на доклада 

Настоящият доклад е структуриран и разработен съгласно детайлното съдържание, получено от Възложителя 

по време на срещата в МРРБ от 12 януари 2012 г. 

Тристранната среща бе проведена с участието на представители от МОСВ и имаше за цел, както да представи 

консултантските екипи по региони на страната, така и да даде разяснения и указания за обхвата на работите по 

разработване на Регионалните генерални планове. 

В част от позициите на предоставеното съдържание се забелязват известни неточности, които поради различни 

причини не са намерили своето изяснение до момента. Типични такива подточки са: 

 „Централно водоснабдяване с топла вода”, като част от т.2.4 „Услуги по водоснабдяване и канализация”  

 „Потенциална заплаха от замърсяване”, включена в т.3.1 „Водни ресурси” 

 „Централното водоснабдяване с топла вода” визира най-вече обществените услуги предоставяни за 

комунално-битови, хигиенно-здравни, топлофикационни, промишлени и селскостопански (оранжерийно 

производство) нужди. В България, както и навсякъде по света има такива геотермални обекти, но те са в пряка 

зависимост от находищата на хидрогеотермална енергия, фокусират се в рамките на конкретна урбанизирана 
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територия и имат локален, а не централизиран характер. И ако са от значение за изготвянето на общ 

устройствен или генерален план на дадено населено място, то в рамките на един Регионален генерален план с 

обхват територия от няколко хиляди квадратни километра, ролята им се свежда до голям консуматор на питейна 

вода в най-добрия случай. 

При сравнение на включената в т. 3.1 подточка „Потенциална заплаха от замърсяване” и следващата точка т. 3.2 

„Замърсяване на водата”, се открива доста голямо припокриване по темата в така предложеното от 

Възложителя съдържание. 

1.2 Институционална и законова рамка 

Функциите на държавното управление в Република България се осъществяват от различни институции, при 

гарантирана независимост и разделение на правомощията. Съгласно Конституцията на страната, властта е 

разделена на законодателна, изпълнителна и съдебна. Отделните клонове на държавното управление са 

автономни, не са в пряка подчиненост и не могат да упражняват власт, извън сферата си на управление, но в 

рамките на вмененaта им отговорност взаимно се контролират. 

Изпълнителната власт отговаря за прилагане и спазване изпълнението на законите, както и за организиране 

текущата работа на държавните институции. Органите на изпълнителната власт, отчитащи дейността си пред 

Народното събрание, биват: 

 Централни – Министерски съвет, Министър-председател, неговите заместници и министрите на отделните 

министерства; 

 Ръководни – председателите на различните държавни агенции и комисии, изпълнителните директори на 

изпълнителните дирекции и ръководителите на държавни институции, създадени със закон или с постановление 

на Министерски съвет; 

 Териториални – областните управители, кметовете на общини и райони. 

Правомощията на органите на изпълнителната власт, структурата и основните принципи за организация 

дейността на тяхната администрация, длъжностите в нея и основните изисквания са уредени със Закона за 

администацията. Административните структури, отчитащи дейността си пред Народното събрание, се делят на: 

 Централна администрация на изпълнителната власт – администрация на Министерски съвет, отделните 

министрества, държавни агенции, администрациите на държавните комисии и изпълнителни агенции, както и 

административни структури, създадени със закон или постановление на МС; 

 Териториални администрации на изпълнителната власт – областни, общински и районни администрации; 

 Държавно-обществени консултативни комисии; 

 Различните междуведомствени, национални и други съвети, и работни експертни групи; 

 Йерархичната подчиненост на администрациите в изпълнителната власт, съгласно Административния 

регистър (източник: http://ar2.government.bg/ras/index.html), е представена във вид на диаграма на Фигура 1.  

1.2.1 Обща административна рамка 

Изследването на общата административна рамка се свежда до преглед на общата и специална нормативна 

уредба, която характеризира и определя държавното управление на водите във всичките му направления. 

Административната рамка е свързана основно с правата, компетенциите и отговорността на държавните органи 

и органите на местно самоуправление, които произтичат от характера на собствеността върху водите и 

основната част от водностопанските системи и съоръжения, които са публична държавна и общинска 

собственост, както и от тенденциите и съдържанието на основните правни норми, регулиращи дейностите по 

използването на водите в най-широк смисъл. Управлението на дейностите във водния отрасъл е прерогатив 

изключително на държавата, която има преки ръководни функции върху целия сектор и се явява: 

 собственик на природния ресурс „води”, водните тела и водните обекти; 

 администратор и ръководител на режима и процесите на използване на водите; 

http://ar2.government.bg/ras/index.html
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 преобладаващ собственик, макар и опосредстван чрез държавните търговски дружества, на основната част 

от хидротехническата инфраструктурата; 

 основен инвеститор на хидротехнически системи и съоръжения; 

 икономически регулатор; 

 контролен и административно-наказващ орган във всички направления на използване на водите. 

 
Фигура 1 Структура и подчиненост на институциите в изпълнителната власт 

 

Определящи характера на основната част от правоотношенията във водния сектор са административно-

правните елементи – вида и характера на правната уредба и преобладаващия административно-правен метод 

на организацията на тези отношения.  Държавата определя пълноправно и едностранно характера и елементите 

на тази организация чрез законовата и подзаконовата уредба, възлага ръководството и управлението изцяло на 

своите органи и структури и чрез механизмите на държавното и административното управление регулира, 

направлява и контролира развитието на целия сектор. 
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Административната рамка е определяща по дейности по управлението на водния сектор, които са разпределени 

в системите и органите и регионалните структури на седем министерства – Министерство на околната среда и 

водите (МОСВ); Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ); Министерството на 

икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ); Министерство на земеделието и храните (МЗХ); Министерство на 

здравеопазването (МЗ); Министерство на вътрешните работи (МВР) и Министерство на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията (МТИТС). Освен тях правомощия в този сектор имат ДКЕВР, 

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), 

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р.Дунав” (ИАППД), Изпълнителна агенция „Морска 

администрация” (ИАМА) и Националният институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ). 

Стопанските субекти, търговските дружества, юридическите лица с нестопанска цел и физическите лица могат 

да бъдат страна в тези отношения като ползватели на водите, като субекти по дейностите за използването на 

водите и водностопанските системи и съоръжения, но не и субекти на държавното управление на водите.  

За целите на настоящияпроект административната структура на органите е разгледана в два варианта: 

 Институции с основни правомощия за управление на водния сектор и имащи пряка връзка с околната среда и 

водите, където попадат органите от системата на МОСВ; 

 Обща административна рамка на всички институции с отношение към водите, а именно всички останали 

министерства с техните отраслови функции и съответните им регионални структури.  

Съгласно Закона за водите, основен орган на управление на национално ниво е Министърът на околната среда 

и водите, а на басейново ниво - директорите на 4-те басейнови дирекции за управление на водите.  

Анализът на разпоредбите на Закона за водите очертава по-тясната структура на органите на управление в 

следния състав – Министър на околната среда и водите; Висш консултативен съвет по водите; Изпълнителна 

агенция по околна среда; Директори на 4-те басейнови дирекции; Басейнови съвети към басейновите дирекции; 

Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) и Директори на националните паркове, с функции за 

териториите на тези паркове. Тази структура е подробно разгледана в т.1.2.3.  

Министерството на околната среда и водите, както и басейновите дирекции, са структури на помощната 

администрация, създадена да подпомага органа при изпълнение на неговите функции. Висшият консултативен 

съвет и басейновите съвети не са реално оправомощени органи от структурата на управление и ЗВ не им е 

предоставил други компетенции, освен съвещателните им функции, независимо от широкото участие на 

представители на най-различни държавни и обществени институции в тях. 

Изпълнителната агенция по околна среда е орган на национално ниво, а РИОСВ и Директорите на националните 

паркове са органи на регионално равнище, но различно от басейновото ниво. Трите вида институции са тясно 

специализирани органи в управлението на водите от системата на МОСВ. Законът за водите им възлага 

отделни и самостоятелни правомощия в тази област, наред с тези на Министъра и Директорите на басейнови 

дирекции, което е основание те да бъдат причислим към по-тясната структура.  

Поради високата степен на функционална и организационна зависимост на Министъра на околната среда и 

водите и във връзка с разпоредбите на чл.196 от ЗВ, към по-тясната структура може да добавим и 

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Предприятието не е 

пряк орган за управление, но е основен източник за финансиране на дейностите по управление на водите, 

тяхното опазване и възстановяване, и има изрична уредба в Закона за водите и Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС). Управителният орган на ПУДООС е този, който взема решения за разпределението на 

финансови средства във водния сектор, включително и на онези, които се събират чрез държавни такси, санкции 

и глоби. 

В по-общия вариант на административна рамка и структура на органите по управление на водите влизат всички, 

изброени по-горе, заедно с останалите органи от различните нива на националната система от органи на власт и 

управление, на които ЗВ е отредил правомощия. Нивата в тази структура са повече и включват: Народното 

събрание, като върховен орган на законодателната власт и Министерски съвет, като висш централен орган на 
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изпълнителната власт със специфични функции. След тях в групата влизат и съответните министри със своята 

отраслова или функционална компетентност, доколкото са им възложени правомощия по управлението на 

водите. 

Националното ниво на широката структура включва и още няколко институции в лицето на ДКЕВР, като 

независим орган с регулаторни функции, ИАРА, ИАОС, ИАППД, ИАМА, НИМХ към БАН. 

Регионалните нива включват басейновите дирекции и според териториалния обхват на компетентност: РИОСВ, 

Директорите на националните паркове, Областните управители, както и Регионалните здравни инспекции (РЗИ). 

Към тази група може да се причислят и Асоциациите по ВиК, като особено юридическо лице представляващо 

държавата и общините на регионално ниво, в качеството им на собственици на ВиК инфраструктурата. 

На общинско и местно ниво функции и правомощия в областта на водите имат съответно общинските съвети и 

кметовете на общини като органи на местното самоуправление.  

Операторите на водни услуги от отраслите ВиК, хидроенергетика, хидромелиорации и рибарство и аквакултури 

не участват в структурата на органите, защото те са търговско-правни субекти, дори и в случаите, когато 

държавата или общините са техни еднолични собственици или собственици на капитала им.  

Правомощията и функциите на органите на управление по водите, съгласно разпоредбите на Закона за водите, 

са: управление на водите на национално и на басейново ниво; използване на водите и водните обекти; издаване 

на разрешителни за ползване; издаване на подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона; 

ръководство на дейностите по защита от вредното въздействие на водите; разпределение на групите 

правомощия по различните механизми на управление между различните органи; права и отговорности на 

директорите на басейнови дирекции; особени правомощия на Министъра на здравеопазването и неговите 

органи; задълженията за водене на различни регистри; разпределение на контролните правомощия; 

административно-наказателните правомощия; права за завеждане на особени граждански искове. В отделните 

отрасли съответните държавни органи имат и други групи функции, свързани с процесите на управление на 

водния сектор, които са предвидени в съответната отраслова нормативна уредба. 

Основните институции, ведомства и звена, обхванати от общата административна рамка, са изброени по 

компетентност и взаимодействие:  

Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е юридическо лице на бюджетна 

издръжка в състава на централната администрация на изпълнителната власт, което провежда държавната 

политика в областта на регионалното развитие и благоустройството в Република България. 

Във водния сектор Министерството осъществява своите функции и задачи в съответствие със следните основни 

нормативни актове: Закон за водите, Закон за опазване на околната среда, Закон за регионалното развитие, 

Закон за устройство на територията, Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните 

услуги, Закон за концесиите, Закон за устройството на Черноморското крайбрежие, както и със съответните 

подзаконови нормативни документи. Съгласно Закона за водите, МРРБ осъществява държавната политика, 

свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация на водоснабдителни и 

канализационни системи и съоръжения за населените места, и водностопанските системи и съоръжения за 

предпазване от вредното въздействие на водите в границите на населените места. 

Основните функции и компетенции на МРРБ включват: 

 Разработване на Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република 

България и предлагането и за приемане от МС. В Стратегията се определят основните цели, приоритетите, 

етапите и необходимите средства и източниците на финансиране за изграждане и развитие на ВиК системите и 

за повишаване на качеството на ВиК услугите; 

 Координация и контрол по изпълнението на Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и 

канализацията; 
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 Разработване на проекти за нормативни актове, свързани с управлението и развитието на водоснабдяването 

и канализацията, и издаването на необходимите подзаконови актове в предвидените от закона случаи;  

 Координация управлението на ВиК системите на национално ниво; 

 Изпълнява функциите на принципал на търговските дружества ВиК оператори, в които държавата е 

едноличен собственик на капитала, и на търговските дружества ВиК оператори с държавно участие в капитала; 

 Създаване и поддържане на Единна информационна система и регистър на асоциациите по ВиК и ВиК 

операторите; 

 Одобрение на краткосрочни и средносрочни програми за проучване, проектиране и изграждане на ВиК 

системи - публична държавна собственост, в съответствие с Плановете за управление на речните басейни. 

В съответствие с разпоредбите на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги 

Министърът на регионалното развитие и благоустройството може със заповед да налага на ВиК операторите 

допълнителни задължения за обслужване на обществото, когато са свързани със: 

 Непрекъснатост на доставянето на вода с питейни качества и отвеждането на отпадъчната вода и нейното 

пречистване; 

 Опазване на околната среда - съгласувано с Министъра на околната среда и водите; 

 Мерки за защита на населението срещу бедствия и аварии - съгласувано с Министъра на вътрешните 

работи; 

 Мерки, свързани с националната сигурност и отбраната на страната - съгласувано с Министъра на 

отбраната; 

 В качеството си на принципал на търговските дружества ВиК оператори, в които държавата е едноличен 

собственик на капитала, и на търговските дружества ВиК оператори, с държавно участие в капитала.  

Министърът на регионалното развитие и благоустройството: 

 Одобрява програмите за преструктуриране на търговските дружества ВиК оператори, в които държавата е 

едноличен собственик на капитала; 

 Предлага за одобряване от съответните общи събрания програми за преструктуриране на търговските 

дружества ВиК оператори с държавно участие в капитала; 

 Сключва договорите за възлагане и за контрол на управлението на търговските дружества - ВиК оператори, в 

които държавата е едноличен собственик на капитала, а когато държавата е собственик на над 50 на сто от 

капитала - сключва договорите след оправомощаване от общото им събрание; 

 В договорите за възлагане и за контрол на управлението определя основните показатели за дейността на 

ВиК операторите, в съответствие с одобрените от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране 

(ДКЕВР) бизнес планове и контролира изпълнението им, съгласно Правилника за реда за упражняване правата 

на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала; 

 Осъществява контрол на дейността по предоставянето на услуги от ВиК операторите, като за целта получава 

от тях информацията по чл.198с от ЗВ;  

 При условията и по реда на Закона за държавните помощи, прави уведомление за предоставяне при 

необходимост на държавни помощи на ВиК оператори; 

 В съответствие с Устройствения правилник и нормативните актове, регламентиращи дейността му, МРРБ 

съставя и поддържа публични регистри, в т.ч. кадастър и имотен регистър на България, регистър на 

асоциациите по ВиК и на ВиК операторите, регистър на сключените концесионни договори, регистър на 

обществените поръчки, регистър на заявленията за достъп до информация и др. 

Самостоятелно или съвместно с други институции и ведомства Министерството издава: наредби за ползване и 

опазване на подземните и повърхностните води, за качеството на водата, предназначена за питейно-битови 

цели; за условията и реда за ползване на водоснабдителни и канализационни системи; за условията и реда за 

осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях; за условията, реда 

за създаване, поддържане и съдържание на специализираните водностопански карти, регистри и 

информационни системи, които се водят от басейновите дирекции, и др. След съгласуване с МОСВ, Министърът 
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на регионалното развитие и благоустройството издава правилник за организацията и дейността на асоциациите 

по ВиК. 

МРРБ изготвя тримесечни отчети и годишен отчет за изпълнението на бюджета по програми, годишни доклади и 

заключителен доклад за изпълнението на Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013г."; месечни, 

6-месечни и годишни доклади за напредъка на проектите, финансирани от Кохезионния фонд по Регламент 

1164/94, и от Кохезионния фонд и Структурните фондове на ЕС. 

При провеждане на държавната политика, свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция и 

модернизация на водностопанските системи и съоръжения на населените места и за предпазване от вредното 

въздействие на водите в границите на населените места, МРРБ работи в сътрудничество със следните 

държавни институции и ведомства и органите на местната власт: 

 МОСВ – по повод съвместни действия, съгласуване и изработване на съвместни документи за 

осъществяване на държавната политика за отрасъла водоснабдяване и канализация, като част от  държавната 

водостопанска политика и Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор в България. 

МРРБ участва със свой представител във Висшият консултативен съвет по водите; 

 МЗ – при изготвянето на съвместни нормативни документи (наредби) за качеството на водите за питейно-

битово водоснабдяване, за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово 

водоснабдяване, както и за качеството на крайбрежните морски води; 

 МИЕТ – за изработване на съвместни нормативни документи (наредби) за проучване, ползване и опазване на 

подземните води, за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните 

води, зауствани във водни обекти; 

 МЗХ – за изготвяне на съвместна наредба за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски 

източници; 

 ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” към МВР – по отношение предприемането на 

съгласувани мерки и действия при защита от вредното въздействие на водите и преодоляване на последствията 

от аварии, бедствия и катастрофи; 

 ДКЕВР - одобряване бизнес плановете на ВиК операторите; 

 НСИ – във връзка с обмена на статистически данни и информация за ВиК отрасъла; 

 Общински съвети и кметове на общини – при осъществяване на взаимодействие и координация на 

действията при провеждане на държавната политика във ВиК отрасъла; 

 ВиК оператори – в качеството на принципал на търговските дружества ВиК оператори с над 50% държавно 

участие в капитала, МРРБ одобрява програми за преструктуриране на ВиК дружествата, сключва договорите за 

възлагане и за контрол на управлението, контролира дейността по предоставянето на услуги от ВиК 

операторите; 

 Асоциации по ВиК – МРРБ (след съгласуване с МОСВ) издава правилник за организацията и дейността им и 

координира тяхната работа. 

Министерство на здравеопазването 

По отношение управлението на водите, основните функции на Министерството на здравеопазването са описани 

в Закона за водите и са свързани главно с качествения аспект на водите за питейно-битови цели, на водите за 

къпане и на минералните води. 

Функциите на Министъра на здравеопазването се свеждат до: 

 Издаване или участие съвместно с други компетентни министри, в издаването на наредби за поддържане на 

количеството и необходимото качество на водите; 

 Разрешаване ползването на води за питейно-битови цели в случаите, когато не отговарят на 

законоустановените изисквания. Одобряване на материали, реагенти и биоциди, които влизат в контакт с 

водите, предназначени за питейно-битови цели, по ред, определен в Наредбата за качеството на водата, 

предназначена за питейно-битови цели; 
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 Контролиране качеството и ръководене мониторинга за качеството на водите, предназначени за питейно-

битови цели, къпане и на минералните води, използвани за лечение, профилактика, питейно-битови и хигиенни 

цели, бутилиране, спорт и отдих. Обобщаване на резултатите на национално ниво; 

 Издаване на сертификати и балнеологични оценки за минералните води; 

 Съгласуване на санитарно-охранителните зони, предназначени за: водовземни съоръжения, разположени в 

границите на националните паркове; водовземни съоръжения за минерални води; комплексни и значими 

язовири, използвани за питейно-битово водоснабдяване; както и съвместно разработване с Министъра на 

регионалното развитие и благоустройството и Министъра на околната среда и водите на Национален план за 

действие за подобряване качеството на водите за питейно-битови цели. 

В Закона за здравето и редица подзаконови нормативни актове са конкретизирани функциите на Министъра на 

здравеопазването по отношение качеството на питейните води. Това са: Наредба № 9 / 2001 г. за качеството 

на водата, предназначена за питейно-битови цели, Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качествените 

изисквания към повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, Наредба № 3 / 

16.10 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-

охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 

водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, 

Наредба 2 за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (обн., ДВ, бр. 27 от 

11.03.2008 г.) и други. 

Съгласно с изискванията на Устройствения правилник на МЗ, приет с Постановление 256 / 28.10.2009 г., 

функциите във връзка с качеството на водите са възложени на Дирекция „Обществено здраве”, по-конкретно 

отдел „Държавен здравен контрол”, сектор „Здравен контрол върху нехранителни обекти и стоки” (КНОС). 

Секторът разработва и съгласува проекти на нормативни актове за факторите на жизнената среда; организира и 

ръководи мониторинговите системи по питейните води и водите за къпане; участва в изготвянето на 

предложение за определяне на районите в страната с повишен здравен риск от въздействието на факторите на 

жизнената среда; предлага и ръководи изпълнението на програми за организиране на контролни изследвания и 

прегледи и провеждането на дейности, свързани с опазване, укрепване и възстановяване здравето на 

гражданите, които живеят в районите с повишен здравен риск; участва в проверки и в разглеждането на 

предложения и сигнали, свързани с държавния здравен контрол; изготвя и предоставя на Европейската комисия 

доклади с резултати от проведен контрол и мониторинг върху качествата на водите за къпане и за питейно-

битови цели, в изпълнение на правото на Европейския съюз. 

При изпълнение на функциите си за водите, Министерство на здравеопазването взаимодейства основно с 

МОСВ, ИАОС, МРРБ, с ВиК дружествата. 

Регионални здравни инспекции 

Регионалните здравни инспекции са юридически лица на бюджетна издръжка - второстепенни разпоредители с 

бюджетни кредити към министъра на здравеопазването, със седалище населеното място административен 

център на областта и се създават, преобразуват и закриват от Министерския съвет. Създадени са с промените в 

Закона за здравето (ДВ, бр. 98 / 2010 г., в сила от 1.01.2011 г.) за организиране и провеждане на държавната 

здравна политика по териториите на областите в България. 

С Постановление № 1 от 6 януари 2011 г., новите регионални здравни инспекции обединяват бившите 

регионални центрове по здравеопазване и регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве 

(РИОКОЗ), като дейността, имуществото, архивът, правата и задълженията на преобразуваните структури се 

поемат от съответните регионални здравни инспекции.  

Прегледът на нормативната уредба за структурата и функциите на РЗИ показва, че няма различия във 

функциите по отношение на водите. В структурно отношение, броят и териториалният обхват на РЗИ е еднакъв 

с този на бившите РИОКОЗ (28). Съгласно Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции 

(обн., ДВ, бр. 6 от 18.01.2011 г., в сила от 18.01.2011 г.), в РЗИ отново съществува Дирекция „Здравен контрол”, 

която осъществява функциите, свързани с качеството на питейните води, водите за къпане и минералните води. 
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По-съществено различие е намаляването броя на РЗИ, в които има дирекции „Лабораторни изследвания”, като 

само в 13 от всички 28 се създават такива дирекции. Запазва се броят на инспекциите, оборудвани с апаратура 

за спазване на изискванията за защита на лицата от въздействието на йонизиращи лъчения, вкл. извършване на 

радиологичен анализ на водите – Бургас, Варна, Враца, Пловдив и Русе. 

Функциите на РЗИ в областта на водите са изброени в чл.155а от Закона за водите и включват:  

 Мониторинг (пробовземане и лабораторен анализ) за качеството на водите, предназначени за питейно-

битови цели и водите за къпане - във всички населени места в страната при крайния консуматор, както и на 

сурова вода от водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване. От водата на различни етапи на 

обработката и доставянето и  към крайния консуматор, от самостоятелно водоснабдени обекти, от местни 

водоизточници, от зоните за къпане и др.;  

 Контрол (проверки и обследвания) на санитарно-хигиенното състояние на обектите и съоръженията за 

централно питейно-битово водоснабдяване - водоизточници, водовземни съоръжения, санитарно-охранителни 

зони, пречиствателни станции за питейни води, хлораторни и други станции за дезинфекция на водата, 

резервоари, самостоятелно водоснабдени обекти, на зоните за къпане, плажовете и др.;  

 Предприемане на административно-наказателни (предписания, актове, наказателни постановления, 

заповеди за спиране, имуществени санкции и т.н.) и други мерки при установяване на несъответствия в 

качеството на питейната вода и нарушения на санитарно-хигиенните изисквания. 

Основните приложими подзаконови нормативни актове са: Наредба № 9 / 2001 г., Наредба № 12 от 18.06.2002 

г., Наредба № 3 / 16.10 2000 г. и Наредба № 2 / 13.09.2007 г. 

В изпълнение на своите функции инспекциите взаимодействат със структурните на МОСВ (ИАОС, РИОСВ, 

Басейнови дирекции), с ВиК дружествата, с МРРБ, както и с други органи на централната и местните власти от 

съответната територия. 

Министерство на земеделието и храните 

Основните функции на Министъра на земеделието и храните са определени в няколко основни закона. 

Съгласно Закона за водите, Министърът на земеделието и храните осъществява държавната политика, 

свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация на хидромелиоративни 

системи и съоръжения и за предпазване от вредното въздействие на водите извън границите на населените 

места. Министърът издава Правилник за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията 

от хидромелиоративната инфраструктура, в който са описани специфичните изисквания към експлоатацията 

на малките язовири. 

Съвместно с другите компетентни министри, Министърът на земеделието и храните участва в издаване на 

наредби за поддържане на количеството и необходимото качество на водите, и по-специално на наредби за: 

опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници; качеството на водите за обитаване от 

риби и черупкови организми; качеството на водите за напояване на земеделските култури; условията и реда за 

осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях. 

Със Закона за сдруженията за напояване на министъра се възлагат допълнителни функции във връзка с 

управлението на хидромелиоративните системи и съоръжения. Съгласно този закон, Министърът на 

земеделието и храните упражнява правен, финансов и технически надзор върху дейността на сдруженията за 

напояване, ежегодно до 30 септември одобрява със заповед цените на услугата "водоподаване" за следващата 

година; одобрява общи условия на договорите за доставка на вода за напояване на сдруженията и на 

ползватели на вода, които не са членове на сдружението. 

В Закона за рибарството и аквакултурите са определени функциите във връзка с управлението, 

наблюдението и контрола върху рибарството, аквакултурите и търговията с риба и други водни организми и 

всички дейности в рибностопански води. 
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За подпомагане на дейността на министъра при изпълнение на възложените му функции, към МЗХ са създадени 

следните структури: 

След закриване на Изпълнителната агенция по хидромелиорация (ПМС 95 / 18.05.2010 г.) през 2010 г., е 

създадена Дирекция „Хидромелиорации”. Функциите и задачите на Дирекцията са определени с промени в 

Устройствения правилник на Министерството (изм., ДВ, бр.52 от 9.07.2010 г.) 

На регионално равнище всяка една от 28-те областни дирекции „Земеделие” има отговорности по 

рехабилитацията на напоителните системи и съоръжения и с дейностите по напояване и отводняване 

Голяма част от функциите, съгласно ЗВ, се извършват от трите държавни търговски дружества – „Напоителни 

системи” ЕАД; „Хидромелиорации Севлиево” ЕАД, гр. Севлиево и „Земинвест” ЕАД, гр. София, чийто принципал 

е Министерството. В момента на тяхното регистриране, в капитала на трите дружества са включени всички 

хидромелиоративни обекти в страната, изградени с държавни средства, в това число съоръжения и системи за 

доставка на вода, както и съоръжения и системи за предпазване от вредното въздействие на водите, като 

корекции на реки, предпазни диги и отводнителни системи.  

Дирекция „Управление на собствеността и държавно участие” подпомага Министъра при осъществяването на 

правомощията му, съгласно Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските 

дружества с държавно участие в капитала.  

ИАРА подпомага дейността на Министъра на земеделието и храните при изпълнение на вменените функции по 

Закона за рибарство и аквакултури.   

В изпълнение на своите функции по управление на водите, МЗХ взаимодейства с МОСВ, МИЕТ, МТИТС и МВР, 

както и със сдруженията за напояване, риболовните сдружения и браншови организации и други. 

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури 

ИАРА осъществява дейностите, свързани с държавното и оперативното управление на сектор “Рибарство” в 

рамките на Общата политика по рибарство на ЕС, държавния надзор, контрола върху риболовните дейности в 

рибностопански води, и е определена за Управляващ орган по отношение на средствата от Европейския фонд 

по рибарство на ЕС. 

ИАРА осъществява функциите и задачите си в съответствие със Закона за рибарството и аквакултурите и 

други подзаконови нормативни документи.  

В съответствие със задълженията си по Закона за водите (чл. 60, ал. 4, т.1) за издаване на разрешително за 

ползване на повърхностен воден обект за аквакултури и свързаните с тях дейности, ИАРА изготвя 

съгласувателно становище относно зоните за стопански риболов и зоните за рибовъдство в големи язовири, 

когато язовирът не е зониран. 

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 

Законът за водите определя функциите на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма във връзка 

с управлението на водните ресурси. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма: 

 Осъществява държавната политика, свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция и 

модернизация на хидроенергийните системи и обекти; 

 Контролира състоянието на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения, в рамките на своята 

компетентност; 

 Участва съвместно с другите компетентни министри в приемането на следните наредби свързани с: 

проучване, ползване и опазване на подземните води; емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и 

опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти; условията и реда за осъществяване на 

техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях; 

 За съставянето на водностопанския кадастър предоставя на министъра на околната среда и водите 

необходимата информация за всички хидроенергийни обекти. 
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Изпълнението на правомощията на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма са възложени на 

Предприятие „Язовири и каскади”, което е в организационната структура на „НЕК” ЕАД. От своя страна НЕК ЕАД 

е дъщерно дружество на държавната „Българска енергийна компания” ЕАД. Министърът на икономиката, 

енергетиката и туризма е принципал и упражнява правата на държавата в тези дружества, съгласно 

разпоредбите на Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с 

държавно участие в капитала, приет с ПМС № 112 от 23.05.2003 г., подпомаган от Дирекция "Индустриални 

отношения и управление на държавното участие" в МИЕТ. 

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията няма вменени функции и задачи, 

пряко свързани с управлението на водите. Но свързаните с водния транспорт изпълнителни агенции и 

дружества имат вменени отговорности, съгласно Закона за водите.  

Българския участък от р. Дунав, сухоземната крайбрежна ивица формирана при най-големия отлив, вътрешните 

морски води, териториалното море, териториите на пристанищата, зоните и обектите по Закона за морските 

пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, попадат извън обхвата 

на настоящия Регионален генерален план, поради което МТИТС и свързаните с него агенции се споменават 

само информативно. 

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” 

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав” (ИАППД) е юридическо лице със седалище в гр. 

Русе и второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министъра на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията. Функциите на ИАППД във връзка с водния сектор са описани в Закона за водите. 

Изпълнителна агенция „Морска администрация” 

Изпълнителна агенция „Морска администрация" (ИАМА) е юридическо лице на бюджетна издръжка и 

второстепенен разпоредител с бюджетни средства към Министъра на транспорта, информационните технологии 

и съобщенията, със седалище София и с регионални дирекции във Варна, Бургас, Русе и Лом. Статутът на 

ИАМА е регламентиран в Кодекса на търговското корабоплаване (чл.360, ал.1). 

В областта на водите Агенцията изпълнява следните основни функции и задачи:  

 Контрол в морските пространства и във вътрешните водни пътища на Република България по въпросите, 

отнасящи се до опазване на морската и речната среда от замърсяване, както и до предотвратяване, намаляване 

и ограничаване на замърсяването, произтичащо от корабоплаването; 

 Организация и ръководство на борбата с аварийните разливи в района на Черно море и р. Дунав, за които 

Република България има отговорности, съгласно подписаните международни спогодби. 

В изпълнение на своите функции и в съответствие с нормативните актове, с които се регламентират контролът и 

опазването на морската и речната среда в Р. България от замърсяване, ИАМА работи в сътрудничество с: 

МОСВ, МЗ, ИАППД, Басейнови дирекции, РИОСВ, ДП „Пристанищна итнфраструктура”, МВР – ГД „Гранична 

полиция”, ИАРА, общински и областни администрации.  

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” 

„Пристанищна инфраструктура” е държавно предприятие към Министерство на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията, което управлява инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с 

национално значение. Предприятието е юридическо лице със седалище София, по смисъла на чл.62, ал.3 от 

Търговския закон и е образувано, съгласно чл.115л от Закона за морските пространства, вътрешните водни 

пътища и пристанищата на Република България. 

В изпълнение на своите функции и в съответствие с нормативните актове, с които се регламентира опазването 

на морската и речната среда от замърсяване, ДППИ работи в сътрудничество с: МОСВ, Министерство на 

отбраната, ИАМА, ИАППД, Басейнови дирекции, РИОСВ и общини. 
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Министерство на вътрешните работи 

Съгласно Закона за водите, функциите на Министерството на вътрешните работи се отнасят най-вече до 

защита от вредното въздействие на водите. С изменение на Закона за МВР (ДВ, бр.88 от 2010 г., в сила от 

1.01.2011 г.) и на Правилника за прилагане на Закона за МВР (изм. ДВ, бр.7 от 21.01.2011 г.) се създава Главна 

дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН), която е национална специализирана 

структура на МВР за осигуряване на пожарна безопасност, спасяване и защита при бедствия. Дирекцията 

включва бившите Главна дирекция „Гражданска защита“ (ГДГЗ) и Главна дирекция „Пожарна безопасност и 

спасяване” (ГДПБС). 

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” 

Законът за водите разделя защитата от вредното въздействие на водите на оперативна и постоянна. По 

отношение на постоянната защита функциите на ГДПБЗН включват участие в Междуведомствената комисия за 

възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, която финансира дейностите за поддържане 

проводимостта на речните легла и участие чрез областните си управления в междуведомствените комисии за 

почистване на речните легла към кмета на общината (в рамките на урбанизирана територия) и към областния 

управител (извън границите на урбанизираните територии). Оперативната защита се извършва при наводнения, 

ледови явления и причинени от води природни бедствия, и се ръководи от ГДПБЗН към МВР. Оперативната 

защита се осъществява в съответствие с авариен план за действие. Аварийните планове се изработват от 

собствениците или ползвателите на водностопанските системи и хидротехническите съоръжения и се 

съгласуват с органите на Министерството. ГДПБЗН контролира изготвянето на аварийните планове, прави 

предписания за актуализиране на аварийните планове,  осъществява контрол върху изпълнението на 

предписанията по тях, както и изправността на контролно-измервателните системи на хидротехническите 

съоръжения, на резервното електрозахранване, на системите за оповестяване и др., както и издава актове за 

нарушения във връзка с аварийните планове.   

При изпълнение на своите функции и задачи в областта на предпазване от вредното въздействие на водите, 

ГДПБЗН-МВР работи в сътрудничество с: МОСВ, МЗ, МЗХ, МИЕТ, МТИТС, МРРБ, МО, Басейнови дирекции, 

РИОСВ, РЗИ, Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ), общински и областни 

администрации, НИМХ – БАН, НЕК ЕАД и Българския червен кръст (БЧК). 

Национален институт по метеорология и хидрология към Българска академия на науките 

Функциите и задачите на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) към БАН са подробно и 

ясно описани в чл.171 от Закона на водите и се отнасят към мониторинга на количеството на водните ресурси. 

На НИМХ е възложено да:  

 извършва мониторинг на количеството на валежите, подземните и повърхностните води, включително и на 
наносния отток; 

 осъществява научни и приложни изследвания, оперативни дейности и развитие на технологиите в областта 
на мониторинга на количеството на водите и наносния отток; 

 публикува на данните от мониторинга в интернет; 

 предоставя на МОСВ данни и информация за валежите, речния отток и подземните води. 

Изпълнението на тези ангажименти се осъществява от департаменти „Хидрология” и „Управление и използване 

на водите” и от 4-те регионални филиала на НИМХ - в Пловдив, Плевен, Варна и Кюстендил. Също така, 

Националният институт извършва оперативни, научно-приложни и научно-изследователски задачи в областта на 

оперативното производство на хидрологична информация и продукти. 

Изпълнението на дейностите на НИМХ се финансира програмно-целево от държавния бюджет по предложение 

на Министъра на околната среда и водите. 

Национален статистически институт 

Националният статистически институт (НСИ) е със статут на държавна агенция, седалище в гр.София и  

юридическо лице на бюджетна издръжка. Осъществява независима статистическа дейност на държавата и други 
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дейности, възложени му със закон. Националният институт е източникът на официална статистическа 

информация в Република България.  

Съгласно Закона за статистиката НСИ осъществява следните основни функции, които условно могат да 

бъдат определени като координиращи, разработващи и информационно-статистически: 

 координира статистическата дейност на държавата; 

 проучва и обобщава обществените потребности от статистическа информация и разработва Стратегия за 

развитие на националната статистическа система за всеки 5-годишен период; 

 разработва и поддържа националните статистически класификации, номенклатури, стандарти и методики; 

 изготвя прогнози и провежда статистически изследвания;  

 разработва, произвежда и разпространява статистическа информация и предоставя статистическа 

информация за потребителите от страната и от чужбина и за Евростат.  

Статистиката за околната среда е класифицирана в Област 5: „Многоотраслова статистика” в групите на 

стандартните статистически показатели. Съответните такива показатели, свързани с управлението на водния 

сектор, се съдържат в „Статистика и сметки за околната среда” и в „Регионална статистика и географски 

информационни системи”. 

Общини 

Общинските администрации играят важна роля при осъществяването на политиката в областта на околната 

среда и водния сектор. Основните задачи пред общините в рамките на сътрудничеството с новосъздадените 

асоциации по ВиК, са свързани с: 

 изграждане, поддръжка и съответна експлоатация на канализационните мрежи и оборудване на градски 

пречиствателни станции за отпадъчни води (ГПСОВ); 

 изграждане и регистриране на малки съоръжения за индивидуално ползване от водоизточници на 

територията на общината; 

 упражняване на публична общинска собственост върху водни съоръжения и инфраструктура, в съответствие 

с чл.19 от Закона за водите. 

Общинските администрации и сдружения са допустими бенефициенти по Приоритетни оси 1, 2 и 3 на ОПОС 

2007 – 2013. Веднъж одобрени, те се задължават чрез договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ, да проведат процедури за възлагане на обществени поръчки за изпълнение на дейностите по проекта 

(строителство, услуги и доставки) и да подпишат договор с избрания, в резултат на обществената поръчка 

изпълнител. Отговарят за административното, техническо и финансово управление на проекта. 

1.2.2 Законова рамка (България и ЕС) 

Законодателство на Р. България във водния сектор 

В правната система на страната въпросът за държавното управление на водите намира своето първо 

присъствие и нормативно решение още в чл.18, ал.1 от Конституцията на Република България, където наред с 

подземните богатства, водите „определени със закон” са дефинирани като обект на изключителната държавна 

собственост. Това е основно отправно положение за по-нататъшната разработка и развитие на националното 

законодателство в областта на водите и тяхното управление. 

По своето съдържание, нормативната уредба се разделя на обща и специална. Основният правен акт на общата 

нормативна уредба е Законът за водите, който урежда отношенията във връзка със собствеността и 

управлението на водите като национален природен ресурс и собствеността върху водностопанските системи и 

съоръжения, и въз основа на който е развита богата подзаконовата нормативна база, с цел неговото прилагане. 

Специалната нормативна уредба се съдържа в останалите законови и подзаконови нормативни актове към тях, 

които развиват правната рамка в отраслово или специфично функционално направление. Тяхната задача е да 

създадат и/или да доразвият заложените в Закона за водите основни положения, относно онези отраслови 
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правоотношения, които имат връзка с използването на водните ресурси, както следва: 1. опазване на водите и 

здравеопазване; 2. водоснабдяване и канализация; 3. хидроенергетика; 4. хидромелиорации и защита от 

вредното въздействие на водите; 5. рибарство и аквакултури; 6. промишлено водоползване 7. строителен 

процес във водния сектор; 8. други. 

Обща нормативна уредба 

Целта на Закона за водите е осигуряване интегрирано управление на водите в интерес на обществото и 

опазване здравето на населението, като се създадат условия за осигуряване достатъчно количество и добро 

качество на водите; намаляване замърсяването на водите; опазване повърхностните и подземните води и тези 

на Черно море; прекратяване на замърсяването на морската среда с естествени или синтетични вещества; 

намаляване и/или прекратяване заустванията, емисиите и изпусканията на приоритетни вещества.  

Законът за водите урежда: 

 Правото на собственост върху води, водни обекти и водностопански системи и съоръжения – предвидени са 

видовете собственост, съсобствеността, придобиването право на собственост и ограниченията върху нея; 

 Режимът относно издаването, изменението, продължаването и прекратяване действието на разрешителните 

за водовземане и за ползване на воден обект; 

 Концесионният режим – обхваща особено право на водовземане и ползване на водностопански системи и 

съоръжения, и предоставяне правото на концесия за добив на минерална вода; процедурите по отдаване на 

концесия се осъществяват по реда и по правилата на Закона за концесиите; 

 Опазването на водите и водните обекти – включва комплекс от разнородни дейности и по тази причина 

предвидените в закона мерки за опазване на количеството води и тяхното качество намира уредба на 

подзаконово ниво чрез множество наредби, основни сред които са: 

 Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води – определят се 

специфичните изисквания за проучването и ползването на подземните, в т. ч. и минералните води и 

опазването им от замърсяване и влошаване; 

 Наредба № 5 от 23.04.2007 г. за мониторинг на водите – определят се редът и начинът за планиране на 

мониторинга и за създаване на мрежите за мониторинг на водите във всеки район за басейново управление 

на територията на страната, както и за изпълнение на дейностите по тяхната експлоатация, поддръжка, 

комуникационно осигуряване и лабораторно-информационно обслужване; 

 Наредба № 5 от 30.05.2008 г. за управление качеството на водите за къпане – определят се 

изискванията към мониторинга и класификацията на качеството на водите за къпане; управлението на 

качеството на водите за къпане; предоставянето на информация на обществеността относно качеството на 

водите за къпане; реда за определяне на нови зони за къпане; 

 Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни 

вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти – определят се емисионните норми за 

допустимото съдържание на някои вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни 

обекти; 

 Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в 

канализационните системи на населените места – определят се правилата за заустване в 

канализационните мрежи на населените места и в селищните пречиствателни станции; 

 Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели; 

 Наредба № 10 от 3.07.2001 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни 

обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване; 

 Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за 

питейно-битово водоснабдяване – определят се изискванията към качеството на пресните повърхностни 

води, които след прилагане на подходяща обработка се използват или са перспективни за получаване на 

вода за питейно-битово водоснабдяване, тяхното категоризиране и условията за измерване, вземане на 

проби и изпитване на показателите; 
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 Наредба № 13 от 2.04.2007 г. за характеризиране на повърхностните води; 

 Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури – 

определят се изискванията към качеството на водите за напояване, критериите и показателите за оценка на 

качеството на водите за напояване, предотвратяването на увреждането на хидротехническите съоръжения 

от въздействието на водите за напояване и др. 

 Защитата от вредното въздействие на водите, включително и от наводнения; 

 Управлението на водите – управление на национално и басейново ниво; органите на управление; плановете 

за управление на речните басейни; мониторингът на водите и на зоните за защита на водите; специализираните 

водностопански карти, регистри и информационна система; контролът върху водите, водните обекти, 

водностопанските системи и съоръжения; на подзаконово ниво уредбата е доразвита и допълнена чрез 

правилник за дейността, организацията на работа и състав на басейновите съвети  (обн., дв, бр.7 от 21.01.2011 

г., в сила от 21.01.2011 г.) – определят се дейността, организацията на работа и съставът на басейновите 

дирекции в обхвата на определените в ЗВ райони за басейново управление на водите; 

 Финансовата организация и икономическо регулиране – предвидени са следните видове такси: за използване 

на водите; за ползване на воден обект; за замърсяване; концесионни плащания. Следва да се отбележат и 

таксите, събирани за издаване на комплекси разрешителни, издадени по реда на закона за опазване на 

околната среда; на подзаконово ниво материята е уредена чрез приетите тарифа за таксите за правото на 

водоползване и/или разрешено ползване на воден обект за питейно-битови нужди, напояване, животновъдство, 

риборазвъждане, охлаждане, отдих, за промишлени и други цели и тарифа за таксите, които се събират в 

системата на МОСВ за издаване на разрешения за ползване по ЗВ; 

 Управлението, планирането и изграждането на ВиК системи и предоставянето на ВиК услуги, както и 

регистрирането на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите. Материята относно достъпа до вик услуги и 

тяхното качество намират уредба в специалния закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните 

услуги; 

 Правни дефиниции и административно-наказателна и гражданска отговорност. 

Със Закона за водите се създава Висш консултативен съвет по водите, който е постоянен консултативен орган 

към Министерството на околната среда и водите. Правилата за работа на съвета се уреждат с Правилник за 

устройството и дейността на Висшия консултативен съвет по водите. 

Към настоящия момент е внесен законопроект за Изменение и допълнение на ЗВ, който се очаква да бъде 

приет до края на годината. Основните предложения, имащи пряко отношение към предмета на настоящия 

проект, се изразяват в следното:  

Чл.10б от ЗВ, ал.2, т.1 се изменя така: „1. при промяна на административно-териториалното деление на 

Република България предлага промени в границите на обособените територии;”.  

Съгласно чл.6 от Закона за административно- териториалното устройство на Република България, 

територията на България е разделена на 28 области. С настоящото изменение в ЗВ се цели да се въведе 

изменение в броя на обособените територии, като тенденцията е съществуващите 51 обособени територии да 

се редуцират на 28, като се спазва регионалният принцип. 

Прецизира се собствеността на публичните активи (инфраструктура и съоръжения) и формалното разделение:  

кои точно остават публична държавна и кои - публична общинска собственост. Така предлаганият в чл.13 на ЗВ 

текст конкретизира публичната държавна собственост  и включва:   

 всички язовири, които не са включени в Приложение №1 (Списък на комплексни и значими язовири), като 

неразделна част от ЗВ и които не са актувани като публична общинска собственост, включително 

водохранилищата им до най-високо водно ниво, прилежащите им съоръжения и събирателните им деривации; 

 всички водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване с изключение на тези, които са частна 

собственост и водовземните съоръжения от ВиК системите;  

 водоснабдителни системи и съоръжения, чрез които се доставя питейна вода от точката на отнемане до: 
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  границата на населеното място или селищното образувание; 

  пречиствателните станции за питейни води или съоръжения за пречистване на вода за питейно-битови 

цели за обществени нужди, включително в случаите, когато са разположени в границите на населеното място 

или селищното образувание, заедно със земите, върху които са изградени, и прилежащите им земи (които са 

необходими за ползването им по предназначение/експлоатация);  

  напорно-изравнителните резервоари, включително в случаите, когато са разположени в границите на 

населеното място или селищното образувание, заедно със земите, върху които са изградени, и прилежащите 

им земи (необходими за ползването им по предназначение/експлоатация); 

  границата на пояс I на санитарно-охранителната зона в случаите, в които точката на отнемане е в 

границите на населеното място или селищното образувание.  

 водностопански системи и съоръжения, извадени или подлежащи на изваждане от имуществото на търговски 

дружества с държавно и общинско участие или на сдруженията за напояване съгласно разпоредбите на този 

закон; 

 всички водностопански системи и съоръжения, включително язовири, както и такива в процес на изграждане, 
които са с неустановена собственост или с неустановен статут като строителни обекти, с неуредени вещни 
права или неуредени строителни книжа, включително разрешителни за строеж и за ползване, които се захранват 
от и/или използват води - публична държавна собственост, както и съоръженията, присъединени към 
водностопански системи и съоръжения - публична държавна собственост, освен в изричните случаи, предвидени 
в този закон.” 

Специална нормативна уредба 

А. Опазване на водите и здравеопазване 

Разпоредбите на Закона за здравето добре хармонизират с принципите и основните положения от Закона за 

водите и оформят един комплексен режим на съчетаване  на правомощията на органите на здравеопазването с 

тези на органите по околната среда и водите, което е добре пренесено и в подзаконовата нормативна уредба, 

както в общата, която е в съвместните компетенции на двамата министри, така и в някои специализирани актове. 

В групата на подзаконовите актове към Закона за здравето следва да се посочат следните актове с пряко 

отношение към общата рамка по използване и опазване на водите: 

 Наредба № 4 за хигиенните изисквания при използването на язовири за питейно-битово водоснабдяване – с 

нея се определят хигиенните изисквания спрямо язовирите, чиято вода се ползва за водоснабдяване с цел 

задоволяване на питейни и битови нужди; 

 Наредба № 9 от 21.03.2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на 

обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните инспекции за опазване и контрол на 

общественото здраве; 

 Наредба № 14 от 3.08.1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курортите; 

 Наредба № 36 от 21.07.2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол; 

 Към подзаконовите актове, издавани самостоятелно по Закона за водите или съвместно с участието на 

Министъра на здравеопазването, се отнасят: 

 Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация 

на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и 

около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди; 

 Наредба № 5 от 23.04.2007 г. за мониторинг на водите; 

 Наредба № 5 от 30.05.2008 г. за управление на качеството на водите за къпане; 

 Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели; 

 Наредба № 11 от 25.02.2002 г. за качеството на водите за къпане – определя изискванията към качеството на 

природните води, предназначени за къпане  /ще бъде в сила до 31.12.2014 г/.; 

 Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за 

питейно-битово водоснабдяване. 
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Б. Водоснабдяване и канализация 

Правната регламентация на ВиК отрасъла носи характерните черти на целия воден сектор – не е кодифицирана, 

базирана е на няколко закона и многобройни подзаконови нормативни актове. Законовите и подзаконови актове 

са приемани в различно време, а някои от тях са многократно изменяни и допълвани. За синхронизиране на 

приеманите по различно време актове, са създадени многобройни и големи по  обем „Преходни и заключителни 

разпоредби” към отделните закони (особено в Закона за водите), като често те съдържат изключително важни 

по правния си ефект норми.  

Основните закони, имащи значение за първичната регулация на отрасъла, са Законът за водите, Законът за 

регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, Законът за устройство на териториите, 

Законът за здравето и други. 

По отношение на ВиК отрасъла Законът за водите има ключово значение. В Глава първа “Общи положения” е 

развита държавната политика по отношение на ВиК отрасъла, разпределението на правомощията между 

компетентните органи, задължението за приемане на Стратегия за развитие и управление на ВиК. 

Особено важно значение за отрасъла има Глава втора, която регламентира правото на собственост на 

държавата, общините и частните лица върху води, водни обекти и водностопански системи и съоръжения. 

Основен принцип е, че ВиК системите, които задоволяват публични нужди, следва да бъдат публична държавна 

или публична общинска собственост, а частната собственост върху такива системи е ограничена до няколко 

хипотези. Публичният интерес е пълноценно защитен чрез изваждане на системите, които обслужват публични 

нужди, от капитала на съществуващите ВиК оператори и прехвърлянето им на публичните субекти – държавата 

и общините. Направено е ясно разграничение между имуществото на държавата и на общините, като водещ е 

принципът, че системите, които се намират на територията на една община и обслужват само нея, са публична 

общинска собственост, а ВиК системите или части от тях, които обслужват повече от една община, са публична 

държавна собственост. Допустими са изключения за онези ВиК системи, които са финансирани и изградени със 

средства на Европейския съюз.  

В новата Глава единадесета “а” „Управление, планиране и изграждане на ВиК системи. Предоставяне на ВиК 

услуги. Единна информационна система за ВиК услуги. Регистриране на асоциации по ВиК и на ВиК 

оператори”, приета с измененията от 2009 г., се дава уредба на: планирането и изграждането на ВиК системи; 

генералните планове; изграждането на ВиК системите; обособените територии – режима  на определяне и 

промяна на границите на обособените територии; асоциациите по ВиК; ВиК операторите и формите на 

възлагане на дейността по предоставяне на ВиК услугите – концесия и договори с действащите оператори; 

статута на ВиК операторите; регистъра на асоциациите и ВиК операторите. От същата дата в „Допълнителните 

разпоредби” намират място правни дефиниции на такива понятия като: „водоснабдителни системи”, 

„канализационни системи”, „водоснабдителни мрежи”, „канализационни мрежи” и др. 

В „Преходните и заключителни разпоредби” на Закона са уредени редът за намаляването на капитала на 

съществуващите ВиК оператори и изваждане на активите, които по характер са публична собственост, 

счетоводното отчитане на амортизациите на публичните активи, възлагането дейностите по ВиК от Асоциациите 

по ВиК на съществуващите оператори, експлоатацията на язовирите, използвани приоритетно за 

водоснабдяване, промените в Търговския закон във връзка с несъстоятелността на ВиК операторите и др. В 

тази част на ЗВ е предвидено приемането на Правилник за устройството и дейността на Асоциациите по 

ВиК; Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им; 

Наредба за условията и реда за създаване и поддържане на Единна информационна система за ВиК услугите 

и на Регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите.   

Измененията от 2009-та очертават основната тенденции в развитие на ВиК отрасъла през последните години, 

която законодателят трайно и еднопосочно е определил, а именно моделът на публична собственост (държавна 

и общинска) на ВиК активите, които обслужват обществените нужди от доставката и пречистването на водите за 

питейно-битове цели. 
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Подзаконовите нормативни актове, които имат по-важно значение за материята, са: 

 Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води; 

 Наредба № 5 от 23.04.2007 г. за мониторинг на водите; 

 Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в 

отпадъчните води, зауствани във водни обекти; 

 Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в 

канализационните системи на населените места; 

 Наредба № 10 от 3.07.2001 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни 

обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване; 

 Наредба № 13 от 2.04.2007 г. за характеризиране на повърхностните води; 

Законът за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги също се явява специален по 
отношение на ЗВ, но не е синхронизиран с Глава единадесета „а” от него. Причината е в приемането му 4 години 
по-рано и уреждането на регулирането на цените, достъпността и качеството на водоснабдителните и 
канализационните услуги, извършвани от експлоатационните предприятия за водоснабдителни и 
канализационни услуги (ВиК операторите) и контрола върху тях, а така също и създаването на Националната 
информационна система за ВиК услугите. На подзаконово ниво уредбата е доразвита и допълнена чрез: 

 Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги – определят се 

методите за регулиране на цените на ВиК услугите, предоставяни от ВиК операторите; 

 Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите 

за качество на водоснабдителните и канализационните услуги – определят се дългосрочните нива на 

показателите за качество на ВиК услугите, условията и реда  за формиране на годишни целеви нива на 

показателите за качество на тези услуги и начина  на отчитането им, елементите и параметрите на бизнес 

плановете, реда  за контрол на изпълнението им; 

 Наредба № 1 за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във 

водоснабдителните системи – с методиката се определят правилата за осъществяване контрол върху 

състоянието на водоснабдителните системи в урбанизираните територии и анализа на тяхното състоянието, 

както и размерът на общите загуби на вода; 

 Наредба за условията и реда за регистриране на експертите за осъществяването на контрола на ВиК 

операторите – определят се условията и редът за регистриранe на експертите, които подпомагат дейността на 

ДКЕВР; 

 Тарифа за таксите, които се събират от ДКЕВР по ЗРВКУ – определя се размерът на годишна такса ВиК 

регулиране; 

 Устройствен правилник на ДКЕВР и на нейната администрация – издаден е на основание Закона за 

енергетиката, но в него се съдържат правилата за дейността на комисията в качеството и на воден регулатор; 

На следващо място следва да се отнесат разпоредби на Закона за устройство на територията, по-специално 

неговата Глава четвърта „Мрежи и съоръжения на техническа инфраструктура” и групата наредби, издадени на 

основание на ЗУТ и намиращи приложение в дейностите по предоставяне на ВиК услугите и регулиращи 

инвестиционния процес и изискванията  към строителството на ВиК системи и съоръжения: 

 Наредба № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи; 

 Наредба № 4 от 17.06.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и 

канализационни инсталации; 

 Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 

устройствени зони (Глава четиринадесета „Устройство на водоснабдителни и канализационни мрежи и 

съоръжения”); 

 Наредба № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в 

населени места. 
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В. Строителен процес във водния сектор 

Правната регламентация на този вид отношения следва да се търси в Закона за устройството на 

територията, който наред с разнородните обществени отношения има за задача да уреди процесите, свързани 

със строителството на съоръжения от хидротехническата инфраструктура. ЗУТ регламентира дейностите по 

изграждане на водопроводните и канализационните мрежи, докато нормите относно проектирането и 

изграждането на елементи на хидроенергийната и хидромелиоративната инфраструктура, са „разхвърляни” в 

наредби или актове с ненормативен характер (норми). 

Подзаконовата нормативна уредба в областта на техническите изисквания към инфраструктурата следва да се 

разглежда като обща и специална. Общата подзаконова уредба обхваща онези правила, които се прилагат за 

всички елементи на техническата инфраструктура като: Наредба № 3 от 2003 г. за актове в строителството 

и Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите и минимални гаранционни срокове. 

Специалната подзаконова уредба обхваща технически правила във връзка с проектирането и изграждането на 

елементи от водностопанската инфраструктура, издадени от Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството във формата на наредби. Сред тях се открояват Наредба № 2 от 22.03.2005 г. за 

проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи, както и Наредба № 4 от 14.09.2004 г. 

за присъединяване на потребителите и за ползване на ВиК системи. 

Г. Други нормативни документи 

Към тази група следва да се причислят всички онези обществени отношения, които не са в непосредствена 

връзка с водния ресурс като изброените дотук, но са в някаква степен имат отношиние към  него, като 

обществените отношения, свързани със собствеността, обществените поръчки, концесиите, опазването на 

околната среда, третиране на отпадъци и други. По-важните нормативни актове, които формират правната 

рамка на тези отношения са: 

 Собственост – Закон за собствеността; Закон за държавната собственост; Правилник за прилагане на Закона 

за държавната собственост; Закон за общинската собственост; Закон за собствеността и ползването на 

земеделските земи; Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи; 

Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд; и Правилник за прилагане на 

Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд; 

 Обществени поръчки – Закон за обществените поръчки; Правилник за прилагане на Закона за обществените 

поръчки; Наредба за възлагане на малки обществени поръчки; и Наредба за водене на Регистъра за 

обществени поръчки; 

 Концесии – Закон за концесиите и Правилник за прилагане на Закона за концесиите; 

 Опазване на околната среда – Закон за опазване на околната среда; Наредба за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда; Наредба за условията и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми; Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на 

вредни вещества в почвите; и Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и 

някои други замърсители; 

 Третиране на отпадъци – Закон за управление на отпадъците и Наредба за реда и начина за 

оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието. 

Европейско законодателство 

Развиването на интегрирана политика на Европейската общност в областта на водите и устойчивото развитие 

на околната среда изисква прозрачна, ефективна и последователна законодателна рамка. С приемането на 

известен брой директиви и съпътстващо законодателство, Общността определя основните принципи и 

цялостната рамка за действие и оказва необходимата подкрепа на държавите-членки в изпълнението на тази 

политика. 

От първостепенна важност в тази връзка е Директива 2000/60/ЕО (Рамкова директива за водите) на 

Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на приоритетите за действия на 
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Общността в областта на политиката за водите. Определената от Директивата рамка, координира и интегрира 

и в по-далечна перспектива доразвива принципите и структурите за опазване и устойчиво използване на водите 

в Общността в съответствие с принципите на субсидиарност. Рамковата директива за водите цели 

поддържането и подобряването на водната среда в качествено и количествено отношение, за осигуряване на 

устойчиво използване на водите, за контрол на трансграничните замърсявания на водите, за опазване на 

водните и земните екосистеми и влажните зони, зависещи директно от тях. Държавите-членки следва да си 

поставят за цел да покрият най-малко минималните изисквания за качество на водата, чрез определяне и 

прилагане на необходимите мерки в рамките на интегрирани програми, като вземат предвид съществуващите 

изисквания на Общността. 

Друг основен документ на ЕС в областта на водите, от значение за настоящия проект, е Директива 2008/105/ЕО 

на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година, за определяне на стандарти за качество на 

околната среда в областта на политиката за водите, за изменение и последваща отмяна на Директиви 

82/176/ЕИО, 83/513/ЕИО, 84/156/ЕИО, 84/491/ЕИО 86/280/ЕИО на Съвета и за изменение на Директива 

2000/60/ЕО.  

Списък с основните актове на европейската правна система в областта на водите е приложен:  

 Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 година за установяване 

на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите; 

 Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 година за пречистването на градските отпадъчни води; 

 Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 година за опазване на водите от замърсяване с 

нитрати от селскостопански източници; 

 Директива 2006/11/EО на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2006 година относно 

замърсяване, причинено от определени опасни вещества, изпуснати във водната околна среда на Общността, 

отменяща Директива 76/464/ЕИО на Съвета от 4 май 1976 година за замърсяването на водната среда на 

Общността, причинено от изливанията на някои опасни вещества; 

 Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година за определяне 

на стандарти за качество на околната среда в областта на политиката за водите, за изменение и последваща 

отмяна на директиви 82/176/ЕИО, 83/513/ЕИО, 84/156/ЕИО, 84/491/ЕИО, 86/280/ЕИО на Съвета и за изменение 

на Директива 2000/60/ЕО; 

 Директива 2006/113/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно 

изискванията за качеството на водите с черупкови организми; 

 Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 година относно качеството на водите, предназначени за 

консумация от човека; 

 Директива 2006/7/EО на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2006 година за управление 

качеството на водите за къпане и за отмяна на Директива 76/160/EИО; 

 Директива 76/160/ЕИО на Съвета от 8 декември 1975 година относно качеството на водите за къпане (дата 

на прекратяване на действието: 31 декември 2014 г.); 

 Директива  80/68/ЕИО от 17 декември 1979 година относно опазването на подземните води от замърсяване, 

причинено от определени опасни вещества (дата на прекратяване на действието: 21 декември 2013 г.); 

 Директива 2006/118/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година за опазване на 

подземните води от замърсяване и влошаване на състоянието им; 

 Директива 2006/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 година относно 

качеството на сладките води, нуждаещи се от опазване или подобряване с цел да бъдат годни за живота на 

рибите; 

 Директива 2009/90/ЕО на Комисията от 31 юли 2009 година за определяне, съгласно Директива 2000/60/ЕО 

на Европейския парламент и на Съвета, на технически спецификации за химически анализ и мониторинг на 

състоянието на водите; 

 Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 година за създаване на рамка 

за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия); 
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 Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно оценката 

и управлението на риска от наводнения; 

 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на 

дивата флора и фауна; 

 Директива 86/278/ЕИО на Съвета от 12 юни 1986 година за опазване на околната среда, и по-специално на 

почвата, при използване на утайки от отпадъчни води в земеделието; 

 Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 година относно оценката на въздействието на някои 

публични и частни проекти върху околната среда; 

 Решение № 2455/2001/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2001 година за определяне 

на списък на приоритетните вещества в областта на политиката за водите и за изменение на Директива 

2000/60/ЕО. 

Международно право 

Наред с основното Европейско законодателство, Република България е член и на международната правна 
система, където по отношение на водния сектор са приложими  и следните международни договори, спогодби и 
споразумения:   

 ДОГОВОР за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна банка - проект за 

пречистване на отпадъчни води в басейна на р. Марица, ратифициран със Закон, приет от 38-то НС на 

10.04.2001 г. (обн., ДВ, бр.41 от 2001 г.); 

 СПОГОДБА между Народна република България и Кралство Гърция за сътрудничество при използуване на 

водите на реките, които протичат през териториите на двете страни - ратифицирана с Указ № 397 на 

Президиума на Народното събрание от 30.07.1964 г. (обн., ДВ, бр.87 от 1964 г.); 

 СПОГОДБА между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за 

използване водите на р. Места - ратифицирана със Закон, приет от 37-о Народно събрание на 28.03.1996 г., 

приет повторно на 25.04.1996 г. (обн., ДВ, бр.37 от 1996 г.); 

 СПОРАЗУМЕНИЕ за Изменение №1 на Финансов договор FI № 1.7769 от 13.11.1998 г. между Република 

България и Европейската инвестиционна банка: Проект "България, защита на речните и морските брегове от 

ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси" - ратифицирано със Закон, приет от 39-

то НС на 7.07.2004 г. (обн., ДВ, бр.63 от 2004 г.); 

 СПОРАЗУМЕНИЕ между Министерството на околната среда и водите на Република България и 

Министерството на околната среда и управлението на водите на Румъния, за сътрудничество в областта на 

управлението на водите (обн., ДВ, бр.32 от 2005 г., в сила за Р.България от 15.03.2005 г.); 

 СПОРАЗУМЕНИЕ между Министерството на околната среда и водите на Република България и 

Министерството на околната среда и управлението на водите на Румъния за сътрудничество в областта на 

управлението на водите - утвърдено с РМС № 145 от 28.02.2005 г. (обн., ДВ, бр. 32 от 12.04.2005 г., в сила за 

Република България от 15.03.2005 г.); 

 МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНО СПОРАЗУМЕНИЕ между Япония и България за отпускане на безвъзмедна 

помощ за проекти на местно равнище, подписано на 17 ноември 1997 г. – по линия на споразумението, ДЖАЙКА 

и Министерството на околната среда и водите на Р.България реализират изпълнението на „Проект за опазване 

на околната среда в региона по поречието на р. Марица” (1997 – март 1999 г.), а Министерство на транспорта – 

Проект за разширение на пристанище Бургас: Строителство на нов терминал за насипни товари 2А и нов 

източен вълнолом (2001 – 2005 г.); 

 МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНО СПОРАЗУМЕНИЕ между Япония и България за техническо сътрудничество и 

СЪВМЕСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО, подписано от министър-председателите на двете страни на 15 

декември 2004 г. – по линия на споразумението се реализира изпълнението на „Проект за интегрирано 

управление на водните ресурси в Р. България” (май 2006 – март 2008 г.). 

Транспониране на Европейското законодателство 

През предприсъединителния период България даде своето съгласие да развива политиката си в областта на 

управлението на водите в съответствие с всички изисквания на ЕС, определени в съответното европейско 
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законодателство. В тясна връзка с проекта е важно да се посочи, че по време на преговорите за присъединяване 

към Европейския съюз беше постигнато съгласие за преходен период за изпълнение на изискванията на 

Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води. 

Едно от основните предизвикателства за България в периода 2007-2013 г., е изпълнение на ангажиментите, 

поети за преходния период и свързани с изграждането на канализационни мрежи и ГПСОВ за: 

 селища с население над 10 000 ЕЖ – до 31 декември 2010 г.; 

 селища с население между 2 000 и 10 000 ЕЖ – до 31 декември 2014 г. 

Процесът по хармонизиране на законодателството на Общността засяга правилното транспониране на 

законодателството на Общността в законодателната и регулаторната система на България. Основните 

документи, които направляват политиката на страната в областта на околната среда, са Националната 

стратегия за околна среда 2000 - 2006 г., Националната стратегия за околна среда 2005 - 2014 г., 

съответните Национални планове за действие и Националната стратегия за управление и развитие на 

водния сектор, 2012 г., както и основните закони, които регулират управлението на водите. Тези актове 

обхващат основните принципи на ефективната политика в областта на околната среда, като „замърсителят 

плаща”, „повишаване на осведомеността относно състоянието на околната среда”, „споделена отговорност”, 

„превантивно действие”, „интегрирано управление”. Законът за водите, който понастоящем е в сила, заедно 

със Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост, обхваща основните принципи 

и определя собствеността на водоснабдителната и канализационната инфраструктура.  

Списък на актовете на вторичното европейско право в областта на водите и нормативните актове, в които те са 

транспонирани, е даден по-долу. Основният документ на Европейското законодателство - Рамковата 

директива за водите е транспонирана в основната си част през 2006 г., чрез изменение на Закона за водите. 

Съответно през 2010 г. в същия закон е транспонирана и Директивата за наводненията (2007/60/ЕО). 

Останалите директиви в областта на водите са заложени на ниво подзаконови нормативни актове – наредби в 

съответните области, за които те се отнасят: 

 

Таблица 1 Нормативна база 

Европейско законодателство Българско законодателство 

Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на 
Съвета от 23 октомври 2000 година, за установяване на 

рамка за действията на Общността в областта на политиката 
за водите 

ЗАКОН за водите (обн., ДВ, бр.67 от 27.07.1999 г., в сила от 
28.01.2000 г., посл. изм., бр.98 от 14.12.2010 г., в сила от 

1.01.2011 г.) 

НАРЕДБА № 13 от 2 април 2007 г. за характеризиране на 
повърхностните води (обн., ДВ, бр.37 от 8.05.2007 г., в сила 

от 8.05.2007 г.) 

НАРЕДБА № 5 от 23 април 2007 г. за мониторинг на 
водите (обн., ДВ, бр.44 от 5.06.2007 г., в сила от 5.06.2007 г.) 

Директива 2006/118/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 12 декември 2006 г., относно опазването на 

подземните води от замърсяване и влошаване 

НАРЕДБА № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, 
ползване и опазване на подземните води 

(обн., ДВ, бр. 87 от 30.10.2007 г., в сила от 30.10.2007 г., изм. 
и доп., бр. 2 от 8.01.2010 г.) 

Директива 91/676/ЕИО за опазване на водите от 
замърсяване с нитрати от земеделски източници 

НАРЕДБА № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от 
замърсяване с нитрати от земеделски източници (обн., 

ДВ, бр.27 от 11.03.2008 г., в сила от 11.03.2008 г.) 

Директива 2006/7/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 15 февруари 2006 г. за управление качеството на 

водите за къпане, отменяща Директива 76/160/EИО (дата на 
прекратяване на действието: 31/12/2014) 

НАРЕДБА № 5 от 30.05.2008 г. за управление качеството 
на водите за къпане (обн., ДВ, бр.53 от 10.06.2008 г.) 

http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/N13_harakt_PV.pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/N13_harakt_PV.pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/N5__monitvodi.pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/N5__monitvodi.pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/N1_podz_vodi.pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/N1_podz_vodi.pdf


Разработване на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация  

на обособена територия на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен 

“ЕЖИС ИНФРАСТРУКТУРА БЪЛГАРИЯ” ДЗЗД СТР.49 
 

Европейско законодателство Българско законодателство 

Директива 76/160/ЕИО на Съвета от 8 декември 1975 
година относно качеството на водите за къпане (Дата на 

прекратяване на действието: 31/12/2014 г.) 

НАРЕДБА № 14 от 3.08.1987 г. за курортните ресурси, 
курортните местности и курортите (обн., ДВ, бр.79 от 

13.10.1987 г., посл. изм., бр.70 от 10.08.2004 г.) 

НАРЕДБА № 8 от 25.01.2001 г. за качеството на 
крайбрежните морски води (обн. ДВ бр.10 от 2.02.2001 г.) 

НАРЕДБА № 7 от 8.08.1986 г. за показатели и норми за 
определяне качеството на течащите повърхностни води 

(обн. ДВ бр.96 / 12.12.1986 г., в сила от 12.12.1986 г.) 

НАРЕДБА № 11 от 25.02.2002 г. за качеството на водите 
за къпане (обн., ДВ, бр. 25 от 8.03.2002 г., посл.изм., бр.53 от 

10.06.2008 г., в сила до 31.12.2014 г.) 

Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 г. относно 
качеството на водите, предназначени за човешка консумация 

НАРЕДБА № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, 
предназначена за питейно-битови цели (обн., ДВ бр.30 от 

28.03.2001 г., посл. изм. и доп., бр.1 от 4.01.2011 г.) 

Директива 80/777/ЕИО на Съвета от 15 юли 1980 г. за 
сближаване законодателствата на държавите членки 
относно експлоатацията и продажбата на натурални 

минерални води 
НАРЕДБА за изискванията към бутилираните натурални 

минерални, изворни и трапезни води, предназначени за 
питейни цели (обн., ДВ, бр.68 от 3.08.2004 г., в сила от 

3.08.2004 г., посл. изм. и доп., бр.66 от 25.07.2008 г., в сила 
от 25.07.2008 г.) 

 

Директива 2003/40/ЕО на Комисията от 16 май 2003 г. за 
установяване на списъка, границите на концентрация и 

изискванията към етикетирането за съставките на 
натуралните минерални води и условията за употреба на 

обогатен с озон въздух за обработката на натурални 
минерални води и на изворни води 

Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие 
на ЕС в областта на политиката за морска среда (Рамкова 

директива за морска стратегия) 

НАРЕДБА за опазване на околната среда в морските води 
(обн. ДВ бр.94 / 30.11.2010 г., в сила от 30.11.2010 г.) 

Директива 2006/44/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета относно качеството на сладките води, които се 

нуждаят от опазване или подобряване с цел да бъдат годни 
за живота на рибите и Директива 2006/113/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета относно изискванията 
за качеството на водите с черупкови организми 

ЗАКОН за водите (обн., ДВ, бр.67 от 27.07.1999 г., в сила от 
28.01.2000 г., посл. изм., бр.98 от 14.12.2010 г., в сила от 

1.01.2011 г.) 

НАРЕДБА № 4 от 20.10.2000 г. за качеството на водите 
за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми 

(обн., ДВ, бр.88 от 27.10.2000 г.) 

Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за 
пречистването на градските отпадъчни води 

ЗАКОН за водите (обн., ДВ, бр.67 от 27.07.1999 г., в сила от 
28.01.2000 г., посл. изм., бр.98 от 14.12.2010 г., в сила от 

1.01.2011 г.) 

НАРЕДБА № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за 
заустване на производствени отпадъчни води в 

канализационните системи на населените места (обн., 
ДВ, бр.98 от 1.12.2000 г.) 

НАРЕДБА № 10 от 3.07.2001 г. за издаване на 
разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни 

обекти и определяне на индивидуалните емисионни 
ограничения на точкови източници на замърсяване (обн., 

ДВ, бр.66 от 27.07.2001 г., в сила от 27.07.2001 г.) 

НАРЕДБА за реда и начина за оползотворяване на утайки 
от пречистването на отпадъчни води чрез употребата 

им в земеделието (обн., ДВ, бр.112 от 23.12.2004 г.) 

НАРЕДБА № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за 
допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в 
отпадъчните води, зауствани във водни обекти (обн., ДВ, 
бр.97 от 28.11.2000 г., изм. и доп., бр.24 от 23.03.2004 г., в 

сила от 23.03.2004 г.) 

НАРЕДБА за дългосрочните нива, условията и реда за 
формиране на годишните целеви нива на показателите за 

качество на водоснабдителните и канализационните 
услуги  

(обн., ДВ, бр.32 от 18.04.2006 г., в сила от 18.04.2006 г.) 

http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/directives/32006L0113-BG.doc
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Европейско законодателство Българско законодателство 

Директива 2006/11/EО на Европейския парламент и на 
Съвета от 15 февруари 2006 година относно замърсяване, 
причинено от определени опасни вещества, изпуснати във 
водната околна среда на Общността, отменяща Директива 

76/464/ЕИО на Съвета от 4 май 1976 година за 
замърсяването на водната среда на Общността, причинено 

от изливанията на някои опасни вещества 

ЗАКОН за водите (обн., ДВ, бр.67 от 27.07.1999 г., в сила от 
28.01.2000 г., посл. изм., бр.98 от 14.12.2010 г., в сила от 

1.01.2011 г.) 

НАРЕДБА № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за 
заустване на производствени отпадъчни води в 

канализационните системи на населените места (обн., 
ДВ, бр.98 от 1.12.2000 г.) 

НАРЕДБА № 8 от 25.01.2001 г. за качеството на 
крайбрежните морски води (обн.,ДВ, бр.10/2.02.2001) 

НАРЕДБА № 10 от 3.07.2001 г. за издаване на 
разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни 

обекти и определяне на индивидуалните емисионни 
ограничения на точкови източници на замърсяване (обн., 

ДВ, бр.66 от 27.07.2001 г., в сила от 27.07.2001 г.) 

НАРЕДБА № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за 
допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в 
отпадъчните води, зауствани във водни обекти (обн., ДВ, 
бр.97 от 28.11.2000 г., изм. и доп., бр.24 от 23.03.2004 г., в 

сила от 23.03.2004 г.) 

Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 23 октомври 2007 г. относно оценката и 

управлението на риска от наводнения 

ЗАКОН за водите (обн., ДВ, бр.67 от 27.07.1999 г., в сила от 
28.01.2000 г., посл. изм., бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 

1.01.2011 г.) 

ПРАВИЛНИК за дейността, организацията на работа и 
състава на басейновите дирекции (обн., ДВ, бр.7 от 

21.01.2011 г., в сила от 21.01.2011 г.) 

Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за 
опазване на естествените местообитания и на дивата флора 

и фауна 

ЗАКОН за биологичното разнообразие (обн., ДВ, бр.77 от 
9.08.2002 г., посл. изм. и доп., бр.89 от 12.11.2010 г.) 

НАРЕДБА № 11 от 6.04.2009 г. за условията и реда за 
прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 
2007 - 2013 г. (обн., ДВ, бр.29 от 17.04.2009 г., в сила от 
17.04.2009 г., изм. и доп., бр.19 от 9.03.2010 г., в сила от 

9.03.2010 г.) 

НАРЕДБА № 23 от 7.09.2010 г. за условията и реда за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 
2.5 "Риболов във вътрешни водоеми" по Приоритетна ос 

№ 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, 
преработка и маркетинг на продукти от риболов и 

аквакултура" от Операти-вна програма за развитие на 
сектор "Рибарство" на Република България, финансирана 
от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 

2007 - 2013 г. (обн., ДВ, бр.73 от 17.09.2010 г., в сила от 
17.09.2010 г.) 

Директива 2009/90/ЕО на Комисията от 31 юли 2009 г. за 
определяне, съгласно Директива 2000/60/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета, на технически спецификации за 
химически анализ и мониторинг на състоянието на водите 

Транспониращ акт ще бъде заложен в Плана за действие на 
Министерски Съвет 

Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 16 декември 2008 г. за определяне на стандарти 
за качество на околната среда в областта на политиката за 
водите, за изменение и последваща отмяна на Директиви 

82/176/ЕИО, 83/513/ЕИО, 84/156/ЕИО, 84/491/ЕИО, 
86/280/ЕИО на Съвета и за изменение на Директива 
2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 

НАРЕДБА за стандарти за качество на околната среда за 
приоритетни вещества и някои други замърсители (обн., 

ДВ, бр.88 от 9.11.2010 г., в сила от 9.11.2010 г.) 

ПРАВИЛНИК за дейността, организацията на работа и 
състава на басейновите дирекции 

(обн., ДВ, бр.7 от 21.01.2011 г., в сила от 21.01.2011 г.) 

Директива 75/440/ЕИО на Съвета от 16 юни 1975 г. 
относно изискванията за качество на повърхностните води, 

предназначени за производство на питейна вода в 
държавите-членки, изменена от Директива 79/869/ЕЕС и 

Директива 91/692/ЕЕС (отменена, с дата на прекратяване 
на действието: 21/12/2007) 

НАРЕДБА № 12 от 18.06.2002 г. за качествените 
изисквания към повърхностни води, предназначени за 

питейно-битово водоснабдяване 

(обн., ДВ, бр.63 от 28.06.2002 г.) 

http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/directives/31979L0869_chestota%20na%20analiz%20na%20piteina%20voda.doc
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Европейско законодателство Българско законодателство 

Директива 80/68/ЕИО на Съвета от 17 декември 1979 г., 
относно опазването на подземните води от замърсяване, 

причинено от определени опасни вещества (Дата на 
прекратяване на действието: 21/12/2013) 

НАРЕДБА № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от 
замърсяване с нитрати от земеделски източници (обн., 

ДВ, бр.27 от 11.03.2008 г., в сила от 11.03.2008 г.) 

НАРЕДБА № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за 
проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на 
санитарно-охранителните зони около водоизточниците и 
съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 

водоизточниците на минерални води, използвани за 
лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн., 

ДВ, бр.88 от 27.10.2000 г.) 

НАРЕДБА № 10 от 3.07.2001 г. за издаване на 
разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни 

обекти и определяне на индивидуалните емисионни 
ограничения на точкови източници на замърсяване (обн., 

ДВ, бр.66 от 27.07.2001 г., в сила от 27.07.2001 г.) 

Директива 86/278/ЕИО на Съвета от 12 юни 1986 г. за 
опазване на околната среда, и по-специално на почвата, при 

използване на утайки от отпадъчни води в земеделието 

ЗАКОН за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр.86 от 
30.09.2003 г., посл. изм. и доп., бр.98 от 14.12.2010 г., в сила 

от 1.01.2011 г.) 

 

Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 г., относно 
оценката на въздействието на някои публични и частни 

проекти върху околната среда 

ЗАКОН за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр.91 от 
25.09.2002 г., посл. изм. и доп., бр.61 от 6.08.2010 г.) 

 

Решение № 2455/2001/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 20 ноември 2001 г. за определяне на списък на 

приоритетните вещества в областта на политиката за водите 
и за изменение на Директива 2000/60/ЕО 

ЗАПОВЕД № РД-321 от 7 май 2007 г. на Министъра на 
околната среда и водите за определяне на 

приоритетните и приоритетно опасните вещества в 
областта на водите (ДВ. бр.44 от 5 юни 2007 г.) 

 

Консолидираното законодателство на Европейския съюз е достъпно в електронен формат на уебсайта Eur-Lex 

(http://eur-lex.europa.eu/bg/tools/about.htm ). От Регистъра за околна среда, защита на потребителите и 

тяхното здраве, част 15.10.20.20 „Опазване и управление на водите”, са изтеглени всички европейски 

екологични директиви, посочени в Приложение 2, Раздел 5 на Искането за представяне на предложения по 

Проекта за развитие на общинската инфраструктура. 

С Договора за присъединяване на Р. България и Румъния към Европейския съюз от 21.06.2005 г., са 

установени условията и договореностите по приемането на страната и привеждане на националното 

законодателство в съответствие с кореспондиращите европейски регламенти. Крайните срокове са обобщени 

по-долу: 

 Директива 91/271/ЕИО на съвета от 21 май 1991 година за пречистването на градските отпадъчни води, 

за изграждане на канализационни мрежи и осигуряване на необходимото пречистване за агломерации с: 

 над 10 000 ЕЖ – до 31.12.2010 г.; 

 между 2 000 и 10 000 ЕЖ – до 31.12.2014 г.; 

 по-малко от 2 000 ЕЖ – няма преходен период. 

 Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 година относно качеството на водите, предназначени за 

консумация от човека, засягаща: 

 правото на държавите-членки да предвидят отклонения от стойностите на химическите параметри по 

Приложение І, част Б или определени в съответствие с чл.5, параграф 3, до друга, определена от тях 

максимелна стойност, доколкото никоя дерогация не представлява потенциална опасност за здравето на 

хората и доколкото не съществува друг разумен начин за запазване разпределението на водите, 

предназначени за консумация от човека – тези отклонения са възможно най-ограничени във времето и не 

надхвърлят 3 (три) години. Допускането на втора дерогация е възможно при мотивиран доклад до Комисията.  

http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/Zapoved_PS.zip
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/Zapoved_PS.zip
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/Zapoved_PS.zip
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/Zapoved_PS.zip
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Продължителността на 2-то отклонение също не надхвърля 3 (три) години. Трета дерогация е възможна за 

изключителни случаи при същата продължителност; 

 изискванията за предоставяне на подробна информация за дерогацията не се прилагат, ако 

компетентните органи преценят, че неспазването на параметричната стойност е маловажно и че мерките за 

отстраняване позволяват да се коригира  положението в максимален срок от тридесет дни; 

 случаите, когато една и съща параметрична стойност, приложима към дадено водоснабдяване, не е била 

спазвана в продължение на повече от тридесет дни общо през последните дванадесет месеца; 

 за всяка дерогация, отнасяща се до разпределение, което е 1000 м3 средно на ден или което снабдява 

над  5000 души, държавите-членки информират Комисията в срок до два месеца; 

 държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че качеството на водите, предназначени 

за консумация от човека, е приведено в съответствие с настоящата директива, в срок до пет години, считано 

от влизането и в сила, без да се засягат бележки 2, 4 и 10 от Приложение I, част Б; 

 в изключителни случаи и за ограничени географски зони, държавите-членки могат да представят на 

Комисията специално заявление за продължаване на срока, предвиден в член 14. Това продължаване не 

трябва да надхвърля три години, след изтичането на този период се извършва преразглеждане, чиито 

резултати се предават на Комисията, която може въз основа на това преразглеждане да разреши второ 

продължаване на срока до 3 (три) години; 

 държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, 

необходими, за да се съобразят с настоящата директива, в срок до две години, считано от датата на 

влизането и в сила. 

 Директива 2006/118/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година за защита  на 

подземните  води от замърсяване и влошаване, въвеждаща: 

 „базово ниво” за подземните води, определено като средна стойност на резултатите от програмите за 

мониторинг по чл.8 от РДВ – за референтни 2007 и 2008 г.; 

 „прагова стойност” за химическия статус на подземните води в държавите-членки, съгласно параграф 1б 

от РДВ – за първи път, считано от 22.12.2008 г.; 

 процедура по забрана за директно заустване в подземни води на вещества и субстанции от списъците по 

чл.4 и 5 на Директива 80/68/ЕИО, съобразно процедурите и критериите за оценка на химическия статус на 

подземните води, и идентификацията на значими и постоянни възходящи и обратими тенденции - между 

16.01.2009 и 22.12.2013 г.; 

 транспониране на Директивата в законовите, подзаконовите и административните разпоредби на 

държавите-членки – до 16.01.2009 г. 

 Директива 80/68/ЕИО на Съвета от 17 декември 1979 година за защита  на подземните  води от замърсяване, 

причинявано от известни опасни вещества - разрешенията за заустване в подземни води на веществата и 

субстанциите по групи от списъците се издават за ограничен период и се преразглеждат на всеки четири  

години; 

 Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 година за опазване на водите от замърсяване с 

нитрати от селскостопански източници, касаеща: 

 посочването за уязвими зони на всички известни на територията им зони, които захранват водите, 

определени съгласно параграф 1, и които допринасят за замърсяването – в срок до две години, считано от 

нотифицирането на настоящата директива. Държавите-членки преразглеждат и при необходимост ревизират 

или допълват своевременно или най-малко на всеки четири години списъка с посочените уязвими зони, 

посочени в момента на предходното определяне; 

 осигуряването за всички води на определено ниво на обща защита от замърсяване чрез съставянето на 

кодекси за добри селскостопански практики за земеделските стопани и програма за обучение и информиране 

на земеделските стопани – в срок до две години, считано от съобщаването на настоящата директива; 

 съставяне на програми за действие за посочените уязвими зони – в срок до две години от първоначалното 

посочване и се прилагат в срок до четири години, считано от тяхното изготвяне; 
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 уточняването на уязвимите зони и ревизирането на списъка с посочените уязвими зони се изготвя от 

държавите-членки в срок от две години, считано от съобщаването на настоящата директива и проследяване 

в продължение на една година за концентрацията на нитрати в сладките води; 

 подновяване на програмата за наблюдение най-малко на всеки четири години, освен за местата за 

вземане на проби, където концентрацията на нитрати на всички предишни проби се е оказала по-ниска от 25 

милиграма на литър, и където никакъв нов фактор, който би могъл да увеличи съдържанието на нитрати, не е 

бил констатиран; в този случай програмата за наблюдение се подновява на всеки осем години; 

 преразглеждане състоянието на еутрофикация на сладките повърхностни води, крайбрежните води и на 

устията - на всеки четири години; 

 транспониране на Директивата в законовите, подзаконовите и административните разпоредби на 

държавите-членки – в срок до две години, считано от нейното нотифициране (19.12.1991 г.). 

 Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година за определяне 

на стандарти за качество на околната среда в областа за водите, визираща: 

 изготвяне на инвентаризация, включително карти, на емисиите, заустванията и загубите на 33 броя 

приоритетни вещества и замърсители, изброени в част „А” от Приложение І „Стандарти за качество на 

околната среда” – референтният период за оценка стойностите на замърсяване е една година между 2008 и 

2010 г. Актуализираните инвентаризации се публикуват в Плановете за управление на речните басейни, 

както е посочено в чл.13, параграф 7 на РДВ; 

 осъществяване на мониторинг и докладване в съответствие с членове 5, 8 и 15 от Директива 2000/60/ЕО 

– до 22.12.2012 г.; 

 транспониране на Директивата в законовите, подзаконовите и административните разпоредби на 

държавите-членки – до 13.07.2010 г. 

 Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 година за установяване 

на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите, относно: 

 осигуряване програми за мониторинг екологичното и химическото състояние и екологичния потенциал на 

повърхностните и подземните води – до 6 години от датата на влизане в сила на настоящата директива 

(01.01.2007 г.- дата на присъединяване); 

 възвращаемост на разходите за водни услуги, включително водни ценови стратегии и въвеждане на 

принципа „замърсителят плаща” – до 2010 г.; 

 прилагане на комбиниран подход за точкови и дифузни източници – най-късно 12 години след датата на 

влизане в сила на настоящата директива (01.01.2007 г.); 

 програма от мерки, базирани на резултатите от анализите по чл.5 и с цел постигане на целите, 

установени в чл.4 – установяват се най-късно 9 години след датата на влизане в сила; 

 публикуване на изготвените планове за управление на речните басейни – най-късно 9 години след датата 

на влизане в сила. 

 Директива 2009/90/ЕО на Комисията от 31 юли 2009 година за определяне, съгласно Директива 2000/60/ЕО 

на Европейския парламент и на Съвета, на техническите спесификации за химически анализ и мониторинг за 

състоянието на водите, касаеща лабораториите или наетите подизпълнители в държавите-членки относно: 

 въвеждането в практиките на системите за управление на качеството, в съответствие със стандарт EN 

ISO/IEC-17025 или други еквивалентни международно признати стандарти – до 2 години от влизането в сила 

(21.08.2009 г.); 

 демонстрирането на компетентност при анализ на съответните физико-химични и химически измервани 

величини чрез участие в програми за квалификационни проверки върху методите за анализ, оценявани на 

база системата, определена по ISO/IEC ръководство 43-1 или стандарт ISO-13528 или други еквивалентни 

международно признати стандарти – до 2 години от влизането в сила (21.08.2009 г.); 
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 въвеждането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби от държавите-членки, 

необходими, за да се съобразят с настоящата директива – не по-късно от две години след нейното влизане в 

сила. 

 Директива 2006/113/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно 

изискванията за качество на водите с черупкови организми, засягаща: 

 заустването на отпадъчни води, попадащи в параметрите „халогенирани органични вещества“ и „метали“, 

емисионните норми, въведени от държавите-членки в съответствие с Директива 2006/11/ЕО от 15 

февруари 2006 г. относно замърсяване, причинено от определени опасни вещества, изпуснати във водната 

околна среда на Общността (1), се прилагат едновременно с целите за качество и другите, произтичащи от 

настоящата директива задължения, по-специално тези, свързани с вземането на проби – от датата на 

влизане в сила (01.01.2007 г.). 

 Директива 2006/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно защитата 

на околната среда чрез наказателно право – до 26.12.2010 г. държавите-членки въвеждат в сила законовите, 

подзаконовите и административните разпоредби, необходими за транспониране на настоящата директива; 

 Директива 2006/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2006 година за управление 

качеството на водите за къпане и за отмяна на Директива 76/160/ЕИО, касаеща: 

 годишното идентифициране на всички води  за къпане и регулярното провеждане на последващ 

мониторинг – преди започването на първия сезон за къпане след 24.03.2008 г.; 

 изпълнението на програма от реалистични и пропорционални мерки, обезпечаващи най-малко 

„задоволителна” класификация на всички води за къпане – до края на сезона за къпане 2015 г.; 

 изготвяне на профили на водите за къпане, съгласно Приложение ІІІ – определят се за първи път до 

24.03.2011 г. и се актуализират на 2 до 4 години, съобразно класификацията; 

 отмяната на Директива 76/160/ЕИО от 8 декември 1975 г. относно качеството на водите за къпане – 

считано от 31.12.2014 г.; 

 транспониране на Директивата в законовите, подзаконовите и административните разпоредби на 

държавите-членки – до 24.03.2008 г. 

 Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно оценката 

и управлението на риска от наводнения, относно изготвянето на: 

 карти на районите под заплаха и с риск от наводнения – до 22.12.2010 г. и се актуализират до 22.12.2019 

г. и на всеки 6 години след това; 

 предварителната оценка за риска от наводнения на райони за речно управление – до 22.12.2011 г. и се 

актуализират до 22.12.2018 г. и на всеки 6 години след това; 

 плановете за управление на риска от наводнения – до 22.12.2015 г. и се актуализират до 22.12.2021 г. и 

на всеки 6 години след това. 

 Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 година за създаване на рамка 

за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия), 

включваща: 

 първоначална оценка на текущото състояние на околната среда на съответните води и на въздействието 

на човешката дейност и определяне на поредицата от екологични цели и свързаните с тях индикатори – до 

15.07.2012 г.; 

 определяне и изпълнение на програма за мониторинг на текущите оценки и редовно актуализиране на 

целите – до 15.07.2014 г.; 

 програма от мерки, предназначена за постигането или поддържането на добро състояние на околната 

среда във всички морски води на държавите-членки – разработване до 2015 г., въвеждане в изпълнение до 

2016 г. и резултати – до 2020 г.;  
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 въвеждането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби от държавите-членки, 

необходими, за да се съобразят с настоящата директива – най-късно до 15 юли 2010 г. 

 Директива 91/692/ЕИО на Съвета от 23 декември 1991 година относно стандартизиране и рационализиране 

на докладите за прилагане на някои директиви, свързани с околната среда, уточняваща най-вече сроковете за 

предаване на доклади и изпращане на информация от държавите-членки до Комисията – на периоди, вариращи 

от 6 месеца до 3 години; 

 Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 година за създаване на 

инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE), относно : 

 създаването и регулярното актуализиране на масиви от пространствени данни по чл.5, параграф 4, 

съответстващи на темите, изброени в приложенията на директивата: за І и ІІ - до 2 години след датата на 

приемане на правилата (15 май 2008 г.); и ІІІ – до 5 години; 

 правилата за прилагане, предвидени в чл.7, параграф 1, - не по-късно от 15.05.2009 г. за масиви от 

пространствени данни, съответстващи на темите, изброени в приложение І; 

 правилата за прилагане, предвидени в чл.7, параграф 1, - не по-късно от 15.05.2012 г. за масиви от 

пространствени данни, съответстващи на темите, изброени в приложение ІІ и ІІІ; 

 държавите-членки изпращат на Комисията доклад, съдържащ общо описание на изградената 

инфраструктура, координацията между доставчиците от публичния сектор, приноса на публичните власти, 

ползването на услугите и инфраструктурата, споразуменията за обмен и разходите за изпълнение – до 15 

май 2010 г.; 

 държавите-членки изпращат на Комисията доклад с актуализирана информация за обстоятелствата на 

всеки три години, но не по-късно от 15 май 2013 г.; 

 държавите-членки привеждат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби 

до 15 май 2009 г. 

1.2.3 Институции, чиято дейност е свързана с околната среда 

Основен орган за управлението на национално ниво е Министърът на околната среда и водите, а на басейново 

ниво – директорите на 4-те басейнови дирекции, съгласно разделението на страната по райони за управление 

на водите. Както вече бе споменато, разпоредбите на Закона за водите определят основните институции, чиято 

дейност пряко е свързана с управлението на околната среда и водите. Това са Министърът на околната среда и 

водите, Висшият консултативен съвет по водите към него, Изпълнителната агенция по околна среда, 

директорите на Дунавската, Черноморската, Източно- и Западно беломорската басейнови дирекции, 

басейновите съвети към тях, 20-те Регионални инспекции по околна среда и води и директорите на 

националните паркове. 

Министерство на околната среда и водите 

Министерството на околната среда и водите е централна администрация на изпълнителната власт, юридическо 

лице на бюджетна издръжка. Мисията на МОСВ е да съхрани природните богатства на България и да осигури 

здравословна околна среда за населението и. МОСВ разработва и провежда националната политика по 

околната среда и водите в Република България. Основните функции на Министъра на околната среда и водите 

са определени в Закона за опазване на околната среда. Тези функции са свързани с разработването и 

осъществяването на националната политика в областта на околната среда и водите и имат пряко отношение и 

към управлението на водите. Министърът на околната среда и водите осъществява и управлението на водите на 

национално ниво. Най-общо правомощията му са детайлно регламентирани в Закона за водите и включват 

политически, методически, координиращи, изпълнителски и контролни функции и дейности, насочени към 

осигуряване и опазване качеството на водите (изработване на политики, планове, програми и мерки); дейности, 

насочени към установяване на контрол на емисиите (издаване на разрешителни, контрол) и дейности, насочени 

към установяване на общи правила за мониторинг и докладване на данните: 
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МОСВ самостоятелно или съвместно с други министерства, разработва и внася в Министерски съвет за 

одобрение и приемане на: 

 концепции, стратегии и програми за развитието на околната среда и водите; 

 проекти на нормативни актове, решения и разпореждания; 

 проекти на международни договори. 

Министерството управлява програми и проекти в сферата на околната среда и водите, финансирани от 

предприсъединителните и структурните фондове, Кохезионния фонд и други финансови инструменти на 

Европейския съюз, както и от други международни финансови институции и донори, като осигурява ефикасното 

и правомерното управление на тези програми и проекти. МОСВ е компетентен орган по изпълнение на 

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.”, чиято главна стратегическа цел е подобряване, запазване и 

възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура. МОСВ изпълнява 

функции, свързани с докладването на национално и международно ниво в областта на околната среда и водите, 

както и с информирането на обществеността. За осъществяване на своите отговорности и задачи 

министерството разработва политики по отделните компоненти на околната среда и факторите на замърсяване, 

със съответни стратегически цели и програми за изпълнението им, чрез които се постигат ползите за 

обществото. Конкретните функции на МОСВ в областта на водите са подробно регламентирани в Закона за 

водите.  

При изпълнение на политиката по управление на водите МОСВ взаимодейства основно със следните 

институции: 

 Министерството на регионалното развитие и благоустройството – като орган, осъществяващ държавната 

политика в областта на експлоатацията, изграждането, ремонта и реконструкцията на водоснабдителните и 

канализационните системи на населените места, на системите и съоръженията за защита от вредното 

въздействие на водите в границите на населените места и като принципал на „ВиК” дружествата с над 50 % 

държавно участие, и по отношение устройството и развитието на териториите и осигуряването на 

организираното и ефективно водоснабдяване на урбанизираните територии; 

 Министерството на земеделието и храните – по отношение на опазването на водите от замърсяване с 

нитрати от земеделски източници, вредни и опасни вещества, използвани за растителна защита; за аквакултури 

и свързаните с тях дейности; рационалното и ефективно използване на водите при развитие на поливното 

земеделие и в животновъдството, поддържане и възстановяване на растителна и почвена покривка, свързани с 

възпроизводството на водите; 

 Министерството на здравеопазването – като орган, осъществяващ контрола на качеството на водите, 

предназначени за питейно-битово водоснабдяване, на водите, използвани за питейно-битови цели и на 

минералните води, управлението на водите за къпане и определянето на зоните за защита на водите ; 

 Министерството на икономиката, енергетиката и туризма – по отношение използването на водите, и особено 

при използването им като възобновяем източник на енергия, при допустимо въздействие върху околната среда; 

 Министерството на вътрешните работи – най вече с Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на 

населението”, при извършване на съгласувани действия при защита от вредното въздействие на водите, 

осигуряване на оценките, разработване на плановете и изпълнение на мерките за предотвратяване или 

смекчаване на ефекта от вредното въздействие на водите при наводняване и при засушаване; 

 Министерството на външните работи – за  разработването и съгласуването, съвместно с други държави, на 

политики, програми и стратегии за опазване на водите в международните речни басейни и трансграничните 

водни тела; 

 Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – по отношение опазването на 

морските води и мониторинга на водите на р. Дунав; 

 Министерство на финансите – за съгласуване и коректив на дейностите по планирането, осигуряването и 

контрола върху изразходването на средствата от държавния бюджет, в т.ч. одобряването и координирането на 
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проекти, свързани с управлението на водите и  координирането на проектите, финансирани със средства от ЕС 

и международните финансови институции;  

 Държавната комисия по енергийно и водно регулиране – по отношение регулирането на цените, 

достъпността и качеството на услугата по водоснабдяване и канализация. Основните взаимоотношения са 

свързани с  планирането и провеждането на ценова политика в областта на водоснабдяването и канализацията 

и  изпълнението на мерките за осигуряване на ценова политика, с подходящи стимули за потребителите за 

ефективно използване на водите с оглед постигане на целите за опазване на околната среда, които трябва да 

бъдат изпълнени във всеки район за басейново управление на водите за постигане на целите по чл.9 от 

Рамковата директива за водите, както и определяне на прогнозни цени на услугите за водоснабдяване, 

отвеждане на отпадъчните води и пречистването им , съобразени със социалния и икономическия ефект и 

ефекта за опазване на околната среда от възстановяване на разходите, както и с географските и климатични 

условия в съответните райони; 

 Областните управители – за поддържане на проводимостта на речните легла и защитата от вредното 

въздействие на водите; 

 Кметовете на общини – при използването и опазването на водите - публична общинска собственост, 

включително водите на язовирите и  микроязовирите, публична общинска собственост, както и на минералните 

води, изключителна държавна собственост, предоставени за управление и ползване от съответните общини и 

управлението на водностопанските системи и съоръжения - общинска собственост, включително ВиК 

дружествата – общинска собственост, координиране на дейностите за защита от вредното въздействие на 

водите, в т.ч. поддържане проводимостта на речните легла в границите на населените места, спазване на 

забраните за строителство в крайбрежните заливаеми ивици на реките и съгласуване на документите за 

предоставяне на концесии за минерални води; 

 Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) при БАН – по отношение на метеорологичните 

и хидрологичните прогнози и мониторинга на количеството на валежите, повърхностните и подземните води; 

 Националния статистически институт – при изготвяне на статистическите данни за иззетите и доставените 

количества вода за населението и за отделните отрасли на икономиката, както и за обема на  отпадъчни води, в 

т.ч. пречистени и непречистени и други, включително икономическите показатели, необходими при разработване 

на икономическия анализ на водоползването. 

Изпълнителна агенция по околна среда 

Изпълнителната агенция по околна среда е администрация към Министъра на околната среда и водите и по 

силата на това е юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. 

ИАОС е Национален референтен център към Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) и член на EPA 

Network (Мрежа на Директорите на Агенции по опазване на околната среда).  

ИАОС е ключова институция, която осъществява прилагането на изискванията на законодателството и 

нормативната уредба, свързани с околната среда. Дейността, структурата, организацията на работа и съставът 

на Агенцията са уредени с Устройствения правилник (приет с ПМС № 162 от 3 август 2010). Работата на 

ИАОС се подпомага от Експертен екологичен съвет – специализиран орган на пряко подчинение на 

Изпълнителния директор на Агенцията. 

Изпълнителната агенция осъществява функциите и задачите си в изпълнение на следните основни нормативни 

актове: Закон за опазване на околната среда, Закон за чистотата на атмосферния въздух, Закон за водите, 

Закон за почвите, Закон за подземните богатства, Закон за биологичното разнообразие, Закон за 

защитените територии, Закон за защита от шума в околната среда, Закон за управление на отпадъците, 

Закон за горите, Закон за безопасно използване на ядрената енергия и свързаните с тях подзаконова 

нормативна уредба по прилагането им. Агенцията осъществява ръководни, координиращи и информационни 

функции по отношение на контрола и опазването на околната среда в България. Проектира и управлява 

Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС) на територията на цялата страна, като 

осигурява материално-техническите, методическите и програмно-информационните ресурси, необходими за 

нейното функциониране и развитие. НСМОС осигурява своевременна информация за състоянието на 

http://epanet.ew.eea.europa.eu/european_epas/countries/bg
http://epanet.ew.eea.europa.eu/european_epas/countries/bg
http://nfp-bg.eionet.eu.int/bul/Legislation/Forests/zakgori.rtf
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елементите на околната среда и факторите, въздействащи върху нея, въз основа на която да се правят анализи, 

оценки и прогнози за обосноваване на дейностите по опазване и защита на околната среда от вредни 

въздействия. Агенцията поддържа информационни бази данни на национално и регионално равнище. Базите 

данни са структурирани по компоненти на околната среда с използване на общи номенклатури. 

В изпълнение на своите функции и в съответствие с основните нормативни актове, с които се регламентира 

контролът и опазването на околната среда в страната, ИАОС работи в пряко сътрудничество с: МОСВ; 

Басейновите дирекции, при осъществяването на съвместен контрол върху комплексните разрешителни; РИОСВ, 

по линия на Регионалните лаборатории на Агенцията и във връзка с мониторинга на отпадъчните води; МЗХ,  

НИМХ при БАН и НСИ -  за предоставяне на информация във връзка с изготвянето на Националния доклад за 

състоянието и опазването на околната среда в Р. България. 

Басейнови дирекции и басейнови съвети 

Съгласно чл.152, ал.1 от Закона за водите и в съответствие с Рамковата директива за водите, територията 

на България е разделена на четири района за басейново управление на водите, с учредени:  

 Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) за Дунавски район с център Плевен - обхващащ водосборните 

области на реките Искър, Ерма, Нишава, Огоста и западно от Огоста, Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом и 

Дунавски Добруджански реки и водите на река Дунав; 

 Басейнова дирекция „Черноморски район” (БДЧР), за Черноморски район с център Варна – включващ 

водосборите на реките, вливащи се в Черно море от северната до южната граница, включително вътрешните 

морски води и териториалното море; 

 Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” (БДИБР), за Източнобеломорски район с център Пловдив - 

за водосборните области на реките Тунджа, Марица, Арда и Бяла река; 

 Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” (БДЗБР) за Западнобеломорски район с център 

Благоевград - за водосборите на реките Места, Струма и Доспат. 

Басейновите дирекции са юридически лица, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към 

Министерството на околната среда и водите, създадени със заповед на Министъра на околната среда и водите. 

Тяхната дейност се координира и контролира от дирекция "Управление на водите" в МОСВ. 

Басейновият съвет е държавно-обществена консултативна комисия за подпомагане дейността на басейновата 

дирекция. Включва представители на държавната администрация, териториалната администрация, 

водоползвателите и юридическите лица с нестопанска цел в обхвата на басейна, както и представители на 

научни организации, имащи отношение към водните проблеми. 

БД са отговорни за прилагането на държавната политика по управление и опазване на водите на басейново 

ниво в съответния район, както и за постигането на европейски стандарти при  управлението на водите. 

Функциите и компетенциите на басейновите дирекции са определени със Закона за водите, Устройствения 

правилник на МОСВ (приет с ПМС 274 от 20.11.2009 г., обн. ДВ, бр.94 от 27.11.2009 г.) и Правилника за 

дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции, издаден от МОСВ (обн. ДВ, бр.10 

от 29.01.2002г., изм. ДВ, бр.92 от 20.11.2009 г.). Те могат да се структурират в следните основни групи:  

 Управленски - изразяват се основно в разработването на Планове за управление на речните басейни (ПУРБ), 

стопанисването на водите изключителна държавна собственост, които не са предоставени на концесия и 

стопанисване на съоръженията за подземни води, публична държавна собственост; 

 Регулаторни - свързани с разрешителния режим за водовземане и ползване на водните обекти, въведен от 

Закона за водите като средство за регулиране на нуждите на обществото и лицата от водни ресурси с 

определено количество и качество. Наред с това, включват и разработване на мрежите за мониторинг на водите 

на басейново ниво, определяне на санитарно-охранителните зони (СОЗ) около съоръженията за питейно-битово 

водоснабдяване, водене на водния и водностопанския кадастър и регистрите на издадените разрешителни; 
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 Информационни - изразяващи се в осигуряването на информация за обществеността за състоянието на 

водите, връзките с медиите и населението от района за басейново управление, контакти с всички 

заинтересовани лица, както и приобщаване на гражданите в процеса на вземане на решения; 

 Контролни - свързани с осъществяване на дейности за недопускане и предотвратяване на последиците от 

вредното въздействие върху водите, съхраняването и опазването на водните и свързаните с тях екосистеми. 

Басейновите дирекции работят в сътрудничество с: 

 Държавните институции, в лицето на - териториалните структури на МЗХ и МЗ, ИАОС, РИОСВ, Главна 

дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението” към МВР, Дирекциите на Националните паркове; 

 Общини и областни администрации; 

 ВиК дружества, „Напоителни системи” ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади” към НЕК ЕАД; 

 Неправителствени организации; 

 Водни ползватели и водни замърсители – граждани и юридически лица. 

Регионални инспекции по околна среда и води 

Регионалните инспекции по околната среда и водите са административни структури към Министъра на околната 

среда и водите, които осигуряват провеждането на държавната политика по опазване на околната среда на 

регионално равнище. Общият им брой за страната е 16, като дейността на една РИОСВ обхваща територията на 

една или няколко области. Дейността на Регионалните инспекции се координира от дирекция "Политики по 

околната среда" в МОСВ. Работата на РИОСВ се подпомага от Експертни екологични съвети. 

Основните нормативни актове, които регламентират функциите на РИОСВ в областта на опазване на водите са: 

Закон за водите; Закон за опазване на околната среда; Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите 

от замърсяване с нитрати от земеделски източници; Наредба № 5 от 23.04.2007 г. за мониторинг на 

водите; Наредба № 6 от 09.11.2000 г. за емисионни норми на допустимото съдържание на вредни и опасни 

вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти; Наредба № 7 от 08.08.1986 г. за показатели и 

норми за определяне качеството на течащите повърхностни води; Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за 

условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на 

населените места; Наредба № 10 от 03.07.2001 г. на МОСВ за издаване на разрешителни за заустване на 

отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуални емисионни ограничения на точкови 

източници на замърсяване. 

Функциите на РИОСВ са регламентирани с разпоредбите на Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ, 

бр.91 от 25.09.2002 г., посл. изм. и доп., бр.103 от 29.12.2009 г.), Закона за водите (обн., ДВ, бр.67 от 27.07.1999 

г., посл. изм. и доп., бр.61 от 06.08.2010 г.), другите законови и подзаконови актове по всички компоненти на 

околната среда на Р. България и Правилника за устройството и дейността на РИОСВ (обн. ДВ, бр.65 от 27 

юли 2004 г., посл. изм., бр.103 от 29.12.2009 г.). В съответствие с Правилника функциите, изпълнявани от 

РИОСВ, биват: 

 Регулиращи –  разработват  или участват  в разработването на документи в областта на опазването на 

околната среда и устойчивото ползване на природните ресурси и провеждат на регионално равнище дейности, 

свързани с политиката на държавата в тази област; 

 Информационни – обхващащи процеса на разработване и участие в провеждането на дейности, свързани с: 

информиране на обществеността за случващото се в областта на околната среда, предоставяне на информация 

на средствата за масово осведомяване и повишаване на общественото съзнание и култура; 

 Контролни - включващи превантивен, текущ и последващ контрол, свързан с прилагането на нормативните 

актове, регламентиращи качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и  въздействат. 

При изпълнение на своите функции и задачи РИОСВ работят в сътрудничество с:  
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Държавните институции, в лицето на териториалните структури на МЗХ, МЗ и МРРБ; ИАОС, Басейновите 

дирекции, Главна дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението” към МВР, Дирекциите на 

Националните паркове; 

 Общини и областни администрации; 

 ВиК дружества, „Напоителни системи” ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади” към НЕК ЕАД; 

 Водни ползватели и водни замърсители – граждани и юридически лица. 

1.2.4 Национален регулаторен орган 

Държавната комисия за енергийно регулиране е създадена с Постановление №181 на МС на Р.България от 10 

.09.1999 г., на основание чл.11 ал.2 от Закона за енергетиката и енергийната ефективност. Със Закона за 

регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр.18 от 22.02.2005 г.) е изменен 

ЗЕЕЕ (обн., ДВ, бр.107 от 9.12.2003 г.) и комисията е трансформирана в Държавна комисия за енергийно и водно 

регулиране (ДКЕВР). 

ДКЕВР е независим специализиран колегиален държавен орган, първостепенен разпоредител с бюджетни 

средства, който осъществява регулирането на дейностите в енергетиката и услугите в отрасъл „Водоснабдяване 

и канализация”. Комисията се състои от 7 членове , от които един председател и шестима комисари, като двама 

от тях  са с функции за регулиране на ВиК услугите. Членовете на Комисията се избират с решение на 

Министерския съвет и се назначават от Министър-председателя. Мандатът им е 5 години, с право на не повече 

от два пълни последователни мандата. 

Функциите и правомощията на Комисията в областта на водите се определят със Закона за регулиране на 

водоснабдителните и канализационните услуги. Отговорностите на ДКЕВР в областта на водоснабдяването и 

канализацията са свързани и с други приложими подзаконови актове, като: Наредбата за дългосрочните нива, 

условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на 

водоснабдителните и канализационните услуги (обн. ДВ. бр.32 от 18 април 2006 г.), Наредбата за регулиране 

на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (обн. ДВ. бр.32 от 18 април 2006 г.) и Наредба 4 

от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за използване на 

водоснабдителните и канализационните системи. 

В областта на водоснабдяването и канализацията Комисията има функции да:    

 регулира качеството и цените на В и К услугите; 

 разработва, съгласува и предлага на Министерския съвет проекти на нормативни актове по ЗРВКУ и дава 
писмени указания относно прилагането на подзаконовите нормативни актове; 

 одобрява общите условия на договорите за предоставяне на ВиК услугите на потребителите, упражнява 
контрол и налага санкции в предвидените случаи; 

 осъществява предоставените и със ЗРВКУ правомощия по повод на концесионни и други договори; 

 води регистър на договорите за възлагане извършването на ВиК услуги; 

 регистрира експертите, които участват при извършването на контрола. 

Устройственият правилник на ДКЕВР и на нейната администрация (обн. ДВ, бр.52 от 2004 г.) урежда 

вътрешната управленска и организационна структура на Комисията и регламентира функционалните 

характеристики на структурните звена и организацията на работата им. 

В своята дейност ДКЕВР се подпомага от администрация, която се разделя на обща и специализирана, според 

разпределението на функциите, и е структурирана в дирекции. Общата администрация подпомага технически 

дейността на Комисията и на специализираната администрация. В специализираната администрация функции в 

областта на водоснабдяването и канализацията имат: 

Главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги”, която изцяло отговаря за дейността на Комисията 

по регулиране на качеството и цените на ВиК услугите. Функциите на Дирекцията са основно в следните 

направления: 
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 утвърждаване или определяне на цените, регулирани от ЗРВКУ; 

 осъществяване на контрол; 

 упражняване на методическо ръководство върху контролната дейност, осъществявана от териториалните и 

звена. 

В Дирекцията са обособени два отдела (отдел „Цени” и отдел „Контрол”) и 4 териториални звена (ТЗ "Запад" със 

седалище София, ТЗ "Изток" със седалище Варна, ТЗ "Север" със седалище Плевен и ТЗ "Юг" със седалище 

Пловдив), които имат основно контролни функции. 

Дирекция „Икономически анализи и работа с потребители” 

 В нея са обособени два отдела, като единият отговаря за жалбите, включително в областта на ВиК услуги, а 

другият има широки функции в областта на ценообразуването - изготвяне на методики и указания за 

ценообразуване, определяне на таксите и др. 

Дирекция „Правна” – отдел „Правно регулиране на топлоенергетика и ВиК услуги” 

 Дирекцията участва при доброволното уреждане на спорове между потребители и ВиК оператори и между ВиК 

оператори, както и в изготвянето на становища за съответствие на проектите за концесионните договори и 

договорите за управление на ВиК системите със ЗРВКУ и подзаконовите нормативни актове. Взаимодействието 

и координацията на Държавната комисия с МОСВ са свързани с: 

 планиране и провеждане на ценовата политика в областта на водоснабдяването и канализацията; 

 изпълнение на мерките за осигуряване на ценова политика, с подходящи стимули за потребителите за 

ефективно използване на водите и с оглед постигане на целите за опазване на околната среда; 

 определяне на прогнозни цени на услугите за водоснабдяване, отвеждане на отпадъчните води и 

пречистване на отпадъчните води, съобразени със социалния и икономическия ефект и ефекта за опазване на 

околната среда от възстановяване на разходите; 

 отчитане на географските дадености и климатични условия в съответните райони. 

МОСВ съгласува с ДКЕВР лимитите за водопотребление при заявка за промени в разрешителните за 

водоползване от страна на ВиК оператори. Представители на ДКЕВР участват в съвместни работни групи.  

Основните взаимоотношения с МРРБ са свързани с  планирането и провеждането на инвестиционната политика 

в областта на водоснабдяването и канализацията и  изпълнението на мерките за осигуряване на качество на 

ВиК услугите. Представители на ДКЕВР участват в работни групи при обсъждане и разработване на генералните 

планове – регионални и на населени места.   

При определяне на цените на ВиК услугите, ДКЕВР осъществява взаимодействие с представителните 

организации на социалните партньори - синдикати и работодатели, както и с неправителствени и обществени 

организации. С общините Комисията взаимодейства при утвърждаване на инвестиционните програми на ВиК 

дружествата, с оглед съгласуваността на тези програми с общинските планове за развитие и инвестиционните 

намерения на общините. 

Комисията действа като медиатор между интересите на доставчиците и потребителите на ВиК услуги и 

провежда нормативно изискваните обществени обсъждания при взимане на решения. 

1.2.5 ВиК институции 

Прието е, че началото на централизираното проучване, проектиране, изграждане и експлоатация на 

водоснабдителни съоръжения в страната се поставя със Закона за благоустройството на населените места, 

който е приет през 1897 г. През 1940 г. се създават първите общински ВиК предприятия с предмет на дейност 

проучване, проектиране, строителство и експлоатация на ВиК системи и събиране на такси за вода. 

Строителството на водоснабдителни съоръжения се извършва със средства на общините и облагане на 

населението. 
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Преди 1989 г. се извършват няколко по-значителни промени в състава и структурата на институциите, които са 

натоварени с функции по управление на този отрасъл. Като краен резултат се оформя структура, която се 

състои от 27 ВиК предприятия, отговорни за предоставяне на услуги по водоснабдяване и канализация в 27-те 

съществуващи тогава окръга на страната и едно общинско ВиК, натоварено със същите функции за гр. София. С 

проучвателни и проектантски функции на ВиК съоръжения в цялата страна е натоварена специализирана 

организация - КНИПИБКС “Водоканалпроект”, София. През целия  период управлението на предприятията от 

отрасъла е централизирано. То се извършва от специализирана дирекция към Министерство на строителството, 

архитектурата и благоустройството. Финансирането на развитието на ВиК мрежата също се осъществява 

централизирано за всички предприятия от отрасъла. 

След началото на прехода към пазарна икономика в страната започват да се извършват по-радикални промени 

във ВиК отрасъла. През 1989 г. се закриват СД „ВиК” към Министерството, института “Водоканалпроект” и 

стопанските предприятия “ВиК”. Техни правоприемници стават “Водоканалинвест” ЕООД, София, който поема 

инвеститорските функции в отрасъла и “Водоканалинженеринг” ЕООД, София, който отговаря за проектирането 

на ВиК системи. На общините се дава право да образуват собствени общински фирми, които могат да излизат от 

състава на регионалните ВиК предприятия. През 1991 година това право на общините се отнема.  

В резултат на извършените трансформации на предприятията от отрасъла в търговски дружества през 1995 г. се 

оформя и структурата на отрасъла, която се състои 29 държавни ЕООД и 14 общински фирми, 10 от които са със 

смесени комунални дейности. 

С подписаното Споразумение между Правителството на страната и Световната банка за реализацията на 

проект за институционален капацитет и модернизация на ВиК дружествата (известен още като проект “Воден 

заем”) през 1995 г. се поставя условие тези дружества да станат държавно-общински, като държавата прехвърли 

безвъзмездно на общините 49% от дяловете си. 

През 1995 - 1999 г. започва процес на преобразуване на 22 ВиК дружества, които участват в проекта “Воден 

заем” от държавни в държавно-общински с 51% държавно и 49% общинско участие. Дяловете между общините 

се разпределят пропорционално на броя на населението в тях и не съответстват на стойността на изградената 

до момента ВиК инфраструктура на територията им. До 2000 г., когато е прекратен този процес на 

преобразуване на собствеността, са създадени 16 дружества с държавно-общинска собственост, разпределена 

в съотношение: 51% - държавна и 49% - общинска собственост. 

С приемането на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (обн. ДВ. бр.18 от 

25.02.2005 г., изм. ДВ. бр.30 от 11.04.2006 г., посл. изм. ДВ. бр.93 от 24.11.2009 г.) всички ВиК дружества 

получават статута на ВиК оператори. Това става пряко, по силата на самия закон, чийто чл.2, ал.1 гласи: „ВиК 

оператори са всички предприятия с предмет на дейност извършване на ВиК услуги”. Съгласно Закона, в 

регулирането на ВиК отрасъла освен МРРБ участват и следните централни държавни институции: 

 Министърът на околната среда и водите отговаря за управлението на водните ресурси и разпределението им 
между отделните потребители. Басейновите дирекции към МОСВ издават разрешения на водните оператори за 
водоползване и за заустване на пречистените води в съответния водоприемник; 

 Министърът на здравеопазването отговаря за контрола върху качеството на питейните води чрез дейността 
на Регионалните здравни инспекции. 

1.2.6 Законови изисквания за възможностите за финансиране 

Основните източници на финансиране във водния сектор са: 

 цени на услуги; 

 чуждестранно бевзъзмездно финансиране; 

 такси по закона за водите; 

 целеви субсидии от държавата за проекти на общините в сектор „Води”; 

 средства от Републиканския бюджет, вкл. общи трансфери за министерства и ведомства, трансфери от 

бюджетния излишък, разпределяни от ПУДООС;  
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 съфинансиране на проекти по линия на предприсъединителните и структурните фондове на ЕС; 

 собствени средства на общините; 

 собствени средства на бизнеса (вкл. ВиК дружествата и др. частни източници); 

 заемни средства; 

 средства от други национални фондове; 

 публично-частно партньорство. 

Постъпления от цени на услугите, свързани с водоснабдяване, канализация и пречистване на 

отпадъчни води  

Постъпленията от цените на тези услуги, плащани от потребителите на ВиК операторите, имат най-голяма 

тежест сред източниците на финансиране на разходите в сектор „Води”. На базата на потребените количества 

вода и цената на съответната услуга се формират общите постъпления на ВиК операторите, с които се 

финансират оперативните разходи по предоставянето на услугите, свързани с водоснабдяване, канализация и 

пречистване на отпадъчни води.    

Цените на ВиК услугите се регулират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, съгласно 

Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ., бр.32 от 

18.04.2006 г.). С Наредбата се определят методите за регулиране на ВиК цените, правилата за тяхното 

образуване или изменение, редът за предоставяне на информация, внасяне на предложенията за цени и 

утвърждаването на цените и тяхната структура. 

Комисията прилага следните основни методи на ценово регулиране: 

 "Норма на възвръщаемост на капитала" ("разходи плюс"), при който комисията утвърждава цени и наблюдава 

текущо фактическите стойности на необходимите приходи на ВиК оператора и техните компоненти; 

регулаторният период е не по-кратък от една година; 

 Регулиране чрез стимули, при което регулаторният период е от 3 до 5 години; 

 "Горна граница на цени", при който комисията утвърждава цени на ВиК оператора за първата година от 

регулаторния период и ги изменя в края на всяка година с инфлационен индекс, намален с коефициент за 

подобряване ефективността на ВиК оператора;  

 "Горна граница на приходи", при която комисията утвърждава необходими приходи на ВиК оператора за 

първата година от регулаторния период и ги изменя в края на всяка година с инфлационен индекс, намален с 

коефициент за подобряване ефективността на ВиК оператора, и с разлики между прогнозните и действителните 

необходими приходи, породени от разликата между прогнозните и действителните показатели за промените в 

количествата доставени, отведени и/или пречистени води и за броя на потребителите за предишни ценови 

периоди. 

Цените на ВиК услугите се утвърждават от комисията, съобразно цялостното изпълнение на бизнес плана на 

ВиК операторите. Комисията коригира необходимите приходи на ВиК оператора за всеки ценови период от 

регулаторния период в зависимост от изпълнението на годишните целеви нива на показателите за качество на 

ВиК услугите през предходната година. В случай, че за даден ценови период ВиК операторът не достига 

заложените целеви нива за изпълнение на показателите за качество на ВиК услугите, съответното ниво на 

изпълнение се отразява в намаление на необходимите приходи за следващия ценови период. 

ВиК оператори могат да предлагат за утвърждаване от комисията цени на водоснабдителните и 

канализационните услуги по групи потребители в зависимост от: 

 Доставените, отведените и пречистените количества вода; 

 Технологията на добиване и доставяне на водата и съответния максимален размер на допустимите общи 

загуби на вода според годишните целеви нива на показателите за качество на вик услугите, определени от 

комисията съгласно бизнес плана на вик оператора; 

 Обосновано разпределени разходи към всяка група потребители;  

 Степента на замърсяване на отведените и пречистените отпадъчни води. 
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Цената за доставяне на вода на потребителите се образува от съотношението между необходимите годишни 
приходи за услугата и количествата вода, определени като разлика между измерените за предходната година 
количества вода на входа на водоснабдителните системи, обслужвани от ВиК оператора, и максималния размер 
на допустимите общи загуби на вода, съгласно годишните целеви нива на показателите за качество, определени 
от комисията. 

Цената за отвеждане на отпадъчни и дъждовни води и цената за пречистване на отпадъчни води се образува от 

съотношението между необходимите годишни приходи за услугата и отведените годишни количества отпадъчни 

води в зависимост от степента на замърсяване, определена от акредитирана лаборатория за промишлени и 

други стопански потребители. Отведените и третираните годишни количества отпадъчни води за битови 

потребители и приравнените към тях обществени и други потребители се определят на базата на фактурираните 

количества доставена вода, а за промишлените и други стопански потребители - според измерените отведени 

количества вода за предходната година. 

От съществено значение при определяне на цените на ВиК услугите като източник на финансиране на разходите 

в сектор „Води” трябва да се има предвид тяхната социална значимост. Всяко повишаване на цените, дори и да 

има финансово-икономически обосновани причини, следва да се разглежда много внимателно предвид 

ограниченията, наложени от  поносимостта на цените за известна част от населението с по-ниски доходи. 

Постъпления от цени за доставка на вода за напояване 

Услуги по доставката на вода за напояване в България се извършват от държавните дружества: „Напоителни 

системи” ЕАД, „Хидромелиорации – Севлиево” ЕАД, „Земинвест” ЕАД и частни сдружения за напояване. 

Основната дейност в този сектор се извършва от „Напоителни системи” ЕАД. Останалите дружества имат 

минимален дял в количеството на доставената вода. 

Цените за доставката на вода се образуват съобразно размера на поливните площи, тяхното местоположение, 

количеството на доставяната вода и начина на извършване на доставката - гравитачно или помпено. По 

отношение цените за доставката на вода за напояване, както за „Напоителни системи” ЕАД, така и за другите 

две дружества и за сдруженията за напояване, Министърът на земеделието и храните ежегодно одобрява със 

заповед цените на услугата "водоподаване" за следващата година по предложение от доставчика на вода. 

Тази практика всъщност поражда неравнопоставеност между ВиК операторите и хидромелиоративните 

дружества, защото цените във ВиК отрасъла са предмет на нормативна регулация от страна на ДКЕВР и засяга 

най-много дружествата, вземащи вода за питейно - битови нужди от язовири, стопанисвани от „Напоителни 

системи” ЕАД. 

Предприсъединителни програми, Структурни и Кохезиенен фондове на ЕС  
Това е вторият по важност източник на средства за финансиране на дейности от сектор „Води” в България. При 
използване на средства от ЕС като източник на финансиране на проекти в сектор „Води” от значение са 
следните основни аспекти: 

 идентифициране на изпълнените и изпълняваните проекти по линия на предприсъединителните фондове и 

Структурните и Кохезионния фондове; 

 ефективността на усвояването на средствата от предприсъединителните програми, които бяха на 

разположение за България в периода до 2006 година, а именно – ФАР, ИСПА и САПАРД;  

 усвояването на средствата от Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013” и по Програмата за развитие 

на селските райони; 

 ефикасност на насочените към водния сектор средства от европейски фондове.  

Предприсъединителни фондове 

През предприсъединителния период до началото на 2007 г. възможностите за ползването на средства за 

инвестиционни екологични проекти идваха основно от финансовия инструмент ИСПА с портфейл от около 600 

млн. евро. Значителна част от тези средства – над 75% бяха насочени към водния сектор за събиране и 

пречистване на отпадъчни води. По време на подготовката за финансиране на програмния процес за ИСПА, 
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извършен през периода 1999 – 2000 г., са използвани данни за състоянието на ВиК системите от средата на 90-

те години на миналия век.  

Структурата за управление на инструмента ИСПА включва две институции с равни права: 

 Министерство на регионалното развитие и благоустройството - отговорната институция за управлението на 

изпълнението на следните инвестиционни проекти: изграждане на ГПСОВ в градовете Стара Загора, 

Димитровград и Хасково и на 2 интегрирани водни проекти - за градовете Бургас и Русе; 

 Министерство на околната среда и водите е отговорната институция за управлението и координацията на 

изпълнението на следните проекти, получили финансиране от ИСПА: изграждане на ГПСОВ за градовете 

Пазарджик и Благоевград; регионална ПСОВ за Горна Оряховица, Долна Оряховица и Лясковец; събиране и 

третиране на отпадъчните води от градовете: Севлиево, Монтана, Попово, Ловеч, Търговище, Бургас (Меден 

рудник), Варна, Шумен, Смолян, Балчик, София, Сливен и Кюстендил.  

Общата стойност на финансирането от ИСПА за български инвестиционни проекти във водния сектор е около 

445 млн. евро. 

Отговорна институция за управлението на Програма „САПАРД” за България е Министерството на земеделието и 

храните. Чрез предвидените в нея възможности са финансирани проекти за обновяване и развитие на селата, 

които включват и рехабилитация и/или построяване на канализационни системи и съоръжения за пречистване 

на отпадъчни води. До приключването на програмата в България са финансирани 175 такива проекта, като 

общият размер на отпусната субсидия е на стойност близо 75,8 млн. лева. 

Със средства по програмата на ФАР за трансгранично сътрудничество „България – Гърция” са построени ГПСОВ 

в градовете Мадан, Златоград, Рудозем и Разлог. Общата стойност на инвестициите е 14 млн. евро. Отговорна 

институция за изпълнението на тези проекти е МРРБ. 

Структурни фондове и Кохезионен фонд  

Правото за ползване на средства от Структурните и Кохезионния фонд, България придоби след приемането си 

като страна-членка на ЕС. За усвояването на средства от тези фондове са разработени 7 (седем) тематични 

оперативни програми. Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.”, ръководена от Министерство на 

околната среда и водите, предвижда около 1 200 млн. евро за проекти във водния сектор. Средства за малки 

инвестиционни проекти в областта на водния сектор за малки населени места (под 2000 жители) могат да се 

ползват и от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., която се администрира от Министерство 

на земеделието и храните. 

Структурата за управление на ОПОС включва: Управляващ орган (УО) – Дирекция „Кохезионна политика за 

околна среда” към МОСВ, пряко отговорна за програмирането и финансовото управление на програмата; и 

Междинно звено – Дирекция „Фондове на ЕС за околна среда”, с отговорности по техническото и финансовото 

управление на програмата и бенефициенти на проектите (в сектор „Води” това са общини, ВиК дружества, 

басейнови дирекции), които са пряко отговорни за подготовка на проектите, провеждането на тръжни процедури 

за избор на изпълнители и управление на сключените договори за изпълнение на дейности по проектите.  

Мярка 321 „Основни услуги за населението на селските райони” към Програмата за развитие на селските райони 

предвижда финансиране изграждането на канализационни и водоснабдителни системи в малките населени 

места от определени по списък общини бенефициенти. 

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда 

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) е държавно 

предприятие, по смисъла на чл.62, ал.3 от Търговския закон. ПУДООС е  юридическо лице, създадено със 

Закона за опазване на околната среда, със седалище гр. София. ПУДООС не е търговско дружество, не 

формира и не разпределя печалба.  

Дейността на ПУДООС е насочена основно към безвъзмездно финансиране на инвестиционни проекти. 

Бенефициенти по тези проекти са главно общини. В по-малка степен ПУДООС отпуска безвъзмездни заеми 
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предимно на юридически лица обикновено с 2-годишен гратисен период и 3-годишен период на погасяване на 

главницата.   

ПУДООС финансира инвестиции във водния сектор от два източника: 

 Постъпления от такси по Закона за водите; 

 Трансфери от Републиканския бюджет.  

С Постановление № 298 на МС от 7.12.2007 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити за 2007 г. на 

ПУДООС са предоставени допълнителни бюджетни кредити с предназначение за изграждането на 

водоснабдителни и канализационни системи. Допълнителни бюджетни кредити със същото предназначение са 

предоставени на ПУДООС и в края на 2008 г. с Постановление № 261 на МС от 27.10.2008 г. През 2007 и 2008 г. 

със средствата по тези две постановления са финансирани съответно 49% и 61% от инвестициите на ПУДООС 

във водния сектор за съответните години. 

Приходите от такси, които постъпват в ПУДООС, са в съответствие с изискванията на чл.8 от Закона за водите. 

Съгласно този закон общото водовземане и ползване на водните обекти и водовземането за задоволяване на 

собствени потребности е безвъзмездно. За водовземане и ползване на водните обекти с цел стопанска дейност 

се заплаща такса за използването на природния ресурс, като гаранция за създаване на еднакви правни условия 

за стопанска дейност на всички граждани и юридически лица. 

Публично финасниране от Републиканския бюджет и бюджетите на общините 

Публичното финансиране на водния сектор в България се осигурява чрез: 

 Общи трансфери от Републиканския бюджет към бюджетите на МОСВ, МРРБ и всички други институции, 

имащи функции за управлението на водите.  Тези средства се одобряват ежегодно със Закона за държавния 

бюджет на Република България, като в хода на изпълнението на бюджета в рамките на годината са възможни 

актуализации. Средствата от този източник служат за финансиране на разходите за заплати и осигурителни 

плащания, материална издръжка и капиталови разходи на споменатите институции. 

 Национално публично съфинансиране на проекти по линия на ЕС - размерът на тези средства се определя 

от % на съфинансиране от съответния фонд на ЕС (Структурни и Кохезионен фондове), по който се финансират 

дадени проекти. За проектите от водния сектор това е Кохезионният фонд, при който % на националното 

публично съфинансиране е 20% от допустимите разходи по проекта, след прилагане на % на финансовия 

дефицит; 

 Целеви субсидии от Републиканския бюджет за инвестиции на общините във водни проекти - всяка година 

със Закона за държавния бюджет на Република България, държавата определя обема на целевите субсидии за 

инвестиции за общините, които съдържат няколко елемента: 

 целева субсидия за екологични обекти, поименно описани в приложение към Закона за държавния 

бюджет; 

 целева субсидия за други обекти от местно значение; 

 целева субсидия за изграждане и основен ремонт на общински пътища, въведена през последните 

години. Целта на целевата субсидия за екологични обекти е финансирането на екологични обекти с 

национално значение (в сферата на управлението на водите, отпадъците и т.н.), свързани с изпълнението на 

секторните политики в областта на околната среда. При изготвяне на окончателния поименен списък 

Министерството на финансите изисква и отчита предложенията на Министерството на околната среда и 

водите за съответствието на предлаганите обекти за финансиране с приоритетите на националната 

екологична политика. Приложения с такива екологични обекти има към всички Закони за държавния бюджет 

от 1994 г. до 2010 г. Данните показват, че субсидията за водни обекти има доминиращ дял в общия размер на 

целевата субсидия за инвестиции в екологични обекти. Тя нараства и с по-бързи темпове в сравнение с 

общия размер на целевата субсидия за екологични проекти, като в края на анализирания период на практика 

цялата целева субсидия се изразходва за водни проекти. Тези проекти са за изграждане на водоснабдителни 
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и канализационни системи и ПСОВ, като процентното съотношение между финансирането на различните 

дейности варира всяка година в зависимост от редица субективни фактори. 

 Собствени средства на общините – това са средства, които общините инвестират в инфраструктура с 

източник постъпленията от местни данъци, продажба на активи и постъпления, свързани с управлението на 

общинската собственост – наеми, дивиденти и т.н. Приходите на общините от такси са също собствени приходи, 

но те са с целево предназначение и се изразходват за финансирането на разходите за предоставянето на 

съответните услуги. Делът на собствените средства на общините в общия размер на общинските инвестиции е в 

диапазона около и над 70%. През 2009 г. той намалява поради ефекта на финансовата криза и регистрирания 

спад в собствените приходи на общините спрямо 2008 г. Повече собствени средства за инвестиции заделят 

общините с по-висока местна приходна база (измервана като собствени приходи на 1 жител), докато по-бедните 

общини разчитат основно на целеви средства от държавата за финансиране на инвестиционната си дейност. 

Собствени средства на бизнеса 

Собствените средства обединяват средствата, които ВиК операторите, „Напоителни системи” ЕАД, НЕК ЕАД и 

други фирми (най-вече индустриално ориентирани и стопанисващи ГПСОВ, както и такива, използващи 

оборотно водоснабдяване и интегрирани водни технологии) заделят за финансиране на извършваните от тях 

инвестиции. Източници на тези средства могат да бъдат печалбата, заделени резерви или дългосрочни кредити 

с инвестиционна насоченост. Възможно е част от инвестициите да бъдат финансирани с текущи постъпления от 

дейността, които обаче от методологическа гледна точка е много трудно да бъдат определени, както и размера 

на печалбите, резервите и кредитите, насочвани за инвестиции. От тази гледна точка,  такива средства са 

обединени в една обща група, наречени „собствени средства”.   

Заемни средства и други национални фондове 

Освен от ПУДООС, средства за водни проекти се предоставят и от Националния доверителен екофонд 

(функциониращ до 2007 г.), както и от други фондове. Размерът на финансирането по линия на тези фондове е 

незначително. Заемните средства могат да бъдат с източник от български и международни финансови 

институции, като делът на тези средства в общия размер на финансирането също е незначителен.  

Публично-частно партньорство  
През месец юни на настоящата година (обн. ДВ, бр.45 от 15.06.2012 г.) бе приет Закон за публично-частното 
партьорство, който влезна в сила от 01.01.2013 г. Този Закон урежда условията и реда за осъществяване на 
публично-частното партньорство (ПЧП), като с него се цели: 

 да се осигури развитие на висококачествени и достъпни услуги от обществен интерес чрез постигане на по-

добра стойност на вложените публични средства; 

 да се даде възможност за насърчаване на частните инвестиции в строителството, поддържането и 

управлението на обекти на техническата и социалната инфраструктура и в извършването на дейности от 

обществен интерес; 

 да създаде гаранции за защита на публичните активи и за ефективното управление на публичните средства 

при осъществяването на ПЧП. 

Съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона, публично-частно партньорство е дългосрочно договорно сътрудничество между 

един или повече публични партньори, от една страна, и един или повече частни партньори, от друга страна, за 

извършването на дейност от обществен интерес при постигане на по-добра стойност на вложените публични 

средства и при разпределение на рисковете между партньорите, което се осъществява при условията и по реда 

на този закон. Публично-частно партньорство се създава, когато са налице следните условия: 

 възлагането на дейността от обществен интерес не може да бъде осъществено по реда на Закона за 

обществените поръчки, защото: 1) публичният партньор не може да осигури финансиране на дейността от 

обществен интерес и същото трябва да бъде изцяло или частично поето от частния партньор; и 2) чрез 

разпределение на рисковете между публичния и частния партньор ще се постигне по-добра стойност на 

вложените публични средства;  
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 възлагането на дейността от обществен интерес не може да бъде осъществено чрез концесия, защото няма 

приходи от потребителите на услугата от обществен интерес или от други трети лица във връзка с дейността от 

обществен интерес, а когато има такива приходи,  не е предвидено частният партньор да получава права върху 

тях. 

Публично-частното партньорство при определени условия може да се окаже един от основните бъдещи 

източници на финансиране във водния сектор, най-вече като основен механизъм при ВиК операторите и 

общините. 

1.2.7 Заключения и препоръки 

В рамките на правната ни система е налице специализирана правна уредба, която регулира отношенията във 

водния сектор и дейностите по управление на водите, а в системата на държавната администрация за 

управлението и развитието на водния сектор е ангажирана широка структура от административни органи. 

Разпределението на отговорностите между отделните основни министерства с отраслови функции води до 

обособяването на самостоятелни подсистеми от нормативни актове към всеки отраслов закон, но за съжаление, 

законодателят не е предвидил нужните обединителни механизми, които достатъчно ефективно да осигурят 

единодействие във водния сектор. Още повече, решаващи в това направление могат да бъдат законодателните 

решения по собствеността на системите и съоръженията, разпределението на отговорностите между държавата 

и общините, организацията и управлението на стопанските структури, прилагането на подходящи икономически 

регулатори и механизми за комплексно развитие на сектора и изграждане на ефективни системи за мониторинг и 

контрол по изпълнението на вече установените изисквания към опазването и използването на водите и водните 

обекти. Съгласно Договора за присъединяване и статута ни на страна-членка на Европейския съюз, България е 

поела пътя на транспониране и прилагане на изискванията и рамката на европейското законодателство, които в 

областта на водите и опазване на околната среда се развиват непрекъснато и ни задължават да следваме тези 

насоки на развитие. Това изисква такава реформа и реорганизация на водния сектор, която може да гарантира 

основата и изпълнението на тези изисквания в определени близки срокове. 

Основен проблем при транспонирането на евродирективите в областта на използването и управлението на 

водите и хармонизацията на националното законодателство с европейското е буквалното възпроизвеждане на 

текстове от директивите в текстовете на националните нормативни актове. Това се отнася най-вече до 

текстовете с по-общ характер, които са принципни и имат ръководни насоки, изискващи доразвиваване или 

адаптиране на основни положения от директивите в конкретни правни норми и правила за поведение в 

националната правна уредба. Процесът на хармонизация изисква действащите правни механизми, методи и 

средства за правно регулиране, които използва и развива българското законодателство във водния сектор, да се 

координират и съобразят с онези текстове от директивите, които при транспонирането стават част от 

националната правна уредба. За онези текстове от директивите, които нямат структурата и характера на 

класическите правни норми – хипотеза, диспозиция и санкция, и не могат да бъдат директно отложени в 

конкретни нормативни изисквания или правила, процесът на хармонизация в правната уредба изисква повече 

усилия при адаптирането и доразвиването  им, за да добият характер на правни норми. 

Другата форма на недостатъчна хармонизация при транспонирането може да бъде липсата на обвързаност и 

системно взаимодействие между изискванията на директивите с действащи административно-правни, 

финансово-икономически, контролни или наказателни механизми от националната правна уредба, което 

означава липса на юридически предпоставки за прилагането на иначе „транспонираните” текстове. Същото се 

отнася и за случаите, когато ведомствената и друга компетентност на органи и институции не отговаря или не е 

обвързана по съответния начин с подобни  текстове. Съществен момент, който трябва да се има предвид в 

процеса на транспониране и хармонизация на законодателството във водния сектор, е отчитането на онези 

елементи на правното регулиране на управлението на водите, които европейското законодателство не третира и 

е оставило като предмет и задача на всяко местно национално законодателство – например въпросите за 

собствеността на водите и водностопанските системи и съоръжения, модели и форми на управление на водните 

оператори, методите и начините за регулиране на цените на водните услуги и др.  



Разработване на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация  

на обособена територия на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен 

“ЕЖИС ИНФРАСТРУКТУРА БЪЛГАРИЯ” ДЗЗД СТР.69 
 

Ефективното транспониране на европейските директиви минава през прецизното обединяване на 

задължителните европейски правила, изисквания и критерии за управление на водите и водния сектор с онези 

изпитани в българската законодателна и правна система методи, правни механизми, системи и групи от общи и 

специални правни норми, които успешно работят и се прилагат в дейността и организацията на управлението на 

българския воден сектор при отчитане на местните традиции, постижения и специфика на всяко направление 

или отрасъл на дейност, свързана с използването на водите. Директиви, които имат по-конкретен характер и 

могат да се възпроизведат като изисквания, стандарти, правила или критерии в подзаконовите нормативни 

актове чрез директно копиране на преведени съответно на български език текстове, поставят проблеми при 

транспонирането основно от смислов или терминологичен характер, когато преводът на европейските текстове 

не е прецизен. При тази форма на транспониране новите текстове заменят или допълват съществуващите 

изисквания в българските наредби и други актове или създават нови такива, което не би трябвало да поражда  

проблеми в процеса на правоприлагане. С приетите промени в Закона за водите, (Преходни и заключителни 

разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, § 29), които засягат  намаляване на 

капитала на еднолични търговски дружества - ВиК оператори с държавно или общинско участие със стойността 

на ВиК активите. Тъй като съгласно Наредбата активите се включват във формулата за изчисляване на цената 

на ВиК услугите, е необходимо да се промени методиката за нейното формиране, която да отразява и 

промените в Закона за водите. Натрупаният опит при изпълнението на проекти във водния сектор с 

финансиране по предприсъединителните програми (ИСПА) показва, че независимо от сериозното забавяне при 

подписване на договорите за строителство, дължащо се преди всичко на недостатъчен административен 

капацитет в отговорната за управлението институция, основната цел е постигната и обектите са построени. 

Слабостта на тези проекти най-вече се дължи на липсата на интегрираност – в целевите градове не е направено 

предварително изследване за състоянието и нуждите в областта на водния сектор, липсва компонентът на 

планиране и най-вече даващите съответните насоки и рамка Генерални планове, предхождащи процеса на 

одобрение на инвестиционни проекти, което е една от предпоставките за наблюдаваното на много места 

преоразмеряване на ГПСОВ и последващата неефективната експлоатация. С приемането на България в 

Европейския съюз през 2007 г., пред страната ни се откри възможността да ползва средства, отпуснати по 

разработените целеви оперативни програми. Натрупаният опит с подбора на проекти за финасиране по 

Оперативна програма “Околна среда 2007 - 2013г.” показва известно коригиране и подобряване на критериите за 

ефективност на изразходваните средства, тъй като УО следва стриктно разписаните механизми и процедури за 

изпълнение и съгласува предварително списъка с отговарящите на изискванията проекти с другите институции, 

имащи отношение към управлението на сектора. Независимо от разписаните процедури и осигурената 

възможност на всички заинтересувани страни за участие при взимането на решение относно насочването на 

средствата, финансирането невинаги е насочено към приоритетите на страната, залегнали в договора за 

присъединяване. Може да се заключи, че МОСВ (вкл. неговите деконцентрирани структури) е ключова 

институция, натоварена със значителни по обхват и тежест разработващи, методически, координиращи, 

изпълнителски и контролни функции в управлението на водния сектор, от които в голяма степен зависи неговото 

оптимално функциониране. Взаимодействието на МОСВ с други заинтересовани министерства, държавни 

институции и ведомства, местни органи на държавната власт и други организации като цяло не е оптимално. 

Част от проблемите на координацията произтичат от действащата нормативна уредба, съгласно която 

функциите във връзка с управление и развитие на водния сектор са разпределени между твърде голям брой 

институции. Ефективността на сътрудничеството може да се подобри значително при наличието на нормативно 

регламентирани отношения на ниво централни администрации. По-добрата координация и синхрон в работата 

на отделните институции с функции в областта на водите ще се отрази положително на оперативната работа на 

звената в техните структури, както и ще допринесе за по-ефективното оползотворяване на средствата за 

опазване на околната среда и водите, предоставяни от ЕС и други международни организации. 
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2 НАБИРАНЕ И ПРЕГЛЕД НА ДАННИ 

2.1  Проектна територия 

2.1.1 Регион на проучване (Генерален план) 

В резултат на последните изменения в Закона за водите (ЗВ) и Закона за регулиране на водоснабдителните и 

канализационните услуги (ЗРВКУ) и от последващото го Решение № РД-02-14-2234 / 22.12.2009 г. на Министъра 

на регионалното развитие и благоустройството, за територията на страната са обявени 51 (петдесет и една) 

обособени територии на действие на ВиК операторите, при спазване на съществуващите административни 

граници на ниво община. 

Съгласно заложените изисквания в Договор № РД02-29-418, трябва да се изготвят Генерални планове за 

обособените територии на действие на ВиК операторите, попадащи в обхвата на Източния регион. Те са 8 (осем) 

на брой и включват: 

 

 Обособена територия на „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД, Варна 

 Обособена територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, Добрич 

 Обособена територия на „ВиК” ООД, Търговище 

 Обособена територия на „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД, Шумен 

 Обособена територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, Бургас 

 Обособена територия на „ВиК” ООД, Сливен 

 Обособена територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, Стара Загора 

 Обособена територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, Ямбол 

 

Проектът обхваща 8 обособени територии, разположени в източната част на страната. Както е видно от 

приложената по-долу  карта, границите на шест от осемте обособени територии съвпадат с границите на 

административните области, с изключение на обособените територии на „В и К“ ООД – гр. Търговище и „ВиК“ 

ЕООД гр. Стара Загора. Броят на общините се различава в различните обособени територии, той варира от 3 (за 

обособена територия Търговище) до 13 общини (за обособена територия Бургас). Общата площ на тези осем 

региона представлява около 30% от общата площ на страната. 
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Фигура 2 Карта на Източен Регион 

2.1.2 Обхват на проучването  

Обособената територия на „ВиК - Шумен“ ООД, гр. Шумен изцяло съвпада с административно-териториалния 

обхват на област Шумен. 

Съгласно Решение № РД-02-14-2234 от 22 декември 2009г. на министъра на регионалното развитие и 

благоустройството ( публикувано в ДВ бр. 7 от 2010 г. в Неофициалния раздел) обособената територия на 

включва следните общини:  

 община Велики Преслав 

 община Венец 

 община Върбица 

 община Каолиново 

 община Каспичан 

 община Никола Козлево 

 община Нови Пазар 

 община Смядово  

 община Хитрино 

 община Шумен 

и граничи с обособените територии на „ВиК“ – ЕООД, гр.Добрич; „ВиК – ООД, гр. Силистра; ВиК – ООД, 

гр.Исперих; „Водоснабдяване – Дунав“ – ЕООД, гр.Разград; „ВиК“ – ООД, гр.Търговище; ВиК –ЕАД, гр.Бургас; 

ВиК – ООД, гр. Сливен; „Водоснабдяване и Канализация - Варна“ ООД, гр.Варна. 
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Фигура 3 Карта на Обособена територия „ВиК –Шумен“ ООД 

2.1.3 Басейнови дирекции, области(и), община (и), населени места 

Басейнови дирекции  

Управлението на водите в страната се осъществява на национално и басейново ниво след като България 

хармонизира националното си законодателство в областта на управление на водите и приложи Директива 

2000/60/ЕЕС. На национално ниво компетентен орган за управление на водите е МОСВ, а на басейново ниво – 

създадените 4 басейнови дирекции според Закона за водите. 

Обособената територия на ВиК-Шумен ООД, гр.Шумен попада в обхвата на действие на две басейнови 

дирекции– Басейнова дирекция черноморски район (БДЧР) и Басейнова дирекция дунавски район(БДДР), като 

по-голямата част от територията е в обхвата на БДЧР.  

Басейнова дирекция черноморски район  е с център на управление гр.Варна. Черноморският басейн 

обхваща всички повърхностни води, които се вливат в Черно море и подземните води за този район. Основните 

реки, които се оттичат в Черно море са 18, обособени в 9 речни басейна: Черноморски Добруджански реки, 

р.Провадийска, р.Камчия, дерета Приселци-Черноморец, Севернобургазки реки, Мандренски реки, 

Южнобургазки реки, р.Велека и р.Резовска с обща водосборна площ 12 187 м2. Общата дължина на реките е 

1294 км, като най-дълга и пълноводна е р. Камчия. Значимите езера са девет и са тип лимани и лагуни.  

На фигура 3 е представена карта на обособената територия с нанесена границата между обхвата на БДЧР и 

БДДР. 

По-голямата част от обособената територията е в обхвата на БДЧР, попадайки в 2 бр. поречия – р.Камчия и 

р.Провадийска. В поречието на р.Камчия се включват общините: Шумен, Велики Преслав, Смядово и Върбица. В 

поречие р.Провадийска се включват общините: Нови Пазар, Каспичан, част от община Хитрино и от община 

Никола Козлево. 
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В Дунавския басейн са обхванати всички повърхностни води, които се вливат в р.Дунав и подземните води на 

тази територия, което включва водосборните области на реките Искър, Ерма, Нишава, Огоста и западно от 

Огоста, Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом и Дунавски Добруджански реки. В обособената територия на ВиК Шумен 

от този басейн попада 1 бр. поречия – Добруджански реки. Към поречие Добруджански реки се включва 

територията от община Каолиново,  община Никола Козлево, част от община Венец, и община Хитрино. 

Таблица 2  Разпределение на общините по басейнови дирекции 

Община Басейнова Дирекция 

име брой 

ШУМЕН БДЧР 

НОВИ ПАЗАР БДЧР, БДДР 

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ БДЧР 

КАОЛИНОВО БДЧР, БДДР 

ВЪРБИЦА БДЧР 

КАСПИЧАН БДЧР 

СМЯДОВО БДЧР 

ВЕНЕЦ БДЧР, БДДР 

НИКОЛА КОЗЛЕВО БДЧР, БДДР 

ХИТРИНО БДЧР, БДДР 

 

Област, общини и населени места 

Обхватът на дейността на ВиК – Шумен ООД, Шумен включва цялата административна област Шумен с нейните 

10 общини и 151 населени места. Общият брой на населението според последното преброяване от февруари 

2011 година е 180 528 жители разпределени по общини както следва:  

Таблица 3 Разпределение на населението по общини в област Шумен  

ОБЩИНА НАСЕЛЕНИЕ  НАСЕЛЕНИ МЕСТА 

име брой брой 

ШУМЕН 93 649 27 

НОВИ ПАЗАР 16 879 16 

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 13 382 12 

КАОЛИНОВО 12 093 16 

ВЪРБИЦА 10 391 16 

КАСПИЧАН 7 976 9 

СМЯДОВО 6 698 10 

ВЕНЕЦ 7 137 13 

НИКОЛА КОЗЛЕВО 6 100 11 

ХИТРИНО 6 223 21 

Източник: НСИ 

Пълен поименен списък на населените места с ЕКАТТЕ по общини и население според последното преброяване 

през 2011 г. е даден в Приложение 2.1.3-1.  

Обобщена таблица на  Приложение 2.1.3-1 според броя на жителите: 

Таблица 4 Брой населени места според броя на жителите 

Населени места Брой населени места 

Над 100,000 жители 0 

От 10,000 до 100,000 жители  2 

От 2,000 до 10,000 жители  5 

Под 2,000 жители 144 

2.1.4 Карта на обособената територия  



Разработване на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация  

на обособена територия на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен 

“ЕЖИС ИНФРАСТРУКТУРА БЪЛГАРИЯ” ДЗЗД СТР.74 
 

 
Фигура 4 Карта на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Шумен“ООД – Шумен с нанесени 

граници на басейновите дирекции 
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2.2  Природни особености 

2.2.1 Географски особености 

Местоположение  

Шуменска област е разположена в централната част на Североизточна България. Областта на север граничи с 
област Силистра, на североизток с област Добрич, на изток с област Варна, на юг с област Бургас, на югозапад с 
област Сливен, а на запад – с областите Търговище и Разград. 

Територията на областта се отличава с благоприятно географско положение, което е предопределило 
преминаването през нейната територия на важни транспортни магистрали – автомагистрала „Хемус“ в участъка 
Шумен-Варна, първокласните пътни връзки София-Варна и Русе-Варна, меридионалният път I-7, който в 
перспектива след откриването на ГКПП „Лесово-Хамзабейли” през 2005г. следва да прерасне в международно 
трасе, свързващо Румъния и Турция, както и важните жп-линии София-Горна Оряховица-Варна, Бургас-
Карнобат-Шумен-Варна и Русе-Каспичан-Варна. Тези особености на областта са я формирали от една страна 
като транзитна територия за осъществяваните транспортни и икономически връзки в рамките на Североизточния 
район за планиране, а от друга – във важен хинтерланд, подпомагащ интензивното развитие на икономическия и 
туристически център Варна и на Черноморието като цяло. Тези сравнителни предимства на областта, в 
комбинация с наличните уникални антропогенни туристически ресурси подчертават нейната инвестиционна и 
туристическа атрактивност. 

Площ 

Областта заема площ от 3,39 хил. кв.км или 3,05 % от територията на страната. 

Територията се използва за различни цели и е обособена  като: 

 земеделски земи;  

 горски площи;  

 населени места и урбанизирани територии;  

 територии за транспорт и инфраструктура 

 водни течения и площи;  

 територии за добив на полезни изкопаеми;  

Данните са представени в Таблица 5 като извадка от данните на „CORINE 2006“. Една от целите на проекта 
„CORINE 2006“  е картирането на 44 класа земно покритие (36 за територията на България) въз основа на 
предоставени от ЕАОС (Европейската агенция по околна среда) сателитни изображения, (по унифицираното 
“Техническо ръководство” - разработено от ЕАОС), създаване на база данни -CLC 2006 и поддържане на 
метаданни.  

За нуждите на регионалния мастър план в таблицата цялата информацията е обединена само в 7 типа земно 
покритие, базирани на първото ниво на подробност. 

 
Таблица 5 Видове територии по предназначение в област Шумен 

област община 
общо 

площ - 
дка 

% 
земеделски 

земи 
горски 
площи 

НМ и 
урбанизирани 

територии 

Водни 
течения и 

водни 
площи 

територии 
за добив на 

полезни 
изкопаеми 

територии за 
транспорт и 

инфраструктура 
Други 

България цялата страна 110998422 100 57338159,16 47173216 4253447,02 1038034,2 345885,01 849680,79 
 

Шумен 
 

3392565 3,1 2084179,9 969623,49 174967,05 21353,053 6155,52918 28948,863 107337 

 
Венец 209908 6,2 134237,6 60878,77 12552,89 268,5772 0 0 1970,16 

 
Върбица 457083,4 13 146416,9 257661 13811,12 18277,74 78,32792 0 20838,3 

 
Хитрино 288657 8,5 232339,9 32150,16 19529,1 0 351,2597 435,0139 3851,57 

 
Каолиново 293236,1 8,6 205809,7 55948,02 20093,88 0 2570,4 742,7555 8071,34 

 
Каспичан 274817,8 8,1 189330 55164,31 14118,5 129,649 646,4526 1571,503 13857,4 

 
Никола Козлево 264913 7,8 168527,5 76602,69 12913,62 307,7859 18,73096 903,3916 5639,28 

 
Нови Пазар 317390,6 9,4 233924,6 53789,9 16597,21 322,8437 0 2126,407 10629,6 

 
Велики Преслав 277395 8,2 173094,8 79445,04 12589,63 0 1192,247 2792,351 8280,93 

 
Смядово 353452,9 10 137617,7 179829,7 13586,17 544,4203 0 1748,881 20126 

 
Шумен 655711,2 19 462881,2 118153,9 39174,93 1502,037 1298,111 18628,56 14072,5 
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Фигура 5 Общогеографска карта на област Шумен  
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Областта е с общо население 180 528 души или около 2,45 % от населението на страната. Най-голяма по площ 

и население е община Шумен, в която са включени 27 селища с общо население 93649 жители.  

 

Таблица 6 Брой и гъстота на населението по Общини в област Шумен 

Община Население* Площ Гъстота на населението 

име брой кв.км човека/км2 

ШУМЕН 93 649 652,300 143,6 

НОВИ ПАЗАР 16 879 318,000 57,1 

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 13 382 277,600 48,2 

КАОЛИНОВО 12 093 293,000 41,3 

ВЪРБИЦА 10 391 419,364 24,8 

КАСПИЧАН 7 976 274,402 29,1 

СМЯДОВО 6 698 364,000 18,4 

ВЕНЕЦ 7 137 221,55 32,2 

НИКОЛА КОЗЛЕВО 6 100 265,000 23,0 

ХИТРИНО 6 223 288,000 21,6 

Източник – Областна стратегия, Общински планове за развитие  

* - Източник НСИ 

Релеф 

Територията на област Шумен се отличава със значително разнообразие на релефа. Северната и средната й 

част се включва в рамките на Дунавската равнина, докато южната й част – в Предбалкана и Стара планина. С 

повишаването на надморската височина в посока от север на юг се увеличава и степента на разчленение на 

релефа, което се илюстрира със стойностите на показателя отклонение от средната надморска височина (в %). 

Тези стойности варират от под 50% за северната периферия на областта (териториите на общините Венец, 

Каолиново и Никола Козлево), до над 125% за южните й периферни части (териториите на общините Върбица и 

Смядово). 

В зависимост от морфохидрографските особености, територията на областта може да се подели на две главни 

зони. 

Първата зона обхваща северните и средните части от областта, където релефът е предимно равнинно-хълмист 

и платовиден. В зоната има редица остатъчни плата (Шуменско, Мадарско, части от Провадийското и 

Лудогорското плато, както и части от Самуиловските височини) със стръмно спускащи се, на места почти 

отвесни склонове. Платата са ограничени от дълбоко врязани речни долини, долинни разшиения и хълмисти 

полета. Те, заедно с платовидните възвишения между селата Сини вир и Войвода, очертават основния вододел 

на област Шумен – между Черноморската и Дунавската отточни области. Релефът в тази зона е относително по-

слабо разчленен, а гъстотата на талвеговата мрежа варира между 0,5 и 1,0 км/кв.км.  

На север от Самуиловските височини до границата на областта се простира обширната набраздена от 

суходолия област Лудогорие с надморска височина около 250м. Типични морфографски единици тук са плоските 

междудолинни ридове с полегати източни и стръмни западни склонове.На юг от Самуиловските височини, между 

долното течение на р. Врана, Шуменското поле и горното течение на р. Мадарска, е разположено Шуменското 

плато с най-висока точка 502 м. Южно от Каспичанското поле между долината на р. Мадарска и р. Камчия е 

разположено Мадарското поле. Между горното течение на р. Главница и долното течение на р.Камчия се 

простира Роякското плато. 

Втората зона заема южната част от територията на област Шумен и включва части от Предбалкана и Стара 

планина. Тук релефът се изменя в източна посока от среднопланински до нископланински. Като цяло в тази зона 

преобладават терените с надморска височина от 300 до 600м. Разчленеността на релефа е по-голяма, 

отколкото в първата зона, като гъстотата на талвеговата мрежа достига до 2.5-3.0 км/км2. В релефа доминират 

успоредни на Старопланинската верига ниски и средновисоки ридове, които са прорязани от напречни проломи 
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на реките Врана, Голяма Камчия и Брястова. Между Преславско-Драгоевската планина и Котленско-Върбишкия 

дял на Стара планина са разположени Герловската, Ришката и Върбишката котловини с надморска височина 

200-350 м. В южната периферия на областта се включват и северните склонове на Върбишка планина, които се 

отнасят към северния клон на Източна Стара планина, наречен Матор планина. 

Терените с разредена растителна покривка и наклони над 3-5° са подложени на различна по степен ерозия. Най-

големи са наклоните на склоновете на платата, на дълбоко врязаните речни долини, в Преславско-Драгоевската 

и Старопланинската част на областта, за които са характерни гравигенни форми на релефа като сипеи, срутища 

и свлачища. 

 

Таблица 7  Характерни надморски височини по общини в област Шумен 

 

   Най-ниска     Най-висока      Средна 

Венец 265,97 500,36 378,08 

Върбиц 119,07 1036,80 376,61 

Хитрино 179,39 495,00 368,78 

Каолиново 190,36 450,64 295,24 

Каспичан 68,04 441,57 214,43 

Никола Козлево 189,89 425,85 299,65 

Нови пазар 

пазар 

84,15 480,21 281,58 

Велики Преслав 68,2 719,75 215,60 

Смядово 37,85 716,78 261,90 

Шумен 15,03 501,35 211,43 

Община 
Надморска височина 

 

 

2.2.2 Климатични особености  

В климатично отношение област Шумен изцяло се отнася към Европейско континенталната климатична област и 

по-конкретно към Средния климатичен район на Дунавската равнина. Климатичното райониране на България, по 

Л.Събев и Св.Станев, 1959 г. е показано на Фиг.6. 

Поради относително голямата отдалеченост на района от Стара планина, орографското й въздействие почти не 

се чувства. Откритостта на Дунавската хълмиста равнина на север и североизток създава благоприятни условия 

за безпрепятствено нахлуване през зимата на студените континентални въздушни маси от източните райони на 

Европа. Поради това зимата тук е относително студена. Тук средната температура през януари, който е най-

студения месец в годината е -2. Най-ниските минимални температури при антициклонално време и снежна 

покривка достигат до 18 под нулата, а през много студени зими са отчитани температури до -26,8С. Зимните 

застудявания обикновено са придружени от чести ветрове, предимно от североизток. През сезона често 

наблюдавано явление в районите край реките е свързано с регистрираните с 5 - 6 градуса по-ниски минимални 

температури на въздуха по ниските места, в сравнение с тези от съседните възвишения.  
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AA11  

AA22  

BB11  BB11  

BB22  

 
Фигура 6 Климатично райониране на България 

А – Европейско континентална климатична област: А1 – Умерено континентална климатична подобласт; А2 – 

Преходно континентална климатична подобласт 

В – Континентално-средиземноморска климатична област: В1 – Южнобългарска климатична подобласт; В2 – 

Черноморска климатична   

В този климатичен район зимата е най-сухият сезон, със средна сума на валежите 111 мм. Формираната сезонна 

сума, представляваща едва 20 % от годишния валеж, подчертава континенталния характер на климата. Първата 

снежна покривка обикновено се образува към средата на месец декември. В отделни изключителни години 

първата снежна покривка може да се образува значително по-рано - още в първата половина на месец ноември. 

Въпреки студената зима, снежната покривка общо взето е нестабилна и най-често се задържа на отделни 

периоди от по няколко дни. Само в по-студени и обилни на сняг зими, тя може да се задържи непрекъснато до 30 

и повече дни, при което натрупването й може да надхвърли и 100 – 120 см. В нормални зими, през месец януари 

средната й височина не надвишава 15 – 20 см.  

Характерна за този сезон е и високата покритост на небето с облаци. Средната месечна облачност през зимата 

в района варира между 6,5 до 7 бала. Оттук следва и обратното - продължителността на слънчевото греене за 

този период от годината е най-ниска и ненадхвърля 150 ч.  

Пролетта в Североизточна България настъпва сравнително рано. Още в средата на м.март, средната 

денонощна температура на въздуха преминава над 5С, а в средата на април вече е над 10С. Близостта на 

черноморските депресии и сравнително по-голямата надморска височина обуславят и малко по-прохладната 

пролет, в сравнение с разположените по на запад територии от същатата климатична област. Средната 

денонощна температура за месец април е 11С. Пролетната сума на валежа е по-висока от есенната и е около 

150 мм. 
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През лятото, поради по-голямата надморска височина, температурите са сравнително по-ниски, като средната 

температура за месец юли е 21,4С, а броят на дните със средна денонощна температура над 25С е между 5 и 

10. Лятото е сезонът с най-голяма сума на валежа - 187мм.  

Есенното понижение на температурите става приблизително със същия темп, както пролетното им повишение. 

Средната денонощна температура на въздуха спада под 10С в третата декада на октомври, а под 5С през 

втората половина на ноември. Есента е почти толкова суха, както и зимата със средна сезонна сума на валежа 

117мм.  

Климатични станции 

Изучаването елементите на климата се осъществява посредством изградената на територията на страната 

мрежа от метеорологични станции. На фиг.7 е показано разположението на метеорологичните станции в 

Източния регион от страната. По абсцисата и ординатата са дадени съответно X и Y координатите на 

разглежданата територия в система WGS 84. В Таблица 8 са посочени метеорологичните станции в Шуменска 

област и координатите на тяхното местоположение. 
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Таблица 8 Метеорологични станции в област Шумен и координатите им 

Метеорологична станция 
Координати по WGS 84 

Х (м) Y (м) 

Шумен 4790431 494589,7 

Царев брод 4795982 502703 
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Местоположението на дъждомерните станции в Източния регион от страната е показано на Фиг.8. 

Дъждомерните станции в Шуменска област и тяхното местоположение са дадени таблично. 

 

Таблица 9  Дъждомерни станции в област Шумен и координатите им 

Дъждомерна станция 
Координати по WGS 84 

Х (м) Y (м) 

Нови Пазар 4799702 516208,8 

Върбица 4760863 474189 

Хърсово 4818209 514817,4 

Венец 4821895 497307,4 

Смядово 4768218 501357 

Риш 4757115 494563,2 
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Фигура 9 Разположение на хидрометрични, дъждомерни и метеорологични станции в обособената територия на 

ВиК Шумен 



Разработване на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация  

на обособена територия на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен 

“ЕЖИС ИНФРАСТРУКТУРА БЪЛГАРИЯ” ДЗЗД СТР.83 
 

Климатични елементи 

Показаните карти за настоящите климатични норми се отнасят за периода 1979 - 2008 г. 

Данни за основните елементи на климата – температура на въздуха, валежи (среден годишен валеж; месечен 

брой дни с валеж; средна височина на снежната покривка; максимален интензитет на дъждовете с различно 

времетраене) и изпарение са показани в графичен или табличен вид. Не са представени някои от по-слабо 

изучените компоненти като: слънчева радиация, слънчево греене, радиационен и топлинен баланс и др. Техните 

параметри са взети под внимание при изготвяне на прогнозните сценарии на климатичния модел за периода 

2021 – 2050 г.   

Температура на въздуха 

Средното годишно поле на температурата за територията на Шуменска област е дадено графично. Картата се 

отнася средно за периода 1979 – 2008 г. Както се вижда от Фиг.10, от запад на изток температурното поле на 

територията на областта нараства плавно от 10°С до над 11°С. 
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Фигура 10 Средно годишно поле на температурата (°С) 
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Валежи 

Средното годишно поле на валежа за територията на Шуменска област е показано на Фиг.11.  Характеристиките 

на валежа са показани таблично. Данните за изработената карта обхващат периода 1979 – 2008 г. Графично 

онагледеният среден годишен валеж намалява от 650 мм в югозападната планинска част до под 550 мм в 

равннината североизточна част на областта. 

 

Таблица 10 Среден месечен брой на дни с валеж (1931 – 1985 г.) 

Месеци І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

Шумен 13 3 12 12 14 12 10 7 7 8 12 12 

 

Таблица 11 Средна височина на снежната покривка в см (1931 – 1976 г.) 

Месец ноември декември януари февруари март 

Декада 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 

Ямбол - 4 5 5 7 6 5 5 - - - - - - 
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Фигура 11 Среден годишен валеж (мм) 
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Таблица 12 Максимален интензитет на дъждовете с различно времетраене в mm/min по месеци: април - октомври за 

периода 1931 – 1976 г. 

Станция 
Продължителност на интензивния дъжд в минути 

5 min 10 min 15 min 20 min 25 min 30 min 40 min 50 min 60 min >60 min 

Шумен 2,60 1,88 1,19 1,02 0,94 0,82 0,73 0,68 0,56 - 

 

Изпарение 

На показаната на Фиг.12 карта на средното годишно изпарение се вижда, че за обособената територия Шумен 

неговата стойност варира между 425 - 450 мм. По-високи стойности се наблюдават само в определени участъци 

от най- западните части на  областта. 
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Фигура 12 Средно годишно изпарение (мм) 
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Очаквани нива на температурата, валежите и изпарението за периода 2021 – 2050 г. 

Оценката за сценариите за периода 2021 – 2050 г. са извършени с климатичната версия на модела ALADIN от 

проф. д-р Валери Спиридонов. Представените резултати се основават на експерименти за различни сценарии 

извършени по проекта CECILIA (www.cecilia-eu.org) от 7-а рамкова програма на Европейския съюз. Най-

вероятния сценарий е А1В, а неблагоприятният е А2 по номенклатурата на SRES (Special Report on Emissions 

Scenarios) на IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change ). Тези сценарии, показани на Фиг.11, предполагат 

различно увеличение на количество парникови газове през разглеждания период. 

Както се вижда от графиката на Фиг.13, за периода до 2050 г., сравнен с 2010 г., разликата в изменението на 

парниковите газове (емисии СО2 )е сравнително малка и не индикира статистически значим сигнал за промяна. 

За сметка на това, много по-значима е грешката от резолюцията на моделите. Моделът ALADIN - Climate работи 

с резолюция от 10 км, в резултат на което, крайните резултати показват по-реалистична тенденция. Анализът за 

конкретни години от периода може да бъде не само противоречив, но и подвеждащ, тъй като в климатичните 

симулации се анализират промените настъпващи в атмосферната циркулация за целия период от 30 години, а 

не по конкретни години. 

 

 
Фигура 13 Сценарии за изменение на концентрацията на СО2 (109 тона C / годишно)  

Фиг.14 от следващата страница, нагледно демонстрира чувствителността на модела по отношение на 

използваната резолюция (гъстота на изчислителната мрежа). Във вертикален ред са показани три резултата, 

изведени за валежите при използвана изчислителна мрежа с гъстота: 300, 150 и 50 км. 

Резултати от промяната на нормите за следващия климатичен период 2021 - 2050 г. имат една сравнително 

добра представителност за страната. Изложени са резултатите от моделното симулиране на климатичните 

норми за периода 2021 – 2050 г. 

В Приложение 2.2.2-1 са дадени сценариите за 2020, 2025 и 2035 години. 

 

 

http://www.cecilia-eu.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Intergovernmental_Panel_on_Climate_Change
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Оптимистичен сценарий 

За оптимистичен сценарий се приема онзи сценарий, при който не настъпват климатични промени и остават 

съществуващите метеорологични полета. 

Реалистичен и песимистичен сценарий  

Реалистичен е сценарият, при който се получава статистически най-вероятното изменение на климата. 

Песимистичният сценарий се базира на най-неблагоприятното възможно изменение на климата. 

На Фиг.15 е показана най-вероятната климатична норма на температурата на въздуха за периода 2021 -2050 г. 

 

 
Фигура 14 Грешката при определянето на валежите за различна гъстота на мрежата (мм / ден) 
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Според изчисления най-вероятен сценарий за периода 2021 – 2050 г. се очаква температурата да нарасне, като 

за Шуменска област те основно са около 13°С. По-ниски температури – около 12°С,  се наблюдават само в 

крайните северен и югозападен райони. 
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Фигура 15  Най-вероятна климатична норма на температурата за периода 2021 – 2050 г. (°С) 
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Според илюстрирания на горната фигура най-песимистичен вариант, очаква се полето на средногодишната 

температурата за област Шумен да е в границите на 14 - 15°С. 
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Валежи 

Фиг.17 илюстрира най-вероятния сценарий на валежите в обособената територия Шумен. Включва общо 

намаляване на валежите, като тяхната очаквана стойност е в границите на 450 - 500 мм. В ограничен район 

северно от гр.Шумен сумарните валежни количества дори ще останат под 450 мм / годишно. 
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Според най-песимистичния сценарий, илюстриран на Фиг.18, не се очаква съществено изменение в полето на 

валежите в Шуменска област. 
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Изпарение (прогноза) 

На Фиг.19 и Фиг.20са показани най-вероятната и най-песимистичната норми за периода 2021 – 2050 г. Сложното 

взаимодействие на температурата и валежите, които имат различни тенденции на изменение, е причина да не 

се наблюдават съществени тенденции в изпарението до края на века.  

Според сценария за най-вероятното изпарение, формиращо се на територията на областта, очаква се 

повсеместно то да е в границите между 400 и 425 мм. Единствено в западните части на областта, ще остане по-

високо, като се доближава до настоящите стойности от над 425 мм. 

 

350000 400000 450000 500000 550000 600000

4600000

4650000

4700000

4750000

4800000

4850000

4900000

СТАРА ЗАГОРА

ШУМЕН

ТЪРГОВИЩЕ

БУРГАС

СЛИВЕН

ЯМБОЛ

ХАСКОВО

ВАРНА

ДОБРИЧ

350

400

425

450

500

550

600

 

 

Фигура 19  Най-вероятната климатична норма на изпарението за периода 2021 - 2050 г. (мм / год) 

 

 

 

 

 



Разработване на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация  

на обособена територия на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен 

“ЕЖИС ИНФРАСТРУКТУРА БЪЛГАРИЯ” ДЗЗД СТР.93 
 

350000 400000 450000 500000 550000 600000

4600000

4650000

4700000

4750000

4800000

4850000

4900000

СТАРА ЗАГОРА

ШУМЕН

ТЪРГОВИЩЕ

БУРГАС

СЛИВЕН

ЯМБОЛ

ХАСКОВО

ВАРНА

ДОБРИЧ

300

350

400

425

450

500

550

600

 

 

Фигура 20  Най-песимистичната климатична норма на изпарението за периода 2021 - 2050 г. (мм) 

 

По-отношение на песимистичния сценарий, за по-голямата южна част от територията изпарението остава в 

същите граници 425 – 450 мм. Очакването е, по значими промени да се наблюдават в северната част на 

Шуменския регион, където се очаква изпарение около 400 мм.  

Поради сложната връзка между температурата и валежите не се наблюдава ясно изразена тенденция, както е 

при температурата и валежа поотделно. 
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2.2.3 Околна среда и екологични особености 

Околната среда е съвкупност от природни компоненти (атмосферен въздух, води, почви, земни недра, природни 

обекти, биологично разнообразие и други) и от антропогенненните (различни вредни и опасни вещества, 

отпадъци, енергийни източници, радиация и други) и техногенни (застрояване, транспорт, инфраструктура и 

други) фактори, които взаимно си влияят. Това взаимодействие често води до замърсяване или увреждане на 

отделни компоненти на околната среда. 

 

Въздух 

Замърсяването на въздуха с вредни емисии на територията на област Шумен се дължи предимно на работата 

на ТЕЦ  Шумен (на снимката) и паровите централи на по-големите предприятия. Повечето от тях са 

съсредоточени на територията на община Шумен в областния град и общините Нови пазар и Каспичан. 

Причини за наднормените стойности на фини прахови частици особено в гр.Шумен са използваните през 

отоплителния сезон горива в битовия сектор,  запрашените улични платна, автомобилният транспорт и 

метеорологичните условия. За разпространяване на праха спомага и непрекъснато растящият брой на 

автомобилите движещи се по пътните артерии. През отоплителният сезон в битовия сектор се използват 

основно твърди горива – дърва и въглища. Високото пепелно съдържание в тях оказва влияние върху 

замърсяването на атмосферния въздух. 

Проблемите, свързани със замърсяването на атмосферния въздух в областния град налагат предприемането на 

комплекс от мерки, сред които положителен ефект ще имат газифицирането на гр.Шумен и областта, 

газифицирането на паровите централи и преустройството на инсталации с горивни процеси за работа с 

природен газ в промишлените предприятия, изграждане на тролейбусен транспорт в областния център и 

ограничаване на автомобилния трафик в населените места, изграждане на зелени пояси около промишлените 

зони и др. 
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Води 

Особеностите на климата, в съчетание с геоложката основа, определят смесеното дъждовно-снежно и карстово 

подхранване на реките в областта, както и относителната бедност на повърхностно течащи води. 

Модулът на оттока е един от най-ниските за страната. Той се колебае от 0,5 до 8-10л/с/кв.км и се обуславя, както 

от неголемите суми на валежите, така и от водопропускливата льосова и карбонатна основа и значителното 

изпарение. Карстовият релеф в областта подпомага за бързото инфилтриране на валежите, но при особено 

интензивни валежи, процентът на повърхностния отток може да нарастне бързо и това да причини разливания и 

наводнения.  

Територията на област Шумен се поделя на две хидроложки области: 

 Област с преобладаващ карстов режим на подхранване – обхваща северните части. Тук речната мрежа е 

рядка и често е представена от суходолия. Голяма част от валежните води се губят в пукнатините на карстовия 

терен. Най-значителните карстови извори са Синивирските, Капуновските, изворите северно от Каолиново и 

Войвода. 

 Област с дъждовно-снежен режим на подхранване – заема централните и южни части на област Шумен. 

Тук режимът на речния отток е в пряка връзка с вътрешногодишното разпределение на валежите и топенето на 

снежната покривка. Максималното водно количество е през пролетта, а минималното – през есента. 

Повърхностно течащите води в областта се оттичат към две отточни области – Черноморска отточна област и 

Дунавска отточна област. Най-голямата речна система от Черноморската отточна област, отводняваща 

централните и южни части на областта е Камчия и нейните притоци Вардун, Врана, Стара река, Брястова. Друга 

по-голяма речна система в тази отточна област, отводняваща източните части на областта е тази на 

р.Провадийска и нейните притоци Каменица, Крива и Мътница. 

Дунавската отточна област е представена предимно от суходолия и частично от речната система на Бели Лом (в 

най-северозападната част на Шуменска област). 

На територията на областта са изградени 252 водоема, като преобладават малките водохранилища. Най-

големият водоем е яз.Тича с максимален завирен обем 310 млн.куб.м., използван както за водоснабдяване на 

Търговище, Шумен и Велики Преслав, така и за напояване. 

 

Почви 

В тясна връзка с льосовите наслаги и незначителните валежи от север на юг в областта се проследява 

разпространението на типичните, излужените и оподзолените черноземи. Върху карбонатна основа по 

височините и при наличие на горска растителност са разпространени сивите горски и плитките карбонатни 

почви. В речните долини са разпространени азоналните алувиални почви. 

Едромащабните почвени картировки установяват разпространението на следните почвени типове в област 

Шумен: 

 Карбонатни черноземи, заемащи сравнително голям район на юг от Самуиловските височини в централните 

части на областта. Образувани са върху песъкливо-глинести льосоподобни материали. Най-голямо 

разпространение имат средномощните карбонатни черноземи, заемащи обширни площи в района на Златна 

нива, Велино, Царев брод, Макак, северно от Мътница и Мадара, североизточно от Каспичан, южно от Нови 

Пазар, Плиска и Войвода. Слабомощните карбонатни черноземи имат ограничено разпространение югозападно 

от Нови Пазар и източно от Енево. 

 Типични черноземи, които се образуват при подобни условия, но заемат предимно равнинните земи. 

Разпространени са в землищата на Дибич, северозападно от Мадара, североизточно от Шумен, северно от 

Волов и южно от Тимарево и Върбак. 
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 Плитки и каменисти карбонатни черноземи, които са образувани върху твърди карбонатни скали. 

Разпространени са по склоновете на платото Стана, Живковското и Шуменското плата, както и южно от Плиска и 

Върбяне. 

 Излужени чероземи, които са развити по плата и вододелни била върху льосоподобни материали и еоценски 

глини. Представени са в района на платото Стана и района на Пет могили, Т.Икономово, Изгрев, Развигорово, 

Капитан Петко, Ивански, Ветрище, Друмево и Кирково. 

 Оподзолени черноземи, които се срещат като острови сред излужените черноземи и сивите горски почви, 

предимно в северната част на областта. Развити са върху льосоподобни материали. 

 Тъмносиви горски почви, които имат ограничено разпространение в северните части (землищата на 

Браничево, Т.Икономово, Венец и Изгрев). 

 Сиви горски почви, които са обособени в два района: Лудогорски и Предбалкански. В Лудогорския район те са 

развити върху льосоподобни материали в землищата на Никола Козлево, Пет могили, Мировци, Сини вир и 

Венец. В Предбалканския район (Драгоево, Преслав и Ивански) те са образувани върху по-тежки песъкливо-

глинести отложения. 

 Плитки почви, които са разпространени в Преславска планина, Шуменско плато, източно от Ивански, Вехтово 

и Кълново. 

 Светлосиви горски почви, които са образувани върху пясъчници и са разпространени изключително в южните 

части на областта – землищата на Веселиново, Бяла река и Върбица. 

 Ливадно-черноземни почви, които заемат понижения, заливни и надзаливни тераси в релефа в землищата на 

Дибич, Вехтово, Хан Крум. 

 Алувиално-ливадни почви, които имат ограничено разпространение в заливните тераси на по-големите реки 

на областта. 

Установеното почвено разнообразие в област Шумен благоприятства интензивното земеделие и представлява 

ценен природен ресурс. 

 

Растителност и животински свят 

Макар и условно, област Шумен може дасе раздели на две растително-географски зони: лесостепна и горска. 

Лесостепната зона включва почти изцяло територията на Лудогорието в рамките на областта. Основни горски 

видове, срещащи се тук са няколко вида дъб, бряст, есен, клен, липа, топола, акация, люляк, дива черница, дива 

круша и габър. По северните склонове на Шуменското плато, както и по други склонове със северна експозиция, 

са запазени отделни съобщества от мизийски бук. От храстовидните съобщества са разпространени смрадлика, 

чашкодрян, диво грозде, драка, глог, леска и бъз. 

В северна посока се налюдава преход на горската растителност в лесостепна и увеличение на степните тревни 

видове овча владика, кьолерията, черната и бяла садина, ливадината, божура, перуниката и коилото. 

В горската зона се наблюдава вертикална зоналност в разпределението на растителността. В пояса 700-800м. 

(Предбалкана) добре е запазен габъровият пояс, примесен на места с дъб. Такива гори покриват предимно 

билните повърхнини, докато широките долинни разширения са обезлесени и заети от земеделски култури. Най-

високите части от областта (склоновете на Стара планина) са заети от букови гори. 

Съществуващата растителност не дава пълна представа за разтителната покривка, характерна за областта в 

доагрокултурния период, поради значителното човешко вмешателство, изразяващо се с изсичане и залесяване с 

неподходящи видове. Под влияние на човешката дейност, горите не само са намалели като площи, но са и 

силно видоизменени. Особено добре това личи в Лудогорието, където горите сега са нискостеблени и 

закелявяли. Изчезването на закрития горски склоп и влошаването на почвените условия водят до значителни 

негативни промени в екологичните условия. Положителен ефект за неутрализиране на неблагоприятното 

влияние на суховеите и отвяването на снежната покривка оказват изградените полезащитни пояси в северната 

част на областта. 
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Животинският свят, макар и притеснен от разширяването на обработваемите земи, показва разнообразие 

предимно по отношение на бозайниците и по-малко по отношение на птиците, земноводните и влечугите. Най-

разпространени са дивите свине, но се срещат и типични степни бозайници като степен пор, европейски 

лалугер, хомяк, заек, таралеж. От малките бозайници най-разпространени са гризачите. Птичето разнообразие 

се представя от посевна врана, сива яребица, пъдпъдък, а край водните обекти се среща малката и обикновена 

дропла. 

 

Чувствителни зони 

Съгласно изискванията на Директива 91/271/ЕЕС всяка държава членка на ЕС следва да определи 

чувствителните зони на своята територия. Това са зони за водните обекти, които са застрашени от 

еутрофикация – явление, което е предизвикано от повишено съдържание на биогенни елементи азот и фосфор 

във водите и води до растеж на зелени растения. Със Заповед № РД-970 от 28.07.2003 г. на министъра на 

околната среда и водите са определени чувствителните зони във всички водни течения в страната. 

Чувствителните зони изискват специален режим на управление с цел да се предотврати или намали 

постъпването на биогенни елементи във водните тела, с последващо влошаване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела.  

Съгласно Заповедта, в обхвата на обособената територия на ВиК Шумен ООД за чувствителни зони са 

определени река Дунав и Черно море и всички води в техния водосборен басейн. В поречие Добруджански реки 

и дерета всички води са определени като нормална зона. Така около 25 % от територията на област Шумен 

(северната част) попада в нормална зона. 
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Защитени територии 

Съгласно Закона за биологичното разнообразие България изгражда Национална екологична мрежа, 

включваща: 

 защитени зони като част от Европейската екологична мрежа "НАТУРА 2000", в които могат да участват 

защитени територии; 

 защитени територии, които не попадат в защитените зони. 

За всяка от тези категории се определя особен режим на природна защита и природоползване. 

В Националната екологична мрежа приоритетно се включват КОРИНЕ места, Рамсарски места, важни места за 

растенията и орнитологични важни места. 

Защитените територии са предназначени за опазване на биологичното разнообразие в екосистемите и на 

естествените процеси, протичащи в тях, както и на характерни или забележителни обекти на неживата природа 

и пейзажи.  

Към момента на територията на област Шумен са обособени общо 19 защитени територии, както следва: 

 Резервати и Поддържани Резервати – 4бр; 

 Защитени местности – 13бр; 

 Природни забележителности – 1 бр. 

 Природни паркове – 1бр 

От тях, Утвърден план за управление има само една защитена територия - ПП „Шуменско плато“ с Решение 

No.464 от 23.06.2011 г., бр. 61/2011 на Държавен вестник. 

 

Защитени зони 

Защитените зони (както са наречени по Закона за биологичното разнообразие) са територии поставяни под 

режими на защита съгласно изискванията на две Директиви – Директива  79/409/ЕЕС за съхранение на дивите 

птици (наричана накратко Директива за птиците) и Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните 

местообитания на дивата флора и фауна (наричана накратко Директива за хабитатите). Тези европейски 

директиви изискват от страните - членки да поставят под режим на защита местообитания на животни и 

растения, както и определени редки за Европа местообитания (хабитати). За да бъдат приложени в България, 

текстовете на тези директиви са внесени в българския Закон за биологичното разнообразие, където местата от 

Натура 2000 мрежата са наречени защитени зони. 

С Решение на Министерски съвет № 122 от 2 март 2007г. е приет списък на защитените зони за опазване на 

дивите птици и списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 

фауна. С Решение № 661 от 16 Октомври 2007 г. е направено допълнение към първоначално приетите списъци. 

На територията на област Шумен са обявени 4 защитени зони: Голяма Камчия, Кабиюк, Котленска планина и 

Провадийско - Роякско плато. 

В Приложение 2.2.3 – 1 са представени подробни описания и данни за защитените територии и защитените 

зони в област Шумен. 

В Приложение 2.2.3 – 2 са дадени всички населени места в областта в низходящ ред като е посочена 

принадлежността им към защитена територия (ако попадат в такава). 
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Природни забележителности 

Тук най-забележителни са пещерата Зандана (дълга 2 220 м) и пропастта Тайните понори (дълга 1283 м и 

дълбока 115 м). В област Шумен има широка мрежа от защитени територии - природни паркове, резервати, 

природни забележителности и защитени местности. Такива са природен парк "Шуменско плато"; 4 резервата 

("Букака", "Патлейна", "Дервиша" и "Момин град"); защитени местности (Могилата, Дъбовете, Чибуклията, 

Блатно кокиче, Марашка кория) и три природни забележителности, обявени по Закона за защитените територии 

и др. 

През територията на Шуменска област протичат реки, на които са изградени язовири, които също предоставят 

възможности за развитие на риболовен, селски и еко-туризъм. 

Областта разполага и с разнообразни и богати антропогенни туристически ресурси. Пример за това са старите 

столици Плиска, Велики Преслав, Шуменска крепост, паметникът „Създатели на Българската държава", 

световноизвестният „Мадарски конник", намиращ се в националния историко-археологически резерват „Мадара", 

Томбул джамия в гр. Шумен и др.  

Сеизмична активност 

По отношение на сеизмичната опасност територията на областта попада между двете земетръсни огнища в 

Северна България – Стражица и Шабла. Северните и централните части на областта се включват в 

сеизмоопасната зона от 7-а степен, а на юг от Драгоевска и Преславска планина – в сеизмоопасна зона от 6-а 

степен. 

2.2.4 Хидроложки и хидрогеоложки условия 

Хидроложки условия 

Обособена територия на “ВиК” Шумен се вмества в съществуващите административни граници на Област 

Шумен. Изключение правят няколко водоизточника и довеждащия от тях водопровод, разположени по южните 

склонове на Върбишката планина и попадащи на територията на Област Бургас. Административната територия 

на областта е разположена в североизточната част на Република България и обхваща около 3390,2 km2 или 

3,054% от площта на страната. Представлява част от Източната Дунавска хълмиста равнина и Източен 

Предбалкан. Граничи на изток с област Варна, на юг с област Бургас, на запад с области Търговище и Разград и 

на север с области Силистра и Добрич.  

Територията на област Шумен се отличава със значително разнообразие на релефа. Северната и средната й 

част се включва в рамките на Дунавската равнина (Шуменско, Мадарско и части от Провадийското и 

Лудогорското плата, както и части от Самуиловските височини), докато южната й част – в Предбалкана и Стара 

планина. С повишаването на надморската височина в посока от север на юг се увеличава и степента на 

разчленение на релефа. 

Описание на речната мрежа 

Обособената територия на “ВиК” ООД Шумен включва горната част от водосборите Канагьол, Ружичка, 

Хърсовска, Провадийска, Караман дере и Камчия. По-големите реки, формиращи речната мрежа, са: 

Река Камчия - е най-голямата на Балканския полуостров, с директен отток към Черно море. В миналото е 

носила името Тича. Реката и нейните притоци заемат района между разклоненията на Източна Стара планина. 

Река Камчия води началото си от Лиса планина, от извора с кота 710 м нмв и координати 42°59'40" с. ш. и 

26°16'40" и д. Отначало реката тече на юг, а след гр.Смядово – на изток, като запазва тази посока до вливането 

си в Черно море. Река Камчия има 245 км дължина със среден наклон 2,9‰. Въпреки множеството притоци (27 

на брой) гъстотата на речната й мрежа е твърде ниска - 0,7 км/км2. Притоци на Камчия от обособената територия 

на ВиК Шумен са реките: Врана, Стара, Боклуджа дере, Златарска, Селска и Брестова. 
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Река Врана - ляв приток на Камчия, вливащ се в нея при с.Хан Крум, община Велики Преслав. Извира от Лиса 

планина в Източния Предбалкан. Образува Търговишкия пролом и широки лъки. Дължинатай е 67,6 км, със 

среден наклон 6,8‰. По-големи притоци: р.Кьошка, Ширидере, Кралевска река, Отекидере, Калайджедере и др. 

Долното й течение е коригирано.  

Река Провадийска - води начало от карстови извори в местността „Корупънаре" в Самуиловските височини, от 

източната част на Дунавската хълмиста равнина, на около 1 км западно от с.Трем, община Хитрино. 

Първоначално реката тече на югоизток, а след голям завой край с.Юнак, община Аврен - на север. На много 

места дълбоките долинни врязвания се редуват с долинни разширения. В източната част на Провадийското 

плато, реката образува Провадийския и още няколко по-малки пролома. Измъкнала се от хватката на хълмовете 

и навлязла в блатистата Синделска низина речната долина става плитка и широка. Влива се в Белославското 

езера, а чрез него и Варненското във Варненския залив на Черно море. Двете езера и заливът представляват 

лимани, образувани при удавянето на речното устие от покачващите се морски води. Наклонът на речното легло 

почти по цялото течение на реката е малък - средно 3,6‰. По долината на реката са установени 3 надзаливни 

тераси, високи 10 - 12, 16 - 25 и 36 - 38 м. Общата дължина на реката е 119 км. Най-големите притоци са: 

Мадара (с дължина 37,5 км), Крива река (47,7 км), Златина (23,3 км), Язтепенска река (18,2 км). Главница (40,8 

км). Гори покриват близо 22 % от речния басейн. През някои години реката пресъхва в долното си течение. 

Замръзва между 10 и 20 дни годишно. На р.Провадийска и притоците й са построени общо 18 малки язовира, 

чиито води се използуват за напояване. Коритото на реката е коригирано на протежение 70,8 км. В миналото са 

извършени значими по обем отводнителни и мелиоративни мероприятия в района на Синделската низина. 

Река Главница - десен приток на Провадийска река, в която се влива близо до с.Комарево, Варненска област. 

Извира от Провадийското плато и тече на изток с дължина 40,8 км. Главен приток е р.Анадере. 

Естествени и изкуствени повърхностни водни обекти 

Реките и деретата са описани според наличната хидрографска информация. 

 

Таблица 13 Непресъхващи водни течения в област Шумен 

Наименование 
на реката 

Влива се в главната река като:                
(ляв / десен  приток) 

На разстояние от 
границата (км) 

Дължина на 
реката (км) 

Водосборна площ            
(км2) 

Боклуджадере Камчия (л) 127.1 26.5 72 

Брестова Камчия (д) 100.4 30.9 174.8 

Герила Камчия (д) 196.7 20.6 94.8 

Главница Провадийска (д) 25.8 40.8 374.5 

Драгановска Камчия (л) 193.6 24.5 133 

Елешница Камчия (д) 183.4 29.6 178.8 

Златарска Камчия (д) 110.2 19.2 86.2 

Камчия Черно море - 244.5 5357.6 

Канагьол до границата - 109.6 1745 

Караман Суха (л) 70.8 66.4 628.9 

Крива река Провадийска (л) 71 47.7 217.6 

Мадара Провадийска (д) 77.1 37.5 174.7 

Провадийска Белославско езеро - 119 2131.8 

Селска река Камчия (д) 104.4 16.5 51.2 

Стара река Камчия (л) 117.5 32 127.7 

Чираджи Врана (л) 16.7 33.3 158.4 

Врана Камчия (л) 149.2 67.6 937.6 

 

В Шуменска област са изградени близо 80 водохранилища, обслужващи водоснабдителните и напоителните 

системи. Списък с изградените по-големи изкуствени водни обекти е даден в Приложение2.2.4 -1. 
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Периодично пресъхващи реки и притоци  

Резултатите от човешката дейност при използването на водите най-вече се изразяват в трайното обезводняване 

и промени в режима на водните течения. Нарушенията на речния отток през летните месеци са предизвикани от 

регламентираните и нерегламентирани многобройни водовземания напояване на обработвемите площи. 

Начинът на трайно ползване и сравнително равнинния характер на земите в Шуменска област са причина 

повечето малки притоци и потоци да пресъхват през лятото. 

По време на маловодието през месеците август и септември 1986 г. е регистрирано пресъхване на р.Врана за 

ХМС при с.Кочово, за целия 35 годишен период от наблюдения. 

Опорна хидрометрична мрежа  

За изследване на речната мрежа от територията на област Шумен, са изградени и оперират 2 хидрометрични 

станции, едната на р.Камчия, а другата - на р.Врана. Местоположението и основните им хидрографски 

характеристики са дадени таблично. 

Таблица 14 Хидрографски характеристики на ХМС в област Шумен 

№ 
Нов № 

на 
ХМС 

Стар 
№ на 
ХМС 

Изградена 
на река 

Координати на станцията 
(WGS’84) и най-близко 

 населено място 

Площ на 
водосбор

а F(км2) 

Средна 
надморска 

височина (м 
нмв) 

Кота "0" на 
водочета (м 

нмв) 

Разстояние от 
устието/ 

границата (км) 

Година 
на 

откриван
е 

1 43400 6 Врана 
и.д. - 26,79396°;     с.ш. - 43,22100° 

с.Кочово 
814.00 276 102.82 14 1966 - 

2 43700 7а 
Голяма 
Камчия 

и.д. - 26,6972°;     с.ш. - 42,5444° 

гр.Велики Преслав 
1004.00 444 105.94 163.10 1951 - 

 

Речен отток: 

Съгласно препоръките на Световната Метеорологична Организация (СМО), за представителен при изготвяне на 

климатични оценки се счита 30-годишен период от наблюдения. Този период се използва като базов за оценка 

на климатичните норми и на климатичните промени регистрирани в края на 20-ти век или очакваните промени 

през 21-ви век. Множеството изследвания за цикличността на хидроложките редове и оценката на различни по 

дължина и периоди редици през последните години, водят до заключението, че периода 1977 – 2011 г. е 

достатъчно представителен в хидроложко отношение, включва характерни фази на отточния режим и 

сравнително отчита влиянието на оттокообразуващите фактори. 

 

Амплитуда на изменение на средногодишното водно количество на ХМС 

№43400 р. Врана с. Кочово  период 1977-2011г.   
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Фигура 24  Амплитуда на изменение на средногодишните водни количества за р.Врана при Кочово (м3/s/год) 

Амплитуда на изменение на средногодишното водно количество

 яз. Тича р. Камчия  за  период 1977-2011г. изчислен 
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Фигура 25  Амплитуда на изменение на средногодишните водни количества за р.Голяма Камчия при яз.Тича 

(м3/s/год) 

 

Редиците от средногодишните водни количества са осреднени характеристики с период на дискретизация една 

година. Те са получени на базата на среднодневните водни количества за една календарна година.  

 Модул на оттока за последните 35 години 

Средногодишният отток на р.Врана при с.Кочово за периода 1977 – 2011 г., по данни от хидрометричната 

станция, се изменя в границите от 0.688 м3/s (21.706 млн м3 годишно) до 7.051 м3/s (222.36 млн м3 годишно). 

Средногодишният приток в яз.Тича при с.Александрово за периода 1977 -  2011 г., съгласно данни от изчисления 

по метода на аналогията, се изменя в границите от 1.86 м3/s (58.646 млн м3 годишно) до 15.90 м3/s (501.434 млн 

м3 годишно).  

Колебанията за р.Врана при с.Кочово на средномесечния отток за разглеждания период (1977 - 2011 г.) са в 

границите 0,015 - 15,605. Средноквадратичното отклонение на средната стойност варира между 1.141 м3/s  и 

3.175 м3/s, коефициентът на вариация (Cv) е в границите 0.617 до 1.525, а оценките за коефициента на 

асиметрия (Cs) - съответно 1.20 до 3.956. 

Колебанията за яз.Тича при с.Александрово на средномесечния отток за разглеждания период (1977 - 2011 г.) са 

в границите 0.000 – 61.949 м3/s. Средноквадратично отклонение на средната стойност варира между 1.958 м3/s  

и 11.128 м3/s, коефициентът на вариация (Cv) е в границите 0.538 – 2.025, а оценките за коефициента на 

асиметрия (Cs) съответно: 1.202 – 3.501. 

Отточният модул дава представа за интензивността на оттокообразуването средно върху водосборната площ по 

главната река и е 2.817 l/s/km2 за р.Врана при с.Кочово и е 6.204 l/s/km2 за яз.Тича при с.Александрово. Най-

високи отточни модули имат притоците с най-високи средни надморски височини на водосборите си. С 

намаляване на надморската височина стойността на отточния модул силно намалява. 

 Годишна, сезонна и месечна норма на оттока за реките с функциониращо „ключово” ХМС 

За изчисляването на годишната, сезонната и месечната норма на оттока са използвани данни от 35-годишните 

редици с наблюдения. Сезоните са определени по календарни години и съответно са: зима (м.януари ÷ м.март); 

пролет (м.април ÷ м.юни); лято (м.юли ÷ м.септември) и есен (м.октомври ÷ м.декември). Получените стойности 

са показани таблично. 
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Таблица 15 Месечна норма на оттока 

ХМС 
Норми на месечния отток за периода 1977 – 2011 г. (м3/s) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

43400 2.26 3.638 3.704 3.501 2.546 2.103 1.909 1.279 1.683 1.626 1.597 1.775 

 

Таблица 16 Сезонна и годишна норма на оттока за периода 1977 – 2011 г. 

Пункт ХМС 43400 – 
р.Врана при с.Кочово 

Сезонна норма 
Годишна норма 

зима пролет лято есен 

(м3/s) 3.20 2.72 1.62 1.67 2.312 

(%) 35 29 18 18  

 

Таблица 17 Месечна норма на оттока 

ХМС 
Норми на месечния отток за р.Тича (р.Голяма Камчия) при яз.Тича за периода 1977 – 2011 г. (м3/s) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

яз.Тича 8.82 12.56 13. 04 7.195 4.285 2.651 1.480 2.008 1.637 1.637 2.612 4.778 

 

Таблица 18 Сезонна и годишна норма на оттока за периода 1977 – 2011 г. 

Пункт – р.Тича (р.Г. 
Камчия) при яз.Тича 

Сезонна норма 
Годишна норма 

зима пролет лято есен 

(м3/s) 11.14 8.17 2.05 3.01 6.053 

(%) 46 34 8 128  

 

 
Фигура 26  Карта с изолинии на модула на средномногогодишния отток за Източен регион Р.България, включващ 

обособената територия на “ВиК - Шумен” ООД, Шумен (l/s/km2 ) 
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 Вътрешногодишно разпределение на оттока за многоводна, средноводна и маловодна години – за реките 

с функциониращо „ключово” ХМС  

Сложното взаимодействие от фактори, обуславящи формирането на оттока, налага използването на 

математическата статистика и теорията на вероятностите при определянето на неговите характеристики. 

Определянето на многоводна, средна и маловодна години е извършено с помощта на корелационен анализ. 

Обект на вероятностно-статистическите анализи са редовете с отчетените средногодишни водни количества за 

период от 35 години. Вариационните редове са подредени в низходящ ред Qi > Qi+1 (i = 1, 2, …35),  с емпирични 

обезпечености на превишението р = (m - 0.3) / (n + 0.4) в проценти. Емпиричните криви на обезпеченост са 

апроксимирани с теоретични криви, като при апроксимацията е търсена устойчивата оценка. Най-добро 

приближение в средната област е постигнато с диференциалната крива на разпределение Пирсон III тип, по 

метода на Фостер-Рибкин за получаване на кривата на обезпеченост, като изчисленото водно количество с 25%, 

50% и 75% обезпеченост на средния годишен отток или процентна вероятност за съответната станция. 

От така получените водни количества със съответни обезпечености са избрани години с най-близки 

средногодишни стойности и е дадено тяхното вътрешногодишно разпределение. 

Таблица 19 Вътрешногодишно разпределение на оттока за средна по влажност година - р.Врана при с.Кочово 

 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІX X XI XII Годишно 

Q (m3/s) 4.332 5.035 2.754 2.862 2.640 1.170 0.891 0.753 0.819 0.981 1.123 1.268 2.041 

 

Таблица 20 Вътрешногодишно разпределение на оттока за влажна година - р.Врана при с.Кочово 

 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІX X XI XII Годишно 

Q (m3/s) 099 1.44 10.50 12.25 2.955 1.843 1.102 0.824 0.731 1.081 1.102 1.194 2.999 

 

Таблица 21 Вътрешногодишно разпределение на оттока за суха година - р.Врана при с.Кочово 

 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІX X XI XII Годишно 

Q (m3/s) 1.148 0.913 2.683 1.414 1.423 1.805 0.726 0.774 1.123 0.779 1.348 1.425 1.148 

 

Таблица 22 Вътрешногодишно разпределение на оттока за средна година – яз.Тича  

 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІX X XI XII Годишно 

Q (m3/s) 4.655 6.64 18.91 16.919 9.82 2.271 1.476 1.135 0.539 0.681 0.795 1.987 5.480 

 

Таблица 23 Вътрешногодишно разпределение на оттока за влажна година – яз.Тича  

 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІX X XI XII Годишно 

Q (m3/s) 9.351 16.45 13.94 19.56 6.003 8.761 2.146 1.363 8.921 2.163 1.948 4.314 7.818 

 

Таблица 24 Вътрешногодишно разпределение на оттока за суха година – яз.Тича  

 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІX X XI XII Годишно 

Q (m3/s) 1.979 5.436 3.441 14.27 12.15 1.604 1.267 0.304 0.223 0.391 0.718 2.272 3.651 

 

 Маловодие и минимален отток (продължителност, минимално водно количество, начална и крайна дата) 

- за реките с функциониращо „ключово” ХМС 

Маловодието и минималния отток са определени за същия период: 1977 - 2011г. 
Маловодието на р.Врана при с.Кочово се определя от данни за наблюдение на оттока през лятно-есенния сезон. 
Към него се отнася периода от края на пролетното пълноводие до началото на зимния сезон. През лятното 
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маловодие в голямата си част оттокът се подхранва от подземни води и летни валежи. Абсолютните минимални  
и минималните средномесечни водни количества са в диапазон от: 0.00 – 0.520 м3/s за първите и 0.015 - 15.605 
м3/s за вторите. Разнообразието се обуславя от съчетанието между оттокообразуващите фактори и засилената 
антропогенна дейност. Многогодишното минимално средномесечно водно количество е 0.893 м3/s. Маловодието 
започва в средата на лятото и завършва в средата на есента, по месеци: август - октомври.  
В следващата таблица са показани абсолютните месечни минимуми за периода и броя години, по месеци в 
които годишния минимум се е случил. Общият брой е по-голям поради факта, че в някои от годините, годишният 
минимум се повтаря в повече от един месец. 
 
Таблица 25 Абсолютни месечни и годишен минимуми за периода 1977 – 2011 г. - р.Врана при с.Кочово 

 Абсолютни месечни минимуми за периода 1977 - 2011 г. – ХМС 43400 

 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІX X XI XII годишен 

Qmin, 
(m3/s) 

0.500 0.400 0.490 0.058 0.015 0.010 0.004 0.000 0.000 0.012 0.016 0.520 0.000 

Брой 
случаи 

1 1 0 0 1 3 8 11 12 4 1 0  

 

Периодите по години с най-ниско минимално водно количество са: август - септември 1986 г. – Q = 0.000 м3/s; 7-

28 юли 1990 г. – Q = 0.009 м3/s; юни - юли 1985 г. – Q = 0.010 м3/s; януари - март и ноември - декември 1987 г. – Q 

= 0.013 м3/s; 18 - 19 септември 1977 г. и 16 -18 май 1983 г. – Q = 0.015 м3/s.На Фиг.27 е дадена карта с изолинии 

на модула на минималния отток за Източен регион на Р.България, включващ обособената територия на “ВиК – 

Шумен“ ООД, гр. Шумен. 

 

Фигура 27 Карта с изолинии на модула на минималния отток за Източен регион на Р. България, включващ 

обособената теритотия на „ВиК – Шумен“ ООД, гр. Шумен (l/s/km2) 
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Тенденция за изменение на водните ресурси 

На база разработен климатичен модел е представено изменението на валежите и температурата за Източен 
регион на Р.България през 2050 г. при два климатични сценария – най-вероятен и песимистичен. От получените 
резултати може категорично да се заключи, че и при двата сценария се забелязва тенденция към намаляване 
валежите, а оттам и на водните ресурси. Същевременно намаляването на валежите е свързано и с тенденцията 
към затопляне на климата. Връзката между намаляването на валежите и водните ресурси не е линейна, поради 
увеличаване на евапотранспирацията с нарастване на температурата, т.е. очакваното изменение на водните 
ресурси се очаква да бъде по-голямо от процентното намаление на валежите. Поради тази и други причини, 
количественото намаление на водните ресурси е оценено посредством минималното очаквано процентно 
намаление на водните ресурси за Източен район и разположените на него обособени територии.  
Следващите две фигури представят карти на: вероятното процентното намаление на валежите при вероятна 
прогноза  за Източен регион, спрямо нормата на валежа и на минимално процентно намаление на водните 
ресурси (към 2050 г.) и вероятното процентно намаление на валежите при песимистична прогноза за Източен 
регион, спрямо нормата на валежа и на минимално процентно намаление на водните ресурси (към 2050 г.) за 
този сценарий. 
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Фигура 28  Карта на вероятното процентно намаление на валежите при вероятна (реалистична) прогноза  за Източен 

регион спрямо нормата на валежа и на минимално процентно намаление на водните ресурси (2050 г.) 
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Фигура 29  Карта на вероятното процентно намаление на валежите при песимистична прогноза  за Източен регион 

спрямо нормата на валежа и на минимално процентно намаление на водните ресурси (2050 г.) 

 

Както се вижда от прогностичните карти за Обособената територия на “ВиК -Шумен” ООД, Шумен минималното 

намаление на водните ресурси се очаква да бъде между 10 и 20%, като в песимистичния вариант това 

намаление се движи между 15 и 20%. 

По-долу са представени карти с процентното изменение на валежите през 2020, 2025 и 2035 г. при двата 

сценария - най-вероятен (реалистичен) и песимистичен. Доколкото тъй като те не касаят определен период, а 

само случайно избрани години, може да бъде направена само качествена оценка, а именно - има постоянна 

тенденция към намаляване на валежите в разглеждания район.  
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Фигура 30  Карта на вероятното процентно намаление на валежите при вероятна (реалистична) прогноза  за Източен 

регион спрямо нормата на валежа и на минимално процентно намаление на водните ресурси (2020 г.) 
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регион спрямо нормата на валежа и на минимално процентно намаление на водните ресурси (2025 г.) 
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регион спрямо нормата на валежа и на минимално процентно намаление на водните ресурси (2035 г.) 
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Фигура 35  Карта на вероятното процентно намаление на валежите при песимистична прогноза  за Източен регион 

спрямо нормата на валежа и на минимално процентно намаление на водните ресурси (2035 г.) 

Резултатите от моделното симулиране на климатичните норми за температура, валеж и изпарение по 

реалистичен и песимистичен сценарий за 2020, 2025 и 2035 година са показани в Приложение 2.2.2 - 1. 

 

Хидрогеоложки условия 

А. Характеристика на геоложкия строеж и хидрогеоложките структури в района 

Територията на Област Шумен попада в източната част на Мизийската плоча (платформа), в строежа на която 

се различават два структурни комплекса: долен - палеозойски (каледоно-херцински) и горен – мезокайнозойски 

(алпийски). Най-издигната структура, добре маркирана по валанжинския карбонатен комплекс, е 

Северобългарското сводово издигане. Теменната му, най-значително издигната част, се разкрива на 

повърхността в района „Никола Козлево-Тодор Икономово-Каолиново”. Изградена е от плавно залягащи на 

север пластове под ъгъл 1-5. По субпаралелен Кубрат-Ветрински разлом издигането се разчленява на два 

блока: Девненско-Кубратски (Добрич-Ветрински) – високо издигнат и Хитринско-Каспичански – относително 

понижен блок. На север се оформя Тутраканското грабеновидно понижение, а на изток от него - Добруджанският 

масив. На североизток, изток и югоизток, чрез Венелин-Аксаковската дислокация, са оформени поредица от по-

нискоразрядни структури, стъпаловидно пропадащи на юг и изток - Безводишки грабен, Вранински хорст, 

Каварна-Шабленски грабен, Балчишко понижение, Генералтошевско стъпало, Кичевско стъпало, Варненско 
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стъпало и Варненска моноклинала. На юг, по Южномизийския разлом, се осъществява съчленяването на 

Северобългарското сводово издигане с Предбалканската структурна зона, като в обсега на Южномизийската 

периплатформена моноклинала са формирани пликативни (гънкови) структури - Шуменска синклинала, 

Провадийска синклинала и др. 

На фона на общото издигане на свода в централната част съответстват компенсаторни „понижения” по 

периферията. С издигането на свода около него са се разкрили все по-млади формации, в които се е формирал 

Варненският артезиански басейн - най-големият резервоар на пресни подземни води у нас, с етажно 

разположени водоносни хоризонти и комплекси (част от които пространствено се припокриват), с монотонно 

нарастваща дебелина и мобилизационни площи от юг на север. Нормалното хидрогеоложко филтрационно поле 

е „радиално разходящ поток” с високи филтрационни параметри, хидравличната цялост на който е общо взето 

тектонски и морфоложки ненарушена, но с изяви на хидродинамична деформация в непосредствена близост до 

разломните зони. Подхранването се извършва във високо издигнатите части на басейна, а дренирането – по 

неговата периферия. Изразителният блоков строеж на разглежданата територия и денивелациите между 

блоковете имат основно значение за хидрогеоложките условия на района. Те обуславят формирането на 

разнообразни водовместващи структури, които по съществуващата хидрогеоложка подялба на страната попадат 

изцяло в Долнодунавската артезианска област и от запад на изток обхващат Провадийския и Добричкия район 

на Варненски артезиански басейн (поречията на р. Провадийска, на реките, преминаващи в територията на Р. 

Румъния и на част от реките, вливащи се директно в Черно море или в крайбрежните езера). Стратиграфският  

обхват на изграждащите ги скали, които се разкриват на повърхността, е предимно от долна креда до кватернер. 

В дълбочина, по сондажен път, са достигнати юрски, триаски и палеозойски скали. 

В тектонско отношение, районът на Област Шумен е част от южния склон на Северобългарското сводово 

издигане, Преславската антиклинала и Долнокамчийското понижение. В хидрогеоложкия план на страната, 

същият се включва във Варненския артезиански басейн, като обхваща неговите най-югозападни райони - 

Провадийски и Долнокамчийски. В геоложкия строеж на най-горните, повърхностните части на профила му са 

застъпени предимно слабо водоносни и практически безводни скални формации, основно с долнокредна и 

палеогенска възраст. В дълбочина (без да се разкриват на повърхността) в геоложкия разрез участват мощните 

карбонатни седименти на горноюрско-долнокредния (малм-валанжински) водоносен хоризонт. 

Основните ресурси на подземните води в района на Област Шумен са съсредоточени във горноюрско-

долнокредния водоносен хоризонт и във водоносните хоризонти, формирани в алувиалните отложения на река 

Врана и нейните притоци (за южната половина от областта) и на река Провадийска (в участъка от горното й 

течение до с. Неново) - за северната половина от областта, както и в карстовите басейни в районите на Шумен, 

Котел и др. 

В поречието са формирани порови, пукнатинни, пукнатинно-карстови и карстови подземни води. Поровите води 

са привързани към водоносните хоризонти в алувиалните отложения, пукнатинно-карстовите и карстовите - към 

малм-валанжинския водоносен хоризонт и горнокредните седименти, а пукнатинните води - основно към 

флишките и флишоидни свити предимно на палеогена и кредата. 

Б. Характеристика на основните водоносни хоризонти 

 Водоносни хоризонти в кватернерните отложения 

Водоносни хоризонти със стопанско значение са формирани в кватернерните алувиални отложения на река 

Врана и нейните притоци (за южната половина от Област Шумен) и тези на река Провадийска (в участъка от 

горното й течение до с. Неново) - за северната половина от областта. 

Терасите на р. Провадийска и притоците й (р.р. Крива и Главница) са ивици с ширина до 200 m, разположени от 

двете страни на реките. Само между гр. Каспичан и с. Синдел на места се разширяват до 1,5-2 km. Дебелината 

на изграждащите ги алувиални отложения е относително постоянна - 6-8 m, а на чакълесто-песъчливия хоризонт 

варира от 0,5 m до 5-6 m и е средно 3,5 m. Формиралите се подземни води са порови по тип и предимно 

безнапорни по хидравлически характер. Те образуват общ водоносен хоризонт със залягащите под тях 
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долнокредни и палеогенски седименти, хидравлически свързан с водите на реката и притоците й, но тази връзка 

е нарушена в различна степен, поради корекцията и андигирането на речните русла. Дълбочината на 

подземните води зависи от хипсометрията на релефа и е от 1-2 m до 5-7 m от терена, а амплитудата на 

колебанията на водните нива достига до 1,0-1,5 m. Филтрационната характеристика на алувиалните отложения е 

твърде разнообразна: коефициентът на филтрация е от 1-5 m/d до 50-80 m/d, а проводимостта - от 10-15 m2/d до 

400-500 m2/d, като преобладават стойности около 100 m2/d, които характеризират тези отложения като слабо до 

средно водообилни. Подхранването на подземните води е предимно от инфилтрация на води от атмосферните 

валежи и от повърхностни води. Дренирането им се осъществява от р. Провадийска и нейните притоци (при 

ниски водни стоежи) и от вододобивни съоръжения (предимно шахтови кладенци, изградени в речните тераси). 

Допуска се, че има дрениране на води от алувиалните отложения в по-дълбоко залягащи карстови водоносни 

хоризонти (в района на гара Хитрино и др.). 

По химически състав подземните води в кватернерните наслаги от терасите на р. Провадийска и притоците й са 

изключително от хидрокарбонатно-калциевия клас - преобладават хидрокарбонатно-калциеви, хидрокарбонатно-

калциево-магнезиеви до хидрокарбонатно-магнезиево-калциеви води. По-разнообразни по състав са част от 

водите в алувиалните отложения на р. Провадийска, които получават подхранване от подльосови води – в тях 

има повишено съдържание на сулфатни и натриеви йони, придаващи слабо горчив вкус на подземните води. 

Минерализацията на водите от кватернерните алувиални отложения на р. Провадийска варира от 0,460-0,700 g/l 

до 0,950-1,160 g/l, а температурата им е от 8-10С до 15-16С. 

Река Врана образува тераса в района на Преславската планина до вливането й в р. Камчия при с. Хан Крум. 

Оттам започва терасата на р. Голяма Камчия. В пространството между селата Арковна и Комунари тя се 

прекъсва и наново се появява след пролома на изток. 

Профилът на алувиалните отложения и на двете реки има двуслоен строеж: отдолу - чакъли с пясък и отгоре - 

песъчливи глини. Общата дебелина на терасите е между 7 и 13 m, като се увеличава в източна посока, 

достигайки до 25-30 m. Дебелината на водоносния чакълесто-песъчлив пласт е обикновено 3,0-3,5 m и има 

добри филтрационни характеристики. Проводимостта на пласта варира от 110 до 2000 m2/d, но най-често е 

между 200 и 800 m2/d. По-високите стойности съответстват на западните части на терасата. Подобна тенденция 

се наблюдава и при стойностите на гравитационното водоотдаване, което е между 26% и 15%. Получените 

относителни дебити варират в много широки граници - от 0,35 до 16-20 dm3/s.m, средно 6,0 dm3/s.m. 

Водоносният хоризонт се подхранва от валежни води (макар и затруднено от наличието на покривен глинест 

пласт) по цялата площ на терасата и отчасти - от разливащи се речни води югозападно от гр. Търговище и в 

долното течение на р. Голяма Камчия. Известно подхранване се получава и от подложката на речното корито. 

Подземните води се дренират от реките Врана и Голяма Камчия. 

В наносите на притоците на двете реки Пакошка, Боклуджа дере, Теке дере и др. няма формирани издържани 

водоносни хоризонти с практическо значение. Привързаните към тях подземни води са с незначителни ресурси и 

могат да се ползват само за малки водоснабдявания с локално значение. Същото се отнася и за пролувиалните 

и пролувиално-делувиалните отложения в поречието. 

Подземните води по цялата дължина на терасите на реките Врана и Голяма Камчия са хидрокарбонатно-

калциево-магнезиеви. Общата им минерализация варира от 0,420 до 1,000 g/dm3, като с по-ниска минерализация 

са водите в участъка на с. Арковна, където водообменът е по-интензивен. Общата твърдост на водите се изменя 

в интервала от 6,4 до 10,2 mg.eqv/dm3 (17,9-28°Н), като най-разпространени са водите с твърдост 7,1-7,5 

mg.eqv/dm3 (19,9-21,0°Н). Съдържанието на нитрати варира от 5 до 40 mg/dm3, a на манган e около 15-20 g/dm3. 

 Водоносни хоризонти в палеогенските седименти 

Палеогенските седименти имат широко площно разпространение предимно във водосборните области на реките 

Провадийска и Батова, както и около Белославското и Варненското езеро. Повсеместното им разпространение е 

източно от линията „Друмево-Марково-Войводино”. Те изпълват централните и южни части на Провадийската 

синклинала, разкриват се по западните и южни части на Варненското плато и на юг - в Авренското (Моминско) 
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плато. Общата площ на разкритата част е около 150-170 km2, а на закритата – около 300-320 km2. В границите на 

Област Шумен тези седименти се разкриват само в югоизточните части на областта и имат съвсем незначително 

площно разпространение на територията й между реките Провадийска и Голяма Камчия. Покриват нормално 

или с размив долно- и горнокредните седименти. Представени са от морски отложения с глинесто-теригенен и 

варовит фациес – пясъци, пясъчници, органогенни нумулитни варовици и глинести мергели. Отнасят се към 

различни задруги и свити – Кривненска, Дикилиташка, Аладънска и Авренска (със Славейковски член) с 

хроностратиграфски обхват от долен до горен еоцен. Дебелините на свитите варират от 1-2 m до 50-70 m, а 

сумарната дебелина на палеогенските седименти е от 100-120 m до над 400 m. В хидрогеоложко отношение най-

голямо значение имат несвързаните пясъци, ронливите пясъчници и различно напуканите и окарстени варовици 

на Дикилиташката и Аладънската свити. В тях са се формирали порови, порово-пукнатинни до пукнатинно-

карстови по тип, безнапорни (по хидравлически характер) подземни води, които образуват общ долно-

средноеоценски водоносен хоризонт. Общата дебелина на водоносния хоризонт в границите на Област Шумен е 

около 30-35 m. Филтрационната характеристика на колекторите (пясъци и варовици) е твърде разнообразна – 

коефициентът на филтрация варира от 0,23-0,25 m/d до 4,2-5,0 m/d, като преобладаващите стойности са в 

интервала 0,5-1,3 m/d; проводимостта е от 20-30 m2/d до 380 m2/d, като преобладават стойности 100-120 m2/d; 

водоотдаването е от 0,002 до 0,10, а нивопредаването – около 105 m2/d. Водоносният хоризонт в разглеждания 

район е предимно слабо водообилен. 

Естественото подхранване на долно-средноеоценския водоносен хоризонт се извършва чрез инфилтрация на 

валежни и повърхностни води в областта на разкриването му на теренната повърхност. В западната си част 

(района на Шуменска област) водоносният хоризонт е безнапорен и се дренира от хидрографската мрежа, както 

и от множество низходящи извори. 

Подземните води в тази част от водоносния хоризонт (най-западните части от Провадийската синклинала) са 

хидрокарбонатно-калциеви до хидрокарбонатно-калциево-магнезиеви и се характеризират с добри 

органолептични показатели. Те са пресни (с обща минерализация 0,300-0,500 g/l), неутрални до слабо алкални, 

най-често студени – с температура до 15-160С. 

 Водоносни хоризонти в горнокредните седименти 

Горнокредните седименти са разпространени на югоизток от Северобългарското сводово издигане (главно в 

районите на Шуменското, Провадийското и западните дялове на Варненското плато), като са представени от 

седиментите на трите си етажа - ценоман, турон и сенон. 

Ценоманът, в основата на разреза, започва с дребнозърнести кварцови конгломерати, които в по-горните нива 

преминават в грубозърнести варовити пясъчници до песъчливи варовици. 

Туронът е представен от песъчливи, на места слабо глауконитни мергели, белезникаво-жълти до сиво-

зеленикави на цвят. В горната част мергелите стават варовити и песъчливи, като частично преминават в 

пясъчници. 

В гореописаните (ценомански и туронски) седименти се наблюдават редица извори с незначителни дебити и с 

невисока минерализация - около 0,4-0,5 g/l. 

В района на Варненския артезиански басейн сенонът е застъпен с четирите си подетажа: кониас, сантон, кампан 

и мастрихт. 

Кониасът се разполага трансгресивно върху седименти с долнокредна и горнокредна възраст и е изграден от 

неравномерно песъчливи мергели с флинтови ядки. 

Сантонът започва с песъчливи мергели, постепенно преминаващи във варовити пясъчници. 

Кампан-мастрихтът е представен от белезникаво-жълти окарстени варовици, над които следват песъчливо-

варовити мергели и здрави варовици. 

В сенонските седименти (и по-точно в най-горната им част – мастрихта) е формиран водоносен хоризонт със 

средна водообилност. Подземните води по тип са пукнатинно-карстови до карстови и са безнапорни до слабо 

напорни по хидравлически характер. Акумулирани са в мастрихтските варовикови свити (Кайлъшка, Мездренска, 

Никополска, Новаченска и др.). В напуканите и окарстени варовици на горната креда (от споменатите по-горе 

свити), са формирани карстови и пукнатинно-карстови басейни, от които с по-големи ресурси са тези при гр. 
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Шумен и гр. Котел. В останалите места карстовата среда се разкрива в две фрагментирани ивици в 

Предбалкана (северна) и Балкана (южна) с ограничени експлоатационни ресурси от пукнатинно-карстови и 

карстови води. Независимо от това, тези хидрогеоложки формации изпъкват със своята по-голяма водообилност 

на фона на останалите слабо водоносни или безводни масиви. 

Този водоносен хоризонт е особено водообилен в района на Шуменското плато. В карстовия басейн при Шумен 

по-значими извори са тези при с. Троица - 62 dm3/s и кв. Дивдядово - 22 dm3/s. Водите са пресни, от 

инфилтрaционния генетически цикъл, хидрокарбонатно-калциево-магнезиеви. Твърдостта им е между 4,7 и 5,0 

mg.eqv/dm3 (13,2-14,0°Н), което ги определя като умерено твърди. Съдържанието на нитрати е в рамките на 15-

25 mg/dm3, а на манган - 80-100 g/dm3. 

Котленският карстов басейн (част от който попада в най-южната територия на Област Шумен) се дренира 

основно от изворите: Котленски - 513 dm3/s, Студеният кайнак (с. Кипилово) - 51 dm3/s, Сайгоница - 25 dm3/s, 

Духлата – 3 dm3/s, извора на р. Герила - 10 dm3/s и др. Подземните води са изключително хидрокарбонатно-

калциеви, с обща минерализация 270 и 330 mg/dm3. По обща твърдост те са от категорията на умерено твърдите 

води - 4,3 mg.eqv/dm3 (12,0°Н). Нитратно не са замърсени, a концентрацията на манган варира от 3,0 до 19,0 

g/dm3. 

 Водоносни хоризонти в долнокредните седименти 

Долнокредните (Хотрив-аптски) седименти са разпространени южно от линията „Бяла-Попово-Разград-Самуил-

Венец-Хърсово-Нови Пазар-Стефан Караджа” и са развити предимно в глинесто-карбонатен фациес. 

Представени са от глинести мергели, мергели, глинести варовици, мергели с прослойки от пясъчници, 

пясъчници с прослойки от мергели, плочести варовици, на много места с глауконит и флинтови ядки. Глинестият 

и глинесто-теригенният компонент нараства на юг-югозапад, а на север-североизток се замества от карбонатно 

вещество. В района на Разград и Хитрино са установени огромни литоложки тела с лещовидна форма от 

песъчливи до чисти варовици (“Башбунарски” и “Хитрински” варовици). Отнасят се към различни 

литостратиграфски свити: Горнооряховска, Разградска, Романска, Тръмбешка и др., границите между които са 

условни и приблизителни. Дебелините на отделните свити варират в широки граници – от 40-100 m до 1000-1500 

m, като общата дебелина на долнокредните седименти намалява от югозапад на север и изток от 1600-1800 m 

до 400-500 m. Хроностратиграфският им обхват е от хотрив (в долните, по-глинести части на литоложкия разрез) 

до апт. 

В глинесто-теригенно-карбонатните долнокредни седименти са се формирали пукнатинни до пукнатинно-

карстови по тип подземни води със спорадическо разпространение, които не образуват общ водоносен хоризонт. 

Движението им се ограничава от развитата хидрографска система. Те се подхранват от инфилтрация на 

валежни води и на води от кватернерните отложения, а се дренират от речно-овражната система и от 

многобройни низходящи извори с дебит от 0,05 l/s до 0,80-1,00 l/s (рядко повече). По-големите извори са 

каптирани за местни водоснабдявания, а значението на останалата част е ограничено. Стойностите на модула 

на подземния отток са до 0,5 l/s.km2, което характеризира тази част на долнокредните седименти предимно като 

слабо водообилни (много често скалните формации, които те изграждат, са практически безводни).  

 

Като цяло, в обхвата на Шуменска област водоносните хоризонти в долнокредните седименти са с 

незначителни ресурси от подземни води и не представляват практически интерес за целите на 

водоснабдяването. 

 Водоносни хоризонти в горноюрско-долнокредните (малм-валанжински) седименти 

Малм-валанжинските седименти имат повсеместно разпространение в разглеждания район. На повърхността се 

разкриват директно или под тънка кватернерна покривка по най-високо издигнатите части на Северобългарското 

сводово издигане (Каолиново-Никола Козлево – в северната част на Шуменска област) или в обсега на 

многобройни позитивни структури с различни размери (Нови Пазар-Плиска-Каспичан, Млада гвардия-Ветрино-

Златина, Суворово-Девня, Есеница-Калоян, Зърнево-Орляк, Тервел-Нова Камена и др.). Общата им площ е 

около 1600 km2. В останалата част затъват радиално (във всички посоки) в дълбочина. По сондажен път са 
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достигнати или са преминати в интервала от 50-100 m до над 1000 m от терена. Малм-валанжинските седименти 

са предимно с карбонатен фациес – в основата доломити, варовити доломити, доломитизирани и афанитови 

варовици (долна, доломитова зона), редуване на органогенни, оолитни, интеркластични варовици с доломити и 

доломитизирани варовици (средна, преходна зона) и различно кристалинни, оолитни, псевдооолитни, 

органогенни, рифови и механично отломъчни, средно- до микрозърнести варовици с редки прослойки от 

доломитизирани варовици (горна, варовикова зона). Литостратиграфски се отнасят предимно към 

Чернооковската, Дриновската и Каспичанската свити със стратиграфски обхват от калов-титон до валанжин 

(горна юра-долна креда). Дебелините им варират в широк диапазон, но общата дебелина на карбонатния 

комплекс е относително постоянна – около 700-800 m, като намалява от юг-югозапад (1000-1100 m) на 

североизток (300-500 m). На юг, приблизително южно от линията „Провадия-Шумен-Търговище”, малм-

валанжинските седименти се променят фациално. Карбонатният компонент намалява и се замества с глинесто-

теригенен. Увеличава се редуването на алевролити, пясъчници, мергели с различни по дебелина варовици, като 

общият им облик е субфлишки. Дебелината на субфлишкия фациес бързо се увеличава на юг и надвишава 

1000-1200 m.  

Карбонатните малм-валанжински седименти са значително напукани и неравномерно окарстени. Окарстяването 

на повърхността е от кари, понори, въртопи и хидравлически сложно свързана канална мрежа. В дълбочина 

преобладават хоризонталните карстови форми, на места частично запълнени с фини пясъци и каолинитови 

глини. Тези форми са привързани към отделни, „привилегировани” нива на различна дълбочина. Обикновено са 

разположени на 100-200 m от горнището на валанжина, но окарстяване е установено и в най-горните и в най-

долните части на разреза. 

В напуканите и окарстени горноюрско-долнокредни (малм-валанжински) седименти са се формирали 

пукнатинно-карстови до карстови по тип, безнапорни до високо напорни (с пиезометрично ниво от няколко метра 

до стотици метра) по хидравлически характер подземни води, които образуват общ водоносен хоризонт. По 

дебелина, площ на разпространение и по водни ресурси това е един от най-големите басейни на пресни 

подземни води у нас. За долен, съвършен водоупор на водоносния хоризонт служат предимно аргилити, 

алевролити, пясъчници и глини на Есенишката и Провадийската свита, по-плътни варовици на Добричката и 

Султанска свита със стратиграфски обхват долна-средна юра, а на отделни места – от пермо-триаски 

червеникави теригенни скали или плътни варовици и доломити на Дриновската свита. Дълбочината на 

долнището е от 400-500 m до над 1200 m от терена. Функцията на горен водоупор изпълняват мергелите и 

глинестите варовици на Горнооряховската и Разградска свита (в южните и средни части на областта) или от по-

плътни карбонатни скали на Каспичанската, Разградската и Русенска свита. На север, поради фациалната 

промяна на седиментите и заместването на глинестия компонент с карбонатен, водоупорът е несъвършен и 

позволява смесване на води от малм-валанжинския с тези от барем-аптския водоносен хоризонт. 

Водонаситената част на малм-валанжинските седименти варира в широки граници – от 250-300 m (на 

североизток) до 600-700 m (юг-югозапад), а заедно с барем-апта и над 1000 m (на северозапад). С „потъването” 

на малм-валанжинския водоносен хоризонт подземните води се темперират (до 35-55С) и повишават 

минерализацията си. Формират се термоминерални води, разпространени в ивица, ограничена с изотерма 20С, 

чиято площ е около 2600-3000 km2. 

Филтрационната характеристика на малм-валанжинския водоносен хоризонт е изключително разнообразна и 

подчертава нееднородността му, което е характерно за пукнатинно-карстови среди. Стойностите за локалните 

проводимости варират от 8-10 m2/d до над 2000-3000 m2/d и са преимуществено в интервала 200-600 m2/d; 

коефициентът на филтрация е от 0,5-0,6 m/d до над 10 m/d (средно между 2 m/d и 5 m/d); относителните дебити 

са от 0,5-1,0 l/s.m до над 10-50 l/s.m, което характеризира малм-валанжинските седименти като средно до силно 

водообилни. Подхранването на този водоносен хоризонт се осъществява чрез инфилтрация на валежни води в 

обсега на повърхностните му разкрития, а съществено значение има и инфлуацията на води от реките, които 

навлизайки в зоната на окарстяване на седиментите губят изцяло своя отток (р.р. Суха, Хърсовска, Канагьол).  

Дренирането на водоносния хоризонт се извършва по естествен и изкуствен път. Естественото дрениране е чрез 

възходящи извори в обсега на Южномизийския разлом – Златинските извори и Девненските извори (едни от най-

големите карстови извори у нас), чийто сумарен дебит варира от 2800 l/s до 3700 l/s (от тях води началото си р. 
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Девня). Вероятно естествено дрениране се осъществява и в акваторията на Белославското и Варненско езеро, 

както и на Черно море. Значителна част  от оттока преминава подземно в Р. Румъния. Съществен дял има 

изкуственото дрениране чрез водовземане на подземни води посредством многобройни тръбни кладенци. 

За територията на Област Шумен, генералната посока на филтрационния подземен поток е от север (района на 

Каолиново-Никола Козлево – северната част на Шуменска област) на юг – към долината на р. Голяма Камчия, а 

хидравличният му наклон е от 0,0018 до 0,0003. Дълбочината на пиезометрично ниво на подземните води 

(изразено с абсолютни коти) е от +140 (в северната зона) до +50 – в южната зона. 

Подземните води във водоносните пластове на малм-валанжинския водоносен хоризонт са студени и термални, 

хидрокарбонатно-калциеви до хидрокарбонатно-калциево-магнезиеви. Общата им минерализация варира от 

0,320–0,450 g/l до 0,610-0,890 g/l, температурата на водата - от 14±10С до 30-350С и pH – от 7,0-7,4 до 8,1–8,6. 

Хлоридно-натриевото съдържание нараства в района на Гурково-Македонка, а в крайбрежната зона (Шабла, 

Тюленово) водите са от хлоридно-натриев тип, с обща минерализация до 3,5 g/l. Подземните води от малм-

валанжинския водоносен хоризонт са уязвими на замърсяване само в зоните с повърхностни разкрития на 

пластовете, докато в неговите по-дълбоко разположени части хоризонтът е относително добре защитен. 

Генерално подземните води от този водоносен хоризонт са относително чисти, с добри и много 

добри вкусови качества и отговарят по химически състав, микробиологични и радиологични 

показатели на изискванията за питейни цели. 

2.2.5 Водни тела 

Една от основните цели, заложена още в чл.1 на Директива 2000/60/ЕО, е защитата на всички води, 

включително подземните, вътрешните повърхностни и крайбрежните морски води. Заедно с това, Рамковата 

директива въвежда основната структурна единица за управление - речният басейн и категорията „водно тяло”. 

Различните категории водни тела представляват самостоятелен елемент от повърхностните и подземните води, 

със запазени естествени или силно изменени физически характеристики, както и нови такива, създадени в 

резултат на човешката дейност. 

Повърхностни водни тела 

По дефиниция повърхностното водно тяло може да представлява поток, река, езеро, язовир или канал, или част 

от тях, от преходни води или разширение на крайбрежни води. Съгласно Приложение ІІ, 1.1 на РДВ и Наредба 

№ 13 от 2 април 2007 г., освен че могат да се класифицират като гореизброените, повърхностните водни тела от 

един речен басейн биват изкуствени или силно модифицирани.   

Значителното разнообразие на релефа от територията на област Шумен е оформило естествения вододел 

между реките с директен отток към Черно море и към река Дунав. От изток на запад, идващата от Варна граница 

между Черноморския и Дунавския речни басейни последователно преминава през общините: Нови пазар, 

Никола Козлево, Каолиново, Венец и Хитрино, след което продължава на територията на област Търговище. 

Тази особеност обуславя и едновременната принадлежност на обособената територия на ВиК ООД - Шумен към 

Черноморския и Дунавския райони за басейново управление на водите. 

Определяне и характеризиране на повърхностните водни тела 

Следвайки изискванията на Рамковата директива (Директива 2000/60/ЕС), през 2003 – 2004 г. България 

определи повърхностните водни тела в страната, съобразно екорегионите в които попадат, като приложи 

„система Б”. В последствие при разработване на Плановете за управление на речните басейни, типологията за 

повърхностни води беше доразвита. Определени бяха референтните условия и мониторинговите програми за 

оценка и контрол качествата на повърхностните водни тела. 

Повърхностните водни тела са определени за двете категории „реки” и „езера”. При определянето на типовете 

реки и езера са използвани следните показатели на РДВ: 

 Задължителни – екорегион; надморска височина; геология и размер 
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 Незадължителни – характер на водното течение; размер и геология; субстрат на речното дъно; наклон и 

енергия на течението 

Актуална информация за наименованията, идентификационните и характеристиките на повърхностните водни 

тела (ВТ), за тяхното екологично и химическо състояние е дадена в разработените и одобрени Планове за 

управление на водите през периода 2010 – 2015 г. за 4-те басейнови дирекции към МОСВ. 

За обособената територия на ВиК ООД Шумен това са плановете изготвени от Черноморската и Дунавската 

басейнови дирекции за речно басейново управление.  

В басейна на Голяма Камчия, Провадийска и Дунавските Добруджански реки са идентифицирани водни тела от 

категории „реки” и „езера”. За категорията „река”, всяко водно тяло представлява речен участък с еднакво 

екологично и химично състояние, който е от съществено значение за управление на водите. Съгласно 

изискванията на Рамковата директива в разработените ПУРБ-ове за Черноморски и Дунавски район, са 

изготвени конкретни програми от мерки за постигане на добро състояние на водите. Водните тела от категория 

„река” от обособената територия „река” са дадени таблично. 

 

Таблица 26 Типология на реките в област Шумен  

№ Тип Име на типа Поречие 

Черноморски район за речно басейново управление на водите с център гр.Варна 

1 R2 Планински реки 
Река Голяма Камчия до яз.Тича и притоците й 

Драгановска, Елешница и Герила 

2 R4 Полупланински реки 

Река Голяма Камчия след яз.Тича и притоците й 
Брестова и Токат дере; 

Река Провадийска до с.Каменяк и притоците й Мадара и 
Крива река 

3 R10 Големи черноморски реки Реките Поройна, Врана и Голяма Камчия 

4 R11 Малки и средни черноморски реки 

Река Провадийска и притоците й Златина, Крива, 
Главиница и Мадара; 

Река Голяма Камчия и притоците й Текедере, Златарска 
и Пакоша 

Дунавски район за речно басейново управление на водите с център гр.Плевен 

5 BGTR11 Пресъхващи реки р.Хърсовска 

Забележки: L / R - Код на тип за Черноморски басейнов район; 

BGTL / BGTR  -  Код на тип за Дунавски басейнов район 

Съгласно указанията на Директива 2000/60/ЕС, всяко езеро или язовир с площ > 500 хектара се определя като 

самостоятелно водно тяло от категория „езеро”. В обособената територия Шумен само едно самостоятелно 

водно тяло, от Черноморския басейнов район, е класифицирано в тази категория. 

 

Таблица 27 Типология на езерата (язовирите) в област Шумен                         

№ Тип Име на типа Поречие 

1 L11 Големи дълбоки язовири - многогодишни изравнители Голяма Камчия 

Забележки: L / R - Код на тип за Черноморски басейнов район; 

Данни за повърхностните водни тела от територията по тип, означение и описание на местоположението им са 

дадени таблично. 

Осем водни тела попадат в границите на повече от една обособени територии. Обикновено извора и част от 

горното течение на дадена река: Главиница, Драгановска, Токатдере принадлежи към една обособена 

територия, а долното или части от него и устието/точката на вливане – към друга. Това се дължи на на 

разминаването между границите административно определените териториални единици и водосборите на 

реките. 
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По отношение на оценката на състоянието / потенциала, язовирите се разглеждат, оценяват и анализират на 

практика като категория „езера”, тъй като са присъединени към най-близкия тип и са включени в 

мониторинговите програми на езерата. 

Броят повърхностни водни тела определени и попадащи в обособената територия Шумен са: 

 За категория „реки” - 27 бр. ВТ 

 За категория „езера” - 1 бр. ВТ 

Таблица 28 Повърхностни водни тела в област Шумен                         

№ Код на ВТ Код Тип Описание на ВТ / участък 

Черноморски район за речно басейново управление на водите с център гр.Варна 

1 BG2PR900R015 R11 Малки и средни черноморски реки р.Златина, от извора до 2,6 км. след с.Белоградец 

2 BG2PR900R017 R11 Малки и средни черноморски реки р.Крива, от след с.Лиси връх до гр.Нови Пазар 

3 BG2PR800R018 R4 Полупланински реки р.Крива, от извора до след с.Лиси връх 

4 BG2PR800R016 R11 Малки и средни черноморски реки р.Провадийска, от преди с.Каменяк до гр.Каспичан 

5 BG2PR600R012 R4 Полупланински реки р. Провадийска, от извора до преди с.Каменяк 

6 BG2KA700R016 R4 Полупланински реки р.Мадара, от извора до кв.Макак, гр.Шумен 

7 BG2KA600R018 R11 Малки и средни черноморски реки р.Мадара, от Шумен до вливане в Провадийска 

8 BG2KA900R022 R11 Малки и средни черноморски реки р.Крива, от Нови Пазар до вливане в Провадийска 

9 BG2KA900R019 R11 Малки и средни черноморски реки Стара река , от извор до вливане в Камчия 

10 BG2KA900R020 R4 Полупланински реки р.Брестова и притоци 

11 BG2KA900R039 R2 Планински реки р.Елешница, от извор до вливане в яз."Тича" 

12 BG2KA700R017 R4 Полупланински реки р.Камчия, от преди В.Преслав до с.Миланово 

13 BG2KA800R026 R4 Полупланински реки р.Камчия, от след яз.Тича до преди В.Преслав 

14 BG2KA800R025 R2 Планински реки р.Герила, от извор до вливане в яз."Тича" 

15 BG2KA578R003 R11 Малки и средни черноморски реки р.Златарска от извор до вливане в р.Камчия 

16 BG2KA578R003 R11 Малки и средни черноморски реки р.Пакоша, от яз."Фисек" до вливане в р.Врана 

17 BG2KA900L021 R11 Малки и средни черноморски реки р.Пакоша от извор до яз."Фисек" 

18 BG2PR900R015 R10 Големи черноморски реки I у-к: р.Камчия, от Миланово до вливане на Врана 

19 BG2PR900R017 R10 Големи черноморски реки IV у-к: р.Поройна, от извор до вливане в р.Камчия 

20 BG2PR800R018 L11 
Големи дълбоки язовири - 

многогодишни изравнители 
яз."Тича" 

21 BG2KA500R010 R4 Полупланински реки р.Токат дере, от извор до вливане в р.Камчия 

22 BG2KA900R035 R2 Планински реки р.Драгановска, от извор до вливане в яз."Тича" 

23 BG2KA900R037 R2 Планински реки II у-к: р.Камчия, от след с.Тича до яз."Тича" 

24 BG2KA578R003 R10 Големи черноморски реки III у-к: р.Врана, от Търговище до вливане в Камчия 

25 BG2PR567R011 R11 Малки и средни черноморски реки р.Провадийска, от гр.Каспичан до с.Невша 

26 BG2PR345R007 R11 Малки и средни черноморски реки 
IV у-к: р.Главница, от извора до вливане в 

Провадийска 

27 BG2KA578R003 R10 Големи черноморски реки 
II у-к: р.Камчия, от вливане на Врана до вливане на 

Луда Камчия 

Дунавски район за речно басейново управление на водите с център гр.Плевен 

28 BG1DJ100R008 BGTR11 Пресъхващи реки Хърсовска DJRWB08: р.Хърсовска 

Повърхностните водни тела са изследвани и тяхното състояние е определено на база екологичното и химичното 

им състояние, като за окончателна оценка се избира по-лошото от двете. Химичното състояние на 

повърхностните водни тела се определя според резултатите от изследванията по следните групи: основни 

физико-химически показатели, приоритетни вещества и специфични замърсители. Екологичното състояние на 

повърхностните водни тела се определя на базата на биотичния индекс чрез биологичните елементи за 

качество (фитопланктон, макрофити, дънни безгръбначни, риби и др.). Тези елементи са различни за отделните 

категории повърхностни води и включват различни показатели, като е определена метриката за оценка и 

честотата на извършване на мониторинг. Освен тези категории, съгласно чл.4 на Рамковата директива и 
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степента на изменение спрямо естественото им състояние, водните тела се делят на: силномодифицирани 

(СМВТ) и изкуствени (ИВТ). 

Силномодифицираните водни тела са силно изменени спрямо естественото им състояние водни обекти или 

части от тях в резултат на човешка дейност с цел водоползване, напояване, защита от наводнения и други 

икономически или социално значими дейности. Мероприятията по възстановяване на естественото им 

състояние е необосновано поради непосилно високата цена или би довело до прекратяване на извършваната в 

тях стопанска дейност. В обособената територия Шумен има общо 11 бр. СМВТ от категория „река” и 1 бр. СМВТ 

от категория „езера”. 

Изкуствени са водните тела, създадени в резултат на човешка намеса. В област Шумен няма изкуствени водни 

тела. 

Таблица 29 Силномодифицирани и изкуствени водни тела в област Шумен  

№ Описание на ВТ Код Поречие Категория 

Черноморски район за речно басейново управление на водите с център гр.Варна 

1 р.Мадара, от кв.Макак, гр.Шумен до вливане в р.Провадийска BG2PR800R016 Провадийска СМВТ - реки 

2 р.Крива, от Нови Пазар до вливане в р.Провадийска BG2PR600R012 Провадийска СМВТ - реки 

3 р.Златарска от извор до вливане в р.Камчия BG2KA700R017 Камчия (Г.К.) СМВТ - реки 

4 р.Чираджи (Пакоша), от яз."Фисек" до вливане в р.Врана BG2KA800R026 Камчия (Г.К.) СМВТ - реки 

5 р.Чираджи (Пакоша) от извор до яз."Фисек" BG2KA800R025 Камчия (Г.К.) СМВТ - реки 

6 I участък: р.Камчия, от с.Миланово до вливане на р.Врана BG2KA578R003 Камчия (Г.К.) СМВТ - реки 

7 IV участък: р.Поройна, от извор до вливане в р.Камчия BG2KA578R003 Камчия (Г.К.) СМВТ - реки 

8 яз."Тича" BG2KA900L021 Камчия (Г.К.) СМВТ - езера 

9 III участък: р.Врана, от гр.Търговище до вливане в р.Камчия BG2KA578R003 Камчия (Г.К.) СМВТ - реки 

10 р.Провадийска, от гр.Каспичан до с.Невша BG2PR567R011 Провадийска СМВТ - реки 

11 IV участък: р.Главница, от извора до вливане в р.Провадийска BG2PR345R007 Провадийска СМВТ - реки 

12 II у-к: р.Камчия, от вливане на р.Врана до вливане на р.Луда Камчия BG2KA578R003 Камчия (Л.К.) СМВТ - реки 

От определените повърхностни водни тела в Шуменска област само едно повърхностно водно тяло - яз.„Тича” 

се използва като водоизточник за питейно-битовото водоснабдяване.  

Изброените повърхностни водни тела, които попадат в границите на обособената територия Шумен се позовават 

изцяло на информация от Плановете за управление на речните басейни в Черноморски и Дунавски район, 

2010 - 2015 г. 

 

Подземни водни тела 

А. Определяне и характеризиране на подземните водни тела в страната 

В изпълнение на чл.3.1. от РДВ (Директива 2000/60/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23.10.2000 г., 

установяваща рамката за действията на Общността в областта на политиката за водите), през 2003 г. Р. 

България определи подземни водни тела, обхващащи по-водообилните водоносни хоризонти на територията на 

страната. В изпълнение на чл.5.1. и анекс ІІ от РДВ на тези водни тела е извършено първоначално 

характеризиране. На по-късен етап (съобразно дефиницията за водоносен хоризонт в Рамковата директива за 

водите, с която слабо водообилни или неводообилни материали се дефинират като водоносни и в техните 

граници се определят подземни водни тела) е извършено ново преразглеждане и са определени подземни 

водни тела (ПВТ) в разположените във високите планински части от територията на страната слабо водообилни 

или неводообилни, напукани магмени и метаморфни скали. През периода 2005-2007 г. е извършено 

допълнителното характеризиране на подземните водни тела. Част от определените през 2004 г. ПВТ, които имат 

еднакъв геоложки строеж, хидрогеоложки характеристики и характеристика на седиментните отложения и почви, 

покриващи водното тяло в зоната на подхранването му и които не са подложени на въздействия от човешка 

дейност, са обединени. Друга част от определените подземни водни тела, състоящи се от няколко слоя с твърде 
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различни характеристики, са съответно разделени. Няколко водни тела, които не следват напълно отделен 

речен басейн са присъединени към най-близкия или най-подходящия район на басейново управление. 

Подземните водни тела, в зависимост от типа на водоносния хоризонт, са определени като порови, карстови или 

пукнатинни, като смесените типове са отнесени към един от основните типове водоносни хоризонти, съобразно 

основната им характеристика. 

Оценката на риска е извършена при следните критерии: 

 за количественото състояние на подземните води – съгласно дефинициите за добро количествено състояние 

на подземните води (анекс V-2.1.2. от РДВ); 

 за химичното състояние на подземните води - съгласно дефиницията за добро химично състояние на 

подземните води (анекс V-2.3.2. от РДВ). 

Ръководен нормативен документ в областта на управлението на водите е Законът за водите, в сила от януари 

2000 г. През 2006 г. бе приет Закон за изменение и допълнение на Закона за водите, с който бяха транспонирани 

изискванията на Рамковата директива за водите 2000/60/ЕС. 

Със Заповед № РД-634/18.09.2009 г. на Министъра на околната среда и водите и съгласно измененията на 

чл.152 от Закона за водите (ДВ бр.47/2009 г.), броят на подземните водни тела е променен. 

В настоящия момент са определени и характеризирани 177 бр. подземни водни тела за територията на цялата 

страната. ПВТ са групирани в хидрогеоложки класове (слоеве), като същото е направено въз основа на типа на 

основния колектор (резервоар) на подземни води. За три, от четирите района на басейново управление на 

страна, са въведени по 6 хидрогеоложки класа (слоя), а за „Черноморски район” – 7 хидрогеоложки класа. 

Информация за наименованията, идентификационните кодове и характеристиките на подземните водни тела 

(ПВТ), за техните ресурси (естествени, разполагаеми и свободни за ползване), както и оценката на риска за 

количественото и химичното състояние на подземните води, е дадена в разработените и одобрени Планове за 

управление на водите през периода 2010-2015 г. за 4-те Басейнови дирекции на Министерството на околната 

среда и водите (МОСВ). 

 

Б. Характеристика на подземните водни тела в обособения район (област Шумен) 

По-голямата част от Шуменска област (нейната централна и южна част) попада в обхвата на „Черноморски 

район за речно басейново управление на водите с център гр. Варна”, а една (сравнително по-малка) част от 

северната й територия (северно от линията „Капитан Петко-Габрица-Становец-Крива река” и източно от линията 

„Църквица-Памукчии”) - в обхвата на „Дунавски район за речно басейново управление на водите с център гр. 

Плевен”. В границите на областта са разпространени изцяло или части от 15 бр. подземни водни тела (ПВТ), 

като последните са представени в обобщен вид в приложената по-долу таблица. 

Таблица 30 Подземни водни тела в област Шумен (и в обхвата на ВиК – Шумен ООД, Шумен) 

№  Идентификационен код на ПВТ Наименование на подземното водно тяло (ПВТ) 

„Черноморски район за речно басейново управление на водите с център гр. Варна” 

Слой 1 - Кватернер 

1. BG2G000000Q003 Порови води в Кватернера на р. Провадийска 

2. BG2G000000Q004 Порови води в Кватернера на р. Врана 

Слой 3 - Палеоген 

3. BG2G00000Pg027 Порови води в Палеоген (Еоцен-Олигоцен) - Провадия 

Слой 4 - Горна Креда 

4. BG2G00000K2030 Карстови води в Горна Креда (Мастрихт) - Шуменско плато 

5. BG2G00000K2031 Карстови води в Горна Креда (Турон-Мастрихт) - Каспичан 

6. BG2G00000K2032 Карстови води в Горна Креда (Турон-Мастрихт) - Провадийска синклинала 
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№  Идентификационен код на ПВТ Наименование на подземното водно тяло (ПВТ) 

7. BG2G00000K2033 Карстови води в K2t-st-cp-m+JT – Котелски карстов басейн 

Слой 5 - Долна Креда (Хотрив-Барем) 

8. BG2G000K1hb036 Пукнатинни води в Хотрив-Барем-Апт (Каспичан-Тервел-Крушари) 

9. BG2G000K1hb037 Пукнатинни води във Валанж-Хотрив-Апт (Шумен-Търговище) 

10. BG2G000K1hb038 Пукнатинни води в Предбалкан - Валанж-Хотрив (Конево) 

11. BG2G000K1hb039 Пукнатинни води в Предбалкан - Валанж-Хотрив (Риш) 

Слой 6 - Горна Юра - Долна креда (Малм-Валанжин) 

12. BG2G000J3K1040 Карстови води в Малм-Валанжин (топли води с температура по-висока от 200C) 

13. BG2G000J3K1041 Карстови води в Малм-Валанжин (студени води с температура по-ниска от 200C) 

„Дунавски район за речно басейново управление на водите с център гр. Плевен” 

Слой 5 - Триас - Юра - Креда 

14. BG1G000K1hb050 Карстови води в Разградската формация 

Слой 6 - Горна Юра - Долна креда (Малм-Валанжин) 

15. BG1G0000J3K051 Карстови води в Малм-Валанжинския басейн 

Настоящата характеристика на подземните водни тела (ПВТ), попадащи изцяло или частично в границите на 

обособения район (област Шумен), е базирана генерално на информацията за тях, съдържаща се в Плановете 

за управление на водите през периода 2010-2015 г. за горецитираните две Басейнови дирекции на 

Министерството на околната среда и водите (МОСВ). 

1. Подземно водно тяло „BG2G000000Q003 - Порови води в Кватернера на р. Провадийска” 

Подземно водно тяло „BG2G000000Q003 - Порови води в Кватернера на р. Провадийска” се припокрива изцяло 

с контурите на кватернерния водоносен хоризонт, формиран в алувиалните тераси на р. Провадийска и нейните 

притоци – дебелината му е относително постоянна (6-8 m). Подземните води по тип са порови, а по хидравличен 

характер – безнапорни. Привързани са към чакъли и пясъци, с дебелина варираща от 0,5 m до 5-6 m - средно 3,5 

m. Геоложкият строеж и хидрогеоложките условия на този водоносен хоризонт са подробно описани в т.2.2.4.2.-

Б.1. на настоящата разработка („Водоносни хоризонти в кватернерните отложения”). 

Подземното водно тяло (ПВТ) е дефинирано и характеризирано, както следва: 

 по литоложки строеж на ПВТ - изградено от чакъли и пясъци, отчасти с глинесто-песъчлив запълнител; 

 по характеристика на покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване – глинесто-песъчлив; 

 по хидравлически тип на ПВТ – безнапорен; 

 по тип на вместващия колектор – поров. 

Съгласно плана за управление на водите през периода 2010-2015 г. на Басейнова дирекция „Черноморски район 

за речно басейново управление на водите с център гр. Варна”, подземното водно тяло е с площ 127,883 km2 и 

е характеризирано със следните осреднени или обобщени показатели: 

 площ на зоната на подхранване (чиста разкрита площ на ПВТ) – 118,486 km2; 

 посоки и степен на обмен с повърхностни води - пряк обмен с р. Провадийска; 

 дебелина на ПВТ – H = 6-10 m; 

 проводимост – Т = 200-500 m2/d; 

 коефициент на филтрация – k = 5-80 m/d; 

 модул на подземния отток – 2,15 l/s.km2. 

Подземно водно тяло „BG2G000000Q003 - Порови води в Кватернера на р. Провадийска” е в добро 

количествено състояние, а основната цел е запазване на това състояние и за в бъдеще. 

Химичното състояние на това ПВТ е оценено като лошо. В плана за управление на водите през периода 

2010-2015 г. на Басейнова дирекция „Черноморски район за речно басейново управление на водите с център 

гр. Варна” са предвидени мерки за постигане на добро химично състояние на ПВТ до 2021 г. 
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Съгласно извършената актуализация от Басейнова дирекция „Черноморски район за речно басейново 

управление на водите с център гр. Варна”, преоценените и утвърдени със Заповед № 15 от 08.02.2012 г. на 

Директора на БД (актуални към настоящия момент) ресурси на това подземно водно тяло са следните: 

 естествени ресурси  – 292 l/s; 

 разполагаеми ресурси  – 272 l/s; 

 общо водовземане от ПВТ – 15 l/s; 

 свободни разполагаеми ресурси – 257 l/s. 

В границите на област Шумен попада частта от подземно водно тяло „BG2G000000Q003 - Порови води в 

Кватернера на р. Провадийска”, разположено западно от линията „Невша-Марково”.  

В това подземно водно тяло попадат 11 бр. експлоатационни водоизточници (шахтови кладенци) на ВиК-Шумен, 
чийто сумарен средногодишен дебит е 33 l/s. Кладенците се ползват за питейно-битово водоснабдяване на кв. 
Мътница (гр. Шумен), с. Жилино (общ. Нови пазар), с.с. Могила, Каспичан, Марково и Косово (общ. Каспичан), 
с.с. Хитрино, Каменяк, Тимарево, Върбак и Черна (общ. Венец), с.с. Иглика, Калино, Живково, Становец и Висока 
поляна (общ. Хитрино) и с.с. Лиси връх и Крива река (общ. Каолиново).  

2. ПВТ „BG2G000000Q004 - Порови води в Кватернера на р. Врана” 

Подземно водно тяло „BG2G000000Q004 - Порови води в Кватернера на р. Врана” попада почти изцяло в 

границите на Област Шумен (само неговата най-западна част е в обхвата на Област Търговище). Припокрива се 

изцяло с контурите на кватернерния водоносен хоризонт, формиран в алувиалните тераси на реките Врана и 

Голяма Камчия, както и на техните притоци. Профилът на алувиалните отложения и на двете реки има двуслоен 

строеж: отдолу - чакъли с пясък, а отгоре - песъчливи глини. Общата дебелина на терасите е между 7 и 13 m, 

като се увеличава в източна посока, достигайки до 25-30 m. Дебелината на водоносния чакълесто-песъчлив 

пласт е обикновено 3,0-3,5 m и има добри филтрационни характеристики. Геоложкият строеж и хидрогеоложките 

условия на този водоносен хоризонт са подробно описани в т.2.2.4.2.-Б.1. на настоящата разработка („Водоносни 

хоризонти в кватернерните отложения”). 

Подземното водно тяло (ПВТ) е дефинирано и характеризирано, както следва: 

 по литоложки строеж на ПВТ - изградено е от дребно- до среднозърнести чакъли и пясъци; 

 по характеристика на покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване – глинесто-песъчлив; 

 по хидравлически тип на ПВТ – напорен / безнапорен; 

 по тип на вместващия колектор – поров. 

Съгласно плана за управление на водите през периода 2010-2015 г. на Басейнова дирекция „Черноморски район 

за речно басейново управление на водите с център гр. Варна”, подземното водно тяло е с площ 143,082 km2 и 

е характеризирано със следните осреднени или обобщени показатели: 

 площ на зоната на подхранване (чиста разкрита площ на ПВТ) – 138,315 km2; 

 посоки и степен на обмен с повърхностни води - пряк обмен с р. Врана и р. Голяма Камчия; 

 дебелина на ПВТ – H = 4,3-9,6 m; 

 проводимост – Т = 200-400 m2/d; 

 коефициент на филтрация – k = 40-80 m/d; 

 модул на подземния отток – 2,79 l/s.km2. 

Подземно водно тяло „BG2G000000Q004 - Порови води в Кватернера на р. Врана” е в добро 

количествено състояние, а основната цел е запазване на това състояние и за в бъдеще. 

Химичното състояние на това ПВТ е оценено като лошо. В плана за управление на водите през периода 

2010-2015 г. на Басейнова дирекция „Черноморски район за речно басейново управление на водите с център 

гр. Варна” са предвидени мерки за постигане на добро химично състояние на ПВТ до 2021 г. 
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Съгласно извършената актуализация от Басейнова дирекция „Черноморски район за речно басейново 

управление на водите с център гр. Варна”, преоценените и утвърдени със Заповед № 15 от 08.02.2012 г. на 

Директора на БД (актуални към настоящия момент) ресурси на това подземно водно тяло са следните: 

 естествени ресурси  – 421 l/s; 

 разполагаеми ресурси  – 368 l/s; 

 общо водовземане от ПВТ – 17 l/s; 

 свободни разполагаеми ресурси – 351 l/s. 

В това подземно водно тяло попадат 22 бр. действащи водоизточници (21 бр. шахтови кладенци и един каптиран 
извор) на ВиК-Шумен от водоснабдителни системи „Новосел”, „Друмево”, „Овчарово”, „Салманово”, „Мараш”, 
„Ивански”, „Радко Димитриево”, „Хан Крум”, „Кочово”, „Осмар”, „Смядово”, "Кълново", „Янково”, „Бял бряг”, 
„Деница” и "Боян". Сумарният им средногодишен дебит е в рамките на около 52-55 l/s. Прави впечатление, че 
този дебит е по-голям от общото водовземане от ПВТ – 17 l/s, отчитано от Басейнова дирекция „Черноморски 
район за речно басейново управление на водите с център гр. Варна”. Причината е в това, че по-голямата част 
от действащите водоизточници са все още без преоформени разрешителни за водоползване или са в процедура 
по издаване на такива разрешителни (тази констатация е валидна и за предходното ПВТ – „BG2G000000Q003 - 
Порови води в Кватернера на р. Провадийска”, както и за някои от подземните водни тела, които ще бъдат 
разгледани по-долу). 

Освен горепосочените действащи водоизточници от съответните системи, в това водно тяло има изградени 
голям брой кладенци, които в настоящия момент не се ползват – ВС "Мараш – стара система" – 12 бр. шахтови 
кладенци със сумарен средногодишен дебит 50 l/s, ВС "Мараш - Хан Крум - Кулата" - 8 бр. шахтови кладенци със 
сумарен средногодишен дебит 35 l/s, ВС "Рибка" - 10 бр. шахтови кладенци със сумарен средногодишен дебит 
60 l/s и др. 

3. ПВТ „BG2G00000Pg027 - Порови води в Палеоген (Еоцен-Олигоцен) - Провадия” 

Подземно водно тяло „BG2G00000Pg027 - Порови води в Палеоген (Еоцен-Олигоцен) - Провадия” се припокрива 

изцяло с Палеогенския водоносен хоризонт от Провадийската синклинала. В границите на Област Шумен 

седиментите, в които е формиран, се разкриват само в югоизточните части на областта и имат съвсем 

незначително площно разпространение на територията й между реките Провадийска и Голяма Камчия. 

Геоложкият строеж и хидрогеоложките условия на този водоносен хоризонт са подробно описани в т.2.2.4.2.-Б.2. 

на настоящата разработка („Водоносни хоризонти в палеогенските седименти”). 

Подземното водно тяло (ПВТ) е дефинирано и характеризирано, както следва: 

 по литоложки строеж на ПВТ - изградено е от пясъци, пясъчници, варовици, глини и мергели; 

 по характеристика на покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване – глинесто-мергелен фациес 

(глини и мергели с прослойки от пясъчни пластове); 

 по хидравлически тип на ПВТ – безнапорен; 

 по тип на вместващия колектор – порово-пукнатинен до пукнатинен. 

Съгласно плана за управление на водите през периода 2010-2015 г. на Басейнова дирекция „Черноморски район 

за речно басейново управление на водите с център гр. Варна”, подземното водно тяло е с площ 898,293 km2 и 

е характеризирано със следните осреднени или обобщени показатели: 

 площ на зоната на подхранване (чиста разкрита площ на ПВТ) – 688,404 km2; 

 средна дебелина на ПВТ – Hср. = 50-75 m; 

 средна проводимост – Тср. = 20-30 m2/d; 

 среден коефициент на филтрация – kср. = 0,5-1,3 m/d; 

 среден модул на подземния отток – 1,43 l/s.km2. 

Подземно водно тяло „BG2G00000Pg027 - Порови води в Палеоген (Еоцен-Олигоцен) - Провадия” е 

оценено „в добро количествено състояние”, а основната цел е запазване на това състояние и за в 

бъдеще. 
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Химичното състояние на това ПВТ е оценено като лошо. В плана за управление на водите през периода 

2010-2015 г. на Басейнова дирекция „Черноморски район за речно басейново управление на водите с център 

гр. Варна” са предвидени мерки за постигане на добро химично състояние на ПВТ до 2021 г. 

Съгласно извършената актуализация от Басейнова дирекция „Черноморски район за речно басейново 

управление на водите с център гр. Варна”, преоценените и утвърдени със Заповед № 15 от 08.02.2012 г. на 

Директора на БД (актуални към настоящия момент) ресурси на това подземно водно тяло са следните: 

 естествени ресурси  – 885 l/s; 

 разполагаеми ресурси  – 745 l/s; 

 общо водовземане от ПВТ – 0 l/s; 

 свободни разполагаеми ресурси – 745 l/s. 

В това подземно водно тяло попадат 5 бр. каптирани извори на ВиК-Шумен, чийто сумарен средногодишен дебит 
за водоползване е 3,5 l/s. Водоизточниците се ползват за питейно-битово водоснабдяване на селата Янково и 
Ново Янково (общ. Смядово). 

4. Подземно водно тяло „BG2G00000K2030 - Карстови води в Горна Креда (Мастрихт) - Шуменско плато” 

Подземно водно тяло „BG2G00000K2030 - Карстови води в Горна Креда (Мастрихт) - Шуменско плато” е 

разположено изцяло в границите на Шуменското плато и е изградено от горнокредни (мастрихтски) напукани и 

окарстени варовици. Формираният в тях водоносен хоризонт е със средна водообилност до силно водообилен, 

като подземните води по тип са пукнатинно-карстови до карстови, а по хидравлически характер - ненапорни до 

слабо напорни. Геоложкият строеж и хидрогеоложките условия на този водоносен хоризонт са подробно описани 

в т.2.2.4.2.-Б.3. на настоящата разработка („Водоносни хоризонти в горнокредните седименти”). 

Съгласно плана за управление на водите през периода 2010-2015 г. на Басейнова дирекция „Черноморски район 

за речно басейново управление на водите с център гр. Варна”, подземното водно тяло (ПВТ) е дефинирано и 

характеризирано, както следва: 

 по литоложки строеж на ПВТ - изградено е от варовици; 

 по характеристика на покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване – няма покритие (открит) - 
инфилтрация на валежи в зоната на разкриване; 

 по хидравлически тип на ПВТ – безнапорен; 

 по тип на вместващия колектор – пукнатинно-карстов до карстов. 

Подземното водно тяло е с площ 53,403 km2 и е характеризирано със следните осреднени или обобщени 

показатели: 

 площ на зоната на подхранване (чиста разкрита площ на ПВТ) – 51,460 km2; 

 дебелина на ПВТ – H = 30-80 m; 

 проводимост – не е оценявана; 

 коефициент на филтрация – не е оценяван; 

 среден модул на подземния отток – 3,3 l/s.km2. 

Подземно водно тяло „BG2G00000K2030 - Карстови води в Горна Креда (Мастрихт) - Шуменско плато” 

е оценено „в добро количествено състояние”, а основната цел е запазване на това състояние и за в 

бъдеще. 

Химичното състояние на това ПВТ е оценено като лошо. В плана за управление на водите през периода 

2010-2015 г. на Басейнова дирекция „Черноморски район за речно басейново управление на водите с център 

гр. Варна” са предвидени мерки за постигане на добро химично състояние на ПВТ до 2021 г. 

Съгласно извършената актуализация от Басейнова дирекция „Черноморски район за речно басейново 

управление на водите с център гр. Варна”, преоценените и утвърдени със Заповед № 15 от 08.02.2012 г. на 

Директора на БД (актуални към настоящия момент) ресурси на това подземно водно тяло са следните: 

 естествени ресурси  – 175 l/s; 
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 разполагаеми ресурси  – 169 l/s; 

 общо водовземане от ПВТ – 10 l/s; 

 свободни разполагаеми ресурси – 159 l/s. 

В това подземно водно тяло попадат 28 бр. водоизточници (26 бр. каптирани извори, един дренаж и един тръбен 
кладенец) на ВиК-Шумен, чийто сумарен средногодишен дебит за водоползване е 20,5 l/s. Водоизточниците се 
ползват за питейно-битово водоснабдяване на гр. Шумен и редица населени места в общините Шумен (с.с. 
Белокопитово, Новосел, Средня, Градище, Черенча ) и Велики Преслав (с.с. Троица, Кочово и Осмар). 

 

5. Подземно водно тяло „BG2G00000K2031 - Карстови води в Горна Креда (Турон-Мастрихт) - Каспичан” 

Подземно водно тяло „BG2G00000K2031 - Карстови води в Горна Креда (Турон-Мастрихт) - Каспичан” е 

разположено в източната част на област Шумен – в района на гр. Каспичан и селата Мадара, Кюлевча и Могила. 

Изградено е от горнокредни (турон-мастрихтски) напукани и окарстени варовици. Формираният в тях водоносен 

хоризонт е със средна водообилност, като подземните води по тип са пукнатинно-карстови до карстови, а по 

хидравлически характер - ненапорни. Геоложкият строеж и хидрогеоложките условия на този водоносен 

хоризонт са подробно описани в т.2.2.4.2.-Б.3. на настоящата разработка („Водоносни хоризонти в горнокредните 

седименти”).  

Съгласно плана за управление на водите през периода 2010-2015 г. на Басейнова дирекция „Черноморски район 

за речно басейново управление на водите с център гр. Варна”, подземното водно тяло (ПВТ) е дефинирано и 

характеризирано, както следва: 

 по литоложки строеж на ПВТ - изградено е от мергели, пясъчници и песъчливи варовици; 

 по характеристика на покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване – няма покритие (открит) - 
инфилтрация на валежи в зоната на разкриване; 

 по хидравлически тип на ПВТ – безнапорен; 

 по тип на вместващия колектор – пукнатинен до пукнатинно-карстов. 

Подземното водно тяло е с площ 38,167 km2 и е характеризирано със следните осреднени или обобщени 

показатели: 

 площ на зоната на подхранване (чиста разкрита площ на ПВТ) – 29,944 km2; 

 дебелина на ПВТ – H = 5-80 m; 

 проводимост – не е оценявана; 

 коефициент на филтрация – kср. = 3,82-8,20 m/d; 

 среден модул на подземния отток – 2,5 l/s.km2. 

Подземно водно тяло „BG2G00000K2031 - Карстови води в Горна Креда (Турон-Мастрихт) - Каспичан” е 

в добро количествено и химично състояние, а основната цел е запазване на това състояние и за в 

бъдеще. 

Съгласно извършената актуализация от Басейнова дирекция „Черноморски район за речно басейново 

управление на водите с център гр. Варна”, преоценените и утвърдени със Заповед № 15 от 08.02.2012 г. на 

Директора на БД (актуални към настоящия момент) ресурси на това подземно водно тяло са следните: 

 естествени ресурси  – 70 l/s; 

 разполагаеми ресурси  – 68 l/s; 

 общо водовземане от ПВТ – 0 l/s; 

 свободни разполагаеми ресурси – 68 l/s. 

В това подземно водно тяло попадат 4 бр. каптирани извори на ВиК-Шумен, чийто сумарен средногодишен дебит 
за водоползване е 5 l/s. Водоизточниците се ползват за питейно-битово водоснабдяване на кв. Калугерица (гр. 
Каспичан) и на селата Мадара и Кюлевча. 
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6. Подземно водно тяло „BG2G00000K2032 - Карстови води в Горна Креда (Турон-Мастрихт) - Провадийска 

синклинала” 

Подземно водно тяло „BG2G00000K2032 - Карстови води в Горна Креда (Турон-Мастрихт) - Провадийска 

синклинала” е разположено в границите на Провадийската синклинала. В обхвата на Област Шумен 

горнокредните седименти на това ПВТ се разкриват само в югоизточните части на областта и имат неголямо 

площно разпространение (на територията между реките Провадийска и Голяма Камчия). Геоложкият строеж и 

хидрогеоложките условия на този водоносен хоризонт са подробно описани в т.2.2.4.2.-Б.3. на настоящата 

разработка („Водоносни хоризонти в горнокредните седименти”). 

Съгласно плана за управление на водите през периода 2010-2015 г. на Басейнова дирекция „Черноморски район 

за речно басейново управление на водите с център гр. Варна”, подземното водно тяло (ПВТ) е дефинирано и 

характеризирано, както следва: 

 по литоложки строеж на ПВТ - изградено е от скали с теригенно-карбонатен фациес; 

 по характеристика на покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване – мергели (сиво-зеленикави, 
плътни) с прослойки от глинести пясъчници; 

 по хидравлически тип на ПВТ – безнапорен; 

 по тип на вместващия колектор – пукнатинен. 

Подземното водно тяло е с площ 959,923 km2 и е характеризирано със следните осреднени или обобщени 

показатели: 

 площ на зоната на подхранване (чиста разкрита площ на ПВТ) – 305,919 km2; 

 средна дебелина на ПВТ – Hср. = 100 m; 

 средна проводимост – Тср. = 40-50 m2/d; 

 коефициент на филтрация – k = 3,2-8,2 m/d; 

 среден модул на подземния отток – 0,73 l/s.km2. 

Подземно водно тяло „BG2G00000K2032 - Карстови води в Горна Креда (Турон-Мастрихт) - 

Провадийска синклинала” е в добро количествено и химично състояние, а основната цел е запазване на 

това състояние и за в бъдеще. 

Съгласно извършената актуализация от Басейнова дирекция „Черноморски район за речно басейново 

управление на водите с център гр. Варна”, преоценените и утвърдени със Заповед № 15 от 08.02.2012 г. на 

Директора на БД (актуални към настоящия момент) ресурси на това подземно водно тяло са следните: 

 естествени ресурси  – 247 l/s; 

 разполагаеми ресурси  – 214 l/s; 

 общо водовземане от ПВТ – 17 l/s; 

 свободни разполагаеми ресурси – 197 l/s. 

В това подземно водно тяло попадат 11 бр. каптирани извори на ВиК-Шумен, чийто сумарен средногодишен 
дебит за водоползване е незначителен – 3,9 l/s. Водоизточниците се ползват за питейно-битово водоснабдяване 
на с.с. Костена река, Кладенец (общ. Шумен), с.с. Янково, Желъд, Черни връх (общ. Смядово) и с. Могила (общ. 
Каспичан). 

7. Подземно водно тяло „BG2G00000K2033 - Карстови води в K2t-st-cp-m+JT – Котелски карстов басейн” 

Подземно водно тяло „BG2G00000K2033 - Карстови води в K2t-st-cp-m+JT – Котелски карстов басейн” се 

припокрива изцяло с контурите на Котленския карстов басейн (част от който попада в най-южната територия на 

Област Шумен). Геоложкият строеж и хидрогеоложките условия на този басейн са подробно описани в т.2.2.4.2.-

Б.3. на настоящата разработка („Водоносни хоризонти в горнокредните седименти”). 

Съгласно плана за управление на водите през периода 2010-2015 г. на Басейнова дирекция „Черноморски район 

за речно басейново управление на водите с център гр. Варна”, подземното водно тяло (ПВТ) е дефинирано и 

характеризирано, както следва: 
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 по литоложки строеж на ПВТ - изградено е от скали с теригенно-карбонатен фациес; 

 по характеристика на покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване – няма покритие (открит) - 

инфилтрация на валежи в зоната на разкриване; 

 по хидравлически тип на ПВТ – напорен; 

 по тип на вместващия колектор – пукнатинен, пукнатинно-карстов до карстов. 

Подземното водно тяло е с площ 951,068 km2 и е характеризирано със следните осреднени или обобщени 

показатели: 

 площ на зоната на подхранване (чиста разкрита площ на ПВТ) – 941,791 km2; 

 дебелина на ПВТ – H = 50-250 m; 

 проводимост – не е оценявана; 

 коефициент на филтрация – не е оценяван; 

 среден модул на подземния отток – 3,97 l/s.km2. 

Подземно водно тяло „BG2G00000K2033 - Карстови води в K2t-st-cp-m+JT – Котелски карстов басейн” е 

в добро количествено и химично състояние, а основната цел е запазване на това състояние и за в 

бъдеще. 

Съгласно извършената актуализация от Басейнова дирекция „Черноморски район за речно басейново 

управление на водите с център гр. Варна”, преоценените и утвърдени със Заповед № 15 от 08.02.2012 г. на 

Директора на БД (актуални към настоящия момент) ресурси на това подземно водно тяло са следните: 

 естествени ресурси  – 725 l/s; 

 разполагаеми ресурси  – 709 l/s; 

 общо водовземане от ПВТ – 73 l/s; 

 свободни разполагаеми ресурси – 636 l/s. 

В това подземно водно тяло попадат 8 бр. каптирани извори на ВиК-Шумен, чийто сумарен средногодишен дебит 
за водоползване е 8,247 l/s. Водоизточниците се ползват за питейно-битово водоснабдяване на гр. Върбица, с. 
Веселиново (общ. Смядово) и селата Маломир, Нова Бяла река и Тушовица (общ. Върбица). 

8. Подземно водно тяло „BG2G000K1hb036 - Пукнатинни води в Хотрив-Барем-Апт (Каспичан-Тервел-

Крушари)” 

Подземно водно тяло „BG2G000K1hb036 - Пукнатинни води в Хотрив-Барем-Апт (Каспичан-Тервел-Крушари)” е 

разположено в северната половина на област Шумен – северно от линията „Градище-Мадара” и южно от 

линията „Капитан Петко-Габрица-Хърсово”. В глинесто-теригенно-карбонатните долнокредни седименти, които 

го изграждат, са се формирали пукнатинни до пукнатинно-карстови по тип подземни води със спорадическо 

разпространение, които не образуват общ водоносен хоризонт. Геоложкият строеж и хидрогеоложките условия 

на този водоносен хоризонт са описани в т.2.2.4.2.-Б.4. на настоящата разработка („Водоносни хоризонти в 

долнокредните седименти”). 

Съгласно плана за управление на водите през периода 2010-2015 г. на Басейнова дирекция „Черноморски район 

за речно басейново управление на водите с център гр. Варна”, подземното водно тяло (ПВТ) е дефинирано и 

характеризирано, както следва: 

 по литоложки строеж на ПВТ - изградено е от мергели, пясъчници, варовици и глини; 

 по характеристика на покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване – няма покритие (открит) - 

инфилтрация на валежи в зоната на разкриване; 

 по хидравлически тип на ПВТ – безнапорен; 

 по тип на вместващия колектор – порово-пукнатинен, пукнатинен до пукнатинно-карстов. 

Подземното водно тяло е с площ 1228,491 km2 и е характеризирано със следните осреднени или обобщени 

показатели: 
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 площ на зоната на подхранване (чиста разкрита площ на ПВТ) – 1136,766 km2; 

 дебелина на ПВТ – H = 10-80 m; 

 проводимост – не е оценявана; 

 коефициент на филтрация – не е оценяван; 

 среден модул на подземния отток – 0,42 l/s.km2. 

Подземно водно тяло „BG2G000K1hb036 - Пукнатинни води в Хотрив-Барем-Апт (Каспичан-Тервел-

Крушари)” е в добро количествено състояние, а основната цел е запазване на това състояние и за в 

бъдеще. 

Химичното състояние на това ПВТ е оценено като лошо. В плана за управление на водите през периода 

2010-2015 г. на Басейнова дирекция „Черноморски район за речно басейново управление на водите с център 

гр. Варна” са предвидени мерки за постигане на добро химично състояние на ПВТ до 2027 г. 

Съгласно извършената актуализация от Басейнова дирекция „Черноморски район за речно басейново 

управление на водите с център гр. Варна”, преоценените и утвърдени със Заповед № 15 от 08.02.2012 г. на 

Директора на БД (актуални към настоящия момент) ресурси на това подземно водно тяло са следните: 

 естествени ресурси  – 335 l/s; 

 разполагаеми ресурси  – 275 l/s; 

 общо водовземане от ПВТ – 12 l/s; 

 свободни разполагаеми ресурси – 263 l/s. 

В това подземно водно тяло попадат 37 бр. водоизточници (35 бр. каптирани извори, един дренаж и един шахтов 
кладенец) на ВиК-Шумен, чийто сумарен средногодишен дебит за водоползване е около 22 l/s. Водоизточниците 
се ползват за питейно-битово водоснабдяване на редица населени места главно в общините Хитрино и Нови 
пазар. 

9. Подземно водно тяло „BG2G000K1hb037 - Пукнатинни води във Валанж-Хотрив-Апт (Шумен-Търговище)” 

Подземно водно тяло „BG2G000K1hb037 - Пукнатинни води във Валанж-Хотрив-Апт (Шумен-Търговище)” е 

разположено в южната половина на област Шумен – южно от линията „Градище-Мадара” и северно от линията 

„Кралево-Драгоево-Смядово-Бял бряг”. В глинесто-теригенно-карбонатните долнокредни седименти, които го 

изграждат, са се формирали пукнатинни до пукнатинно-карстови по тип подземни води със спорадическо 

разпространение, които не образуват общ водоносен хоризонт. Геоложкият строеж и хидрогеоложките условия 

на този водоносен хоризонт са описани в т.2.2.4.2.-Б.4. на настоящата разработка („Водоносни хоризонти в 

долнокредните седименти”). 

Съгласно плана за управление на водите през периода 2010-2015 г. на Басейнова дирекция „Черноморски район 

за речно басейново управление на водите с център гр. Варна”, подземното водно тяло (ПВТ) е дефинирано и 

характеризирано, както следва: 

 по литоложки строеж на ПВТ - изградено е от мергели, пясъчници, варовици и глини; 

 по характеристика на покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване – няма покритие (открит) - 

инфилтрация на валежи в зоната на разкриване; 

 по хидравлически тип на ПВТ – безнапорен; 

 по тип на вместващия колектор – порово-пукнатинен, пукнатинен до пукнатинно-карстов. 

Подземното водно тяло е с площ 1038,608 km2 и е характеризирано със следните осреднени или обобщени 

показатели: 

 площ на зоната на подхранване (чиста разкрита площ на ПВТ) – 783,515 km2; 

 средна дебелина на ПВТ – Hср. = 300-350 m; 

 проводимост – не е оценявана; 

 коефициент на филтрация – не е оценяван; 
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 среден модул на подземния отток – 0,28 l/s.km2. 

Подземно водно тяло „BG2G000K1hb037 - Пукнатинни води във Валанж-Хотрив-Апт (Шумен-

Търговище)” е в добро количествено състояние, а основната цел е запазване на това състояние и за в 

бъдеще. 

Химичното състояние на това ПВТ е оценено като лошо. В плана за управление на водите през периода 

2010-2015 г. на Басейнова дирекция „Черноморски район за речно басейново управление на водите с център 

гр. Варна” са предвидени мерки за постигане на добро химично състояние на ПВТ до 2027 г. 

Съгласно извършената актуализация от Басейнова дирекция „Черноморски район за речно басейново 

управление на водите с център гр. Варна”, преоценените и утвърдени със Заповед № 15 от 08.02.2012 г. на 

Директора на БД (актуални към настоящия момент) ресурси на това подземно водно тяло са следните: 

 естествени ресурси  – 153 l/s; 

 разполагаеми ресурси  – 45 l/s; 

 общо водовземане от ПВТ – 9 l/s; 

 свободни разполагаеми ресурси – 36 l/s. 

В това подземно водно тяло попадат 18 бр. водоизточници (16 бр. каптирани извори и 2 бр. шахтови кладенци) 
на ВиК-Шумен, чийто сумарен средногодишен дебит за водоползване е 19,647 l/s. Водоизточниците се ползват 
за питейно-битово водоснабдяване на редица населени места в общините Шумен, Велики Преслав и Смядово. 

10. Подземно водно тяло „BG2G000K1hb038 - Пукнатинни води в Предбалкан - Валанж-Хотрив (Конево)” 

Подземно водно тяло „BG2G000K1hb038 - Пукнатинни води в Предбалкан - Валанж-Хотрив (Конево)” е 

разположено в южните части на област Шумен – южно от линията „Методиево-Смядово-Бял бряг” и северно от 

линията „Божурово-Тушевица-Александрово”. Изградено е от скалите на Горнооряховската и Камчийската свита, 

които са с глинесто-теригенен фациес – мергели и глинести мергели с тънки прослойки от пясъчници и 

алтернация на пачки от пясъчници и мергели. Подземните води са пукнатинни по тип, със спорадическо 

разпространение и не формират общ водоносен хоризонт. Те са ненапорни до слабо напорни (по хидравлически 

характер) и са привързани към зоната на регионалната напуканост (зоната на хипергенезата) на тази скална 

формация. Геоложкият строеж и хидрогеоложките условия на този водоносен хоризонт са описани в т.2.2.4.2.-

Б.4. на настоящата разработка („Водоносни хоризонти в долнокредните седименти”). 

Съгласно плана за управление на водите през периода 2010-2015 г. на Басейнова дирекция „Черноморски район 

за речно басейново управление на водите с център гр. Варна”, подземното водно тяло (ПВТ) е дефинирано и 

характеризирано, както следва: 

 по литоложки строеж на ПВТ - изградено е от мергели, пясъчници, варовици и глини; 

 по характеристика на покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване – няма покритие (открит) - 

инфилтрация на валежи в зоната на разкриване; 

 по хидравлически тип на ПВТ – безнапорен; 

 по тип на вместващия колектор – порово-пукнатинен, пукнатинен до пукнатинно-карстов. 

Подземното водно тяло е с площ 1109,328 km2 и е характеризирано със следните осреднени или обобщени 

показатели: 

 площ на зоната на подхранване (чиста разкрита площ на ПВТ) – 971,587 km2; 

 дебелина на ПВТ – не е оценявана; 

 проводимост – не е оценявана; 

 коефициент на филтрация – не е оценяван; 

 модул на подземния отток – 0,31 l/s.km2. 

Подземно водно тяло „BG2G000K1hb038 - Пукнатинни води в Предбалкан - Валанж-Хотрив (Конево)” е в 

добро количествено състояние, а основната цел е запазване на това състояние и за в бъдеще. 
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Химичното състояние на това ПВТ е оценено като лошо. В плана за управление на водите през периода 

2010-2015 г. на Басейнова дирекция „Черноморски район за речно басейново управление на водите с център 

гр. Варна” са предвидени мерки за постигане на добро химично състояние на ПВТ до 2015 г. 

Съгласно извършената актуализация от Басейнова дирекция „Черноморски район за речно басейново 

управление на водите с център гр. Варна”, преоценените и утвърдени със Заповед № 15 от 08.02.2012 г. на 

Директора на БД (актуални към настоящия момент) ресурси на това подземно водно тяло са следните: 

 естествени ресурси  – 282 l/s; 

 разполагаеми ресурси  – 211 l/s; 

 общо водовземане от ПВТ – 2 l/s; 

 свободни разполагаеми ресурси – 209 l/s. 

В това подземно водно тяло попадат 18 бр. водоизточници (11 бр. каптирани извори, 5 бр. дренажи и 2 бр. 
шахтови кладенци) на ВиК-Шумен, чийто сумарен средногодишен дебит за водоползване е 9,353 l/s. 
Водоизточниците се ползват за питейно-битово водоснабдяване на редица населени места в общините Смядово 

и Върбица. 

11. Подземно водно тяло „BG2G000K1hb039 - Пукнатинни води в Предбалкан - Валанж-Хотрив (Риш)” 

Подземно водно тяло „BG2G000K1hb039 - Пукнатинни води в Предбалкан - Валанж-Хотрив (Риш)” е 

разположено в най-южните части на област Шумен – южно от линията „Крайгорци-Божурово-Тушевица-

Александрово”. Изградено е от седиментите на Камчийската свита, които са с глинесто-теригенен фациес – 

алтернация на пачки от пясъчници и мергели. Подземните води са пукнатинни по тип, със спорадическо 

разпространение и не формират общ водоносен хоризонт. Те са ненапорни до слабо напорни (по хидравлически 

характер) и са привързани към зоната на регионалната напуканост (зоната на хипергенезата) на тази скална 

формация. Геоложкият строеж и хидрогеоложките условия на този водоносен хоризонт са описани в т.2.2.4.2.-

Б.4. на настоящата разработка („Водоносни хоризонти в долнокредните седименти”). 

Съгласно плана за управление на водите през периода 2010-2015 г. на Басейнова дирекция „Черноморски район 

за речно басейново управление на водите с център гр. Варна”, подземното водно тяло (ПВТ) е дефинирано и 

характеризирано, както следва: 

 по литоложки строеж на ПВТ - изградено е от мергели, пясъчници, варовици и глини; 

 по характеристика на покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване – няма покритие (открит) - 

инфилтрация на валежи в зоната на разкриване; 

 по хидравлически тип на ПВТ – безнапорен; 

 по тип на вместващия колектор – порово-пукнатинен, пукнатинен до пукнатинно-карстов. 

Подземното водно тяло е с площ 231,254 km2 и е характеризирано със следните осреднени или обобщени 

показатели: 

 площ на зоната на подхранване (чиста разкрита площ на ПВТ) – 164,987 km2; 

 дебелина на ПВТ – не е оценявана; 

 проводимост – не е оценявана; 

 коефициент на филтрация – не е оценяван; 

 модул на подземния отток – 0,74 l/s.km2. 

Подземно водно тяло „BG2G000K1hb039 - Пукнатинни води в Предбалкан - Валанж-Хотрив (Риш)” е в 

добро количествено и химично състояние, а основната цел е запазване на това състояние и за в бъдеще. 

Съгласно извършената актуализация от Басейнова дирекция „Черноморски район за речно басейново 

управление на водите с център гр. Варна”, преоценените и утвърдени със Заповед № 15 от 08.02.2012 г. на 

Директора на БД (актуални към настоящия момент) ресурси на това подземно водно тяло са следните: 

 естествени ресурси  – 115 l/s; 
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 разполагаеми ресурси  – 107 l/s; 

 общо водовземане от ПВТ – 0 l/s; 

 свободни разполагаеми ресурси – 107 l/s. 

В това подземно водно тяло попадат 15 бр. водоизточници (14 бр. каптирани извори и един дренаж) на ВиК-
Шумен, чийто сумарен средногодишен дебит за водоползване е 8,222 l/s. Водоизточниците се ползват за 
питейно-битово водоснабдяване на редица населени места в община Върбица. 

12. Подземно водно тяло „BG2G000J3K1040 - Карстови води в Малм-Валанжин (топли води с температура 

по-висока от 200C)” 

Подземно водно тяло „BG2G000J3K1040 - Карстови води в Малм-Валанжин (топли води с температура по-висока 

от 200C)” представлява онази част от големия Малм-Валанжински водоносен хоризонт, която попада в обхвата 

на „Черноморски район за речно басейново управление на водите с център гр. Варна” и при която температурата 

на подземните води е по-висока от 200C. Геоложкият строеж и хидрогеоложките условия на този водоносен 

хоризонт са подробно описани в т.2.2.4.2. на настоящата разработка („Водоносни хоризонти в горноюрско-

долнокредните (малм-валанжински) седименти”). 

Съгласно плана за управление на водите през периода 2010-2015 г. на Басейнова дирекция „Черноморски район 

за речно басейново управление на водите с център гр. Варна”, подземното водно тяло (ПВТ) е дефинирано и 

характеризирано, както следва: 

 по литоложки строеж на ПВТ - изградено е от варовици, доломити и доломитни варовици; 

 по характеристика на покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване – отложения на кватернера (Q) и 

седименти на неогена (N), горната креда (K2) и долната креда (K1); 

 по хидравлически тип на ПВТ – напорен; 

 по тип на вместващия колектор – пукнатинно-карстов до карстов. 

Подземното водно тяло е с площ 3090,702 km2 и е характеризирано със следните осреднени или обобщени 

показатели: 

 площ на зоната на подхранване (чиста разкрита площ на ПВТ) – 177,427 km2; 

 средна дебелина на ПВТ – Hср. = 810 m; 

 проводимост – Т = 100-2000 m2/d; 

 среден коефициент на филтрация – не е оценяван; 

 среден модул на подземния отток – 5,060 l/s.km2. 

Подземно водно тяло „BG2G000J3K1040 - Карстови води в Малм-Валанжин (топли води с температура 

по-висока от 200C)” е в добро количествено и химично състояние, а основната цел е запазване на това 

състояние и за в бъдеще. 

Съгласно извършената актуализация от Басейнова дирекция „Черноморски район за речно басейново 

управление на водите с център гр. Варна”, преоценените и утвърдени със Заповед № 15 от 08.02.2012 г. на 

Директора на БД (актуални към настоящия момент) ресурси на това подземно водно тяло са следните: 

 естествени ресурси  – 2512 l/s; 

 разполагаеми ресурси  – 2470 l/s; 

 общо водовземане от ПВТ – 171 l/s; 

 свободни разполагаеми ресурси – 2299 l/s. 

В границите на област Шумен подземно водно тяло „BG2G000J3K1040 - Карстови води в Малм-Валанжин 
(топли води с температура по-висока от 200C)” има ограничено площно разпространение – южно от линията 
„Черенча-Васил Друмев-Неново” и северно от линията „Кочово-Мараш-Костена река-Снежина”, както и в района 
на Преславската планина. Съгласно официалната информация от ВиК-Шумен, в момента дружеството не ползва 
водоизточници за водовземане на подземни води от това подземно водно тяло. 
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13. Подземно водно тяло „BG2G000J3K1041 - Карстови води в Малм-Валанжин (студени води с температура 

по-ниска от 200C)” 

Подземно водно тяло „BG2G000J3K1041 - Карстови води в Малм-Валанжин (студени води с температура по-

ниска от 200C)” представлява онази част от Малм-Валанжинския водоносен хоризонт, която попада в обхвата на 

„Черноморски район за речно басейново управление на водите с център гр. Варна” и при която температурата на 

подземните води е по-ниска от 200C. Геоложкият строеж и хидрогеоложките условия на този водоносен хоризонт 

са подробно описани в т.2.2.4.2. на настоящата разработка („Водоносни хоризонти в горноюрско-долнокредните 

(малм-валанжински) седименти”). 

Съгласно плана за управление на водите през периода 2010-2015 г. на Басейнова дирекция „Черноморски район 

за речно басейново управление на водите с център гр. Варна”, подземното водно тяло (ПВТ) е дефинирано и 

характеризирано, както следва: 

 по литоложки строеж на ПВТ - изградено е от варовици, доломити и доломитни варовици; 

 по характеристика на покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване – отложения на кватернера (Q) и 

седименти на неогена (N), горната креда (K2) и долната креда (K1); 

 по хидравлически тип на ПВТ – напорен; 

 по тип на вместващия колектор – пукнатинно-карстов до карстов. 

Подземното водно тяло е с площ 2622,052 km2 и е характеризирано със следните осреднени или обобщени 

показатели: 

 площ на зоната на подхранване (чиста разкрита площ на ПВТ) – 165,216 km2; 

 средна дебелина на ПВТ – Hср. = 600 m; 

 проводимост – Т = 400-1100 (средно - 600) m2/d; 

 коефициент на филтрация – k = 0,03-4,65 (в единични случаи - до 160) m/d; 

 модул на подземния отток – 5,210 l/s.km2. 

Подземно водно тяло „BG2G000J3K1041 - Карстови води в Малм-Валанжин (студени води с 

температура по-ниска от 200C)” е в добро количествено и химично състояние, а основната цел е 

запазване на това състояние и за в бъдеще. 

Съгласно извършената актуализация от Басейнова дирекция „Черноморски район за речно басейново 

управление на водите с център гр. Варна”, преоценените и утвърдени със Заповед № 15 от 08.02.2012 г. на 

Директора на БД (актуални към настоящия момент) ресурси на това подземно водно тяло са следните: 

 естествени ресурси  – 6560 l/s; 

 разполагаеми ресурси  – 6547 l/s; 

 общо водовземане от ПВТ – 1002 l/s; 

 свободни разполагаеми ресурси – 5545 l/s. 

В границите на област Шумен подземно водно тяло „BG2G000J3K1041 - Карстови води в Малм-Валанжин 

(студени води с температура по-ниска от 200C)” има голямо площно разпространение – северно от линията 

„Черенча-Васил Друмев-Неново” и южно от линията „Капитан Петко-Габрица-Хърсово”. 

 

В това подземно водно тяло попадат 20 бр. дълбоки сондажни (тръбни) кладенци на ВиК-Шумен, чийто сумарен 
средногодишен дебит е около 175 l/s. Кладенците се ползват за питейно-битово водоснабдяване на редица 
населени места в общините Шумен, Нови пазар, Каспичан, Венец и Хитрино. За тази територия, подземните 
води от горепосоченото подземно водно тяло са главният (а много често – и единствен) водоизточник за 
питейно-битовото водоснабдяване на населените места. 
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14. ПВТ „BG1G000K1hb050 - Карстови води в Разградската формация” 

Подземно водно тяло „BG1G000K1hb050 - Карстови води в Разградската формация” е разположено в 

северната част на област Шумен и се припокрива с частта от Долнокредния (Хотрив-аптски) водоносен хоризонт, 

изграден от седиментите на т.нар. „Разградска формация”. Геоложкият строеж и хидрогеоложките условия на 

този водоносен хоризонт са подробно описани в т.2.2.4.2. на настоящата разработка („Водоносни хоризонти в 

долнокредните седименти”). 

Съгласно плана за управление на водите през периода 2010-2015 г. на „Дунавски район за речно басейново 

управление на водите с център гр. Плевен”, подземното водно тяло (ПВТ) е дефинирано и характеризирано, 

както следва: 

 по литоложки строеж на ПВТ - изградено е от песъчливи до чисто варовикови разновидности; 

 по характеристика на покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване – льосови материали; 

 по хидравлически тип на ПВТ – безнапорен; 

 по тип на вместващия колектор – пукнатинен, пукнатинно-карстов до карстов; 

Подземното водно тяло е с площ 4839,965 km2 и е характеризирано със следните осреднени или обобщени 

показатели: 

 площ на зоната на подхранване (чиста разкрита площ на ПВТ) – 3292 km2; 

 средна дебелина на ПВТ – Hср. = 180 m; 

 средна проводимост – не е оценявана; 

 среден коефициент на филтрация – не е оценяван; 

 среден модул на подземния отток – 1,260 l/s.km2. 

Подземно водно тяло „BG1G000K1hb050 - Карстови води в Разградската формация” е оценено „в добро 

количествено състояние”, а основната цел е запазване на това състояние и за в бъдеще. 

Химичното състояние на това ПВТ е оценено като лошо. В плана за управление на водите през периода 

2010-2015 г. на Басейнова дирекция „Дунавски район за речно басейново управление на водите с център гр. 

Плевен” са предвидени мерки за постигане на добро химично състояние на ПВТ до 2015 г. 

Съгласно извършената актуализация от Басейнова дирекция „Дунавски район за речно басейново управление 

на водите с център гр. Плевен”, преоценените (към 10.10.2011 г. и актуални към настоящия момент) ресурси на 

това подземно водно тяло са следните: 

 естествени ресурси  – 3491 l/s; 

 разполагаеми ресурси  – 3294 l/s; 

 общо водовземане от ПВТ – 905 l/s; 

 свободни разполагаеми ресурси – 2388 l/s. 

В границите на област Шумен подземно водно тяло „BG1G000K1hb050 - Карстови води в Разградската 

формация” има голямо площно разпространение северно от линията „Капитан Петко-Габрица-Хърсово”. 

 

В това подземно водно тяло попадат 28 бр. водоизточници (20 бр. каптирани извори, 6 бр. шахтови кладенци и 2 
бр. тръбни кладенци) на ВиК-Шумен, чийто сумарен средногодишен дебит за водоползване е около 40 l/s. 
Водоизточниците се ползват за питейно-битово водоснабдяване на редица населени места в общините Нови 
пазар, Никола Козлево, Венец, Хитрино и Каолиново. За северната част от територията на Област Шумен, 
подземните води от горепосоченото подземно водно тяло са важен водоизточник за питейно-битовото 
водоснабдяване на населените места. 
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15. Подземно водно тяло „BG1G0000J3K051 - Карстови води в Малм-Валанжинския басейн” 

Подземно водно тяло „BG1G0000J3K051- Карстови води в Малм-Валанжинския басейн” има повсеместно 

площно разпространение за територията, попадаща в обхвата на Басейнова дирекция „Дунавски район за речно 

басейново управление на водите с център гр. Плевен”. То е част от малм-валанжинския водоносен хоризонт с 

температура на подземните води по-ниска от 200C. Водното тяло е разположено в северната част на област 

Шумен и се покрива изцяло от Долнокредния (Хотрив-аптски) водоносен хоризонт, изграден от седиментите на 

т.нар. „Разградска формация” (ПВТ „BG1G000K1hb050 - Карстови води в Разградската формация”). Геоложкият 

строеж и хидрогеоложките условия на този водоносен хоризонт са подробно описани в т.2.2.4.2.-Б.5. на 

настоящата разработка („Водоносни хоризонти в горноюрско-долнокредните (малм-валанжински) седименти”). 

Съгласно плана за управление на водите през периода 2010-2015 г. на „Дунавски район за речно басейново 

управление на водите с център гр. Плевен”, подземното водно тяло (ПВТ) е дефинирано и характеризирано, 

както следва: 

 по литоложки строеж на ПВТ - изградено е от неравномерно окарстени и напукани варовици с доломити и 

доломитизирани варовици, алевролити и пясъчници с прослойки от мергели; 

 по характеристика на покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване – льосови отложения в разкритите 

части; 

 по хидравлически тип на ПВТ – напорен; 

 по тип на вместващия колектор – пукнатинно-карстов до карстов. 

Подземното водно тяло е с площ 13033,831 km2 и е характеризирано със следните осреднени или обобщени 

показатели: 

 площ на зоната на подхранване (чиста разкрита площ на ПВТ) – 622,142 km2; 

 средна дебелина на ПВТ – Hср. = 810 m; 

 средна проводимост – Тср. = 2430 m2/d; 

 среден коефициент на филтрация – kср. = 3 m/d; 

 среден модул на подземния отток – 4,990 l/s.km2. 

 

Подземно водно тяло „BG1G0000J3K051 - Карстови води в Малм-Валанжинския басейн” е в добро 

количествено и химично състояние, а основната цел е запазване на това състояние и за в бъдеще. 

 

Съгласно извършената актуализация от Басейнова дирекция „Дунавски район за речно басейново управление 

на водите с център гр. Плевен”, преоценените (към 10.10.2011 г. и актуални към настоящия момент) ресурси на 

това подземно водно тяло са следните: 

 естествени ресурси  – 3823 l/s; 

 разполагаеми ресурси  – 3723 l/s; 

 общо водовземане от ПВТ – 1181 l/s; 

 свободни разполагаеми ресурси – 2542 l/s. 

В границите на област Шумен подземно водно тяло „BG1G0000J3K051 - Карстови води в Малм-Валанжинския 
басейн” има повсеместно площно разпространение за територията, попадаща в обхвата на Басейнова дирекция 
„Дунавски район за речно басейново управление на водите с център гр. Плевен” - северно от линията „Капитан 
Петко-Габрица-Хърсово”. За тази територия, подземните води от горепосоченото подземно водно тяло са 
главният (а много често – и единствен) водоизточник за питейно-битовото водоснабдяване на населените места. 
В това подземно водно тяло попадат 17 бр. водоизточници – дълбоки сондажни (тръбни) кладенци на ВиК-
Шумен, чийто сумарен средногодишен дебит е около 124 l/s. 
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Таблица 31 Подземни водни тела използвани за питейно водоснабдяване 

N 
подземно водно 

тяло ПВТ 

Водоизточници 
използвани от оператора 

„ВиК-Шумен“ ООД, Шумен 

Разрешено 
количество за 
питейни нужди 

Общо 
водовземане 

от ПВТ 

Свободни 
разполагаеми 

ресурси 

Химично 
състояние 

бр. л/с л/с л/с - 

1 BG1G000K1hb050 28 38,4 905 2388 лошо 

2 BG1G0000J3K051 17 123, 4 1181 2542 добро 

3 BG2G000000Q003 11 33,0 15 257 лошо 

4 BG2G000000Q004 22 51,5 17 351 лошо 

5 BG2G00000Pg027 5 3,5 0 745 лошо 

6 BG2G00000K2030 28 20,5 10 159 лошо 

7 BG2G00000K2031 4 5,0 0 68 добро 

8 BG2G00000K2032 11 3,9 17 197 добро 

9 BG2G00000K2033 8 8,2 73 636 добро 

10 BG2G000K1hb036 37 21,1 12 263 лошо 

11 BG2G000K1hb037 18 19,6 9 36 лошо 

12 BG2G000K1hb038 18 9,4 2 209 лошо 

13 BG2G000K1hb039 15 8,2 0 107 добро 

14 BG2G000J3K1041 21 176,6 171 2299 добро 

 общо 243 522,4 2 412 10 257  

 

Подробно описание на водоизточниците и принадлежността им към съответно водно тяло е направено в 

Приложение 3.4.2-1 „Водоизточници в обхвата на ОТ на „ВиК-Шумен“ ООД“. 

2.3 Социално-икономически особености 

2.3.1 Демографски и социални характеристики на населението 

По данни на Националния статистически институт (НСИ) към 01.02.2011 г.1 населението на България възлиза на 

7 364 570 души. При всички преброявания, проведени до 1985 г. включително, населението на страната има 

различен, но винаги положителен средногодишен абсолютен и относителен прираст. За първи път населението 

на страната намалява през периода 1986 – 1992 г. (с 461 332, или средно с 65 904 души/год.). Тази тенденция се 

запазва и през следващите два периода – 1993 - 2001 г. и 2001 - 2011 г. (съответно с по 69 802 и 56 433 души 

средногодишно намаление). 

Факторите, които обуславят измененията в броя и структурата на населението, са териториалните промени, 

вътрешната и външна миграция и естественото движение на населението. В периода 1986 – 2011 г. спада на 

населението се дължи изцяло на емиграцията на населението от страната. През следващите два периода 

преобладаващ дял в намалението на населението има отрицателният му естествен прираст. Раждаемостта през 

последните десетилетия постоянно намалява, като след 2007 г. се установява на нива около 10.00/00. В същото 

време се повишава коефициентът на обща смъртност: от 8.10/00 през 1965 г. до едно от най-високите нива в 

Европа - 14.60/00 през 2010 г. Неблагоприятните тенденции в равнищата на раждаемостта и смъртността водят 

до спадане на естествения прираст на населението, който след 1990 г. е трайно отрицателен, и в крайна сметка 

– до намаляване броя на населението на страната. 

Данните от последното преброяване в страната показват, че отрицателните тенденции в развитието на 

населението продължават да се задълбочават. За трети път в демографската история на България е 

регистрирано намаление на населението в периода между две последователни преброявания. В този период 

броят на населението е намалял с 564 331 души при средногодишен темп на намаление 0.7%. Две трети от 

                                                           

1 Датата на последното национално преброяване на населението 
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намаляването на населението (389 087 души, или 68.9%) се дължи на отрицателния естествен прираст. 

Останалата почти една трета (31.1%, или 175 244 души) се дължи на външна миграция. 

Тенденцията за спад на населението е почти повсеместна и на областно ниво. За последния 10-годишен период 

увеличение на населението има само в областите София (столица) и Варна, съответно със 120 749 души 

(10.3%) и 13 061 души (2.8%). Във всички останали области населението намалява, като най-голям относителен 

спад от над 20% е регистриран в областите Враца и Видин. 

По данни на НСИ към 01.02.2011 г. населението на област Шумен е 180°528 души, което представлява 2.5% от 

населението на България и нарежда областта на 16-то място по брой на населението от общо 28 области. В 

периода между последните две преброявания (2001 - 2011 г.) населението на областта е намаляло с 23 850 

души (11.7%), или средно с по 1.2% на година. Този средногодишен темп на намаляване броя на населението 

надвишава средния за страната (0.7%). 

Тенденция за спад на населението на област Шумен се наблюдава от 1985 г. насам и следователно може да се 

приема като стабилна. По този показател областта не се отличава от общата тенденция на национално ниво, 

описана по-горе. 

 
Фигура 36 Брой и структура на населението по местоживеене и по години на преброяване в област Шумен  

Както е видно от горната фигура в областта се наблюдава трайна тенденцията за увеличаване на абсолютния 

брой (до 1985 г.) и на относителния дял (за целия анализиран период) на градското население. През 2011 г. е 

постигната най-високата стойност на относителния дял на градското население (62.7% градско население срещу 

37.3%, живеещо в селата). Показателят за градско население на област Шумен е по-нисък от средния на 

национално ниво (72.5%). Подробни данни на общинско ниво са представени в следващата таблица. 

Към 2011 г. населението на областта е разпределено в десет общини, както следва: 

 Шумен с 93°649 души, или 51.9% от населението на областта 

 Нови пазар с 16°879 души, или 9.3% от общото 

 Велики Преслав с население 13°382 души, или 7.4% от общото  

 Каолиново с 12°093 души, или 6.7% от общото 

 Върбица с 10°391 души, или 5.8% от общото  

 Каспичан със 7°976 души, или 4.4% от общото 
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 Венец със 7°137 души, или 4.0% от общото 

 Смядово с 6°698 души, или 3.7% от общото 

 Хитрино с 6°223 души, или 3.4% от общото и 

 Никола Козлево с 6°100 души, или 3.4% от общото население на областта. 

Тенденцията за спад на населението на областно ниво се наблюдава и на общинско ниво. С най-ускорени 

темпове се обезлюдяват най-малките населени места и обратно, най-нисък темп на намаление се регистрира в 

областния център Шумен. За периода 2001 - 2011 г. на общинско ниво населението е намаляло както следва: 

 Каспичан и Смядово, всяка от които с 18.7% общо, или средно с 2.05% на година 

 Велики Преслав със 17.8% общо, или с 1.94% средно на година 

 Никола Козлево с 14.8% общо, или средно с 1.59% средно на година 

 Нови пазар с 13.7% общо, или средно с 1.46% средно на година 

 Хитрино с 11.7% общо, или средно с 1.23% средно на година 

 Венец с 11.3% общо, или с 1.19% средно на година 

 Шумен с 10.3% общо, или средно с 1.09% средно на година 

 Върбица със 7.6% общо, или средно с 0.79% средно на година 

 Каолиново с 3.6% общо, или средно с 0.37% на година. 

 
Фигура 37 Население на област Шумен по общини и години на преброяване 
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В следващата таблица са представени данни за разпределението на населението в общините на област Шумен 

по вид на населеното място (град/село). Най-висок е относителният дял на градското население в община 

Шумен (86.3%). Изцяло селско е населението в общините Венец, Никола Козлево и Хитрино, а преимуществено 

селско в общините Каолиново (87.9%) и Върбица (68.0%). 

 

Таблица 32 Население, живеещо в градовете и селата към 01.02.2011 г. 

13 382 7 694 5 688

57.5% 42.5%

7 137 7 137

100%

10 391 3 325 7 066

32.0% 68.0%

12 093 1 462 10 631

12.1% 87.9%

7 976 4 022 3 954

50.4% 49.6%

6 100 6 100

100%

16 879 12 000 4 879

71.1% 28.9%

6 698 3 846 2 852

57.4% 42.6%

6 223 6 223

100%

93 649 80 855 12 794

86.3% 13.7%

180 528 113 208 67 330

62.7% 37.3%

7 364 570 5 338 261 2 026 309

72.5% 27.5%

−

−
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Смядово
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общо
В градовете В селата

Велики Преслав

Венец

 

Населението на областта живее в 8 града – Шумен (с население 80 855 души към 01.02.2011 г.), Нови пазар (12 

000), Велики Преслав (7 694 души), Смядово (3 846), Върбица (3 325), Каспичан (3 116), Каолиново (1 462) и 

Плиска (906) и в 143 села. Освен горепосочените градове Шумен, Велики Преслав, Смядово, Върбица и 

Каспичан, в областта има и едно село - Тодор Икономово, чието население е над 2 000 жители.  

Освен гр. Каолиново, още тринадесет села имат население между 2 000 и 1 000 жители: 

1. Ясенково с 1 965 жители, на 7-мо място в областта по брой на население, 
2. Вълнари с 1 549 жители  
3. Ивански с 1 543 жители 
4. Каспичан с 1 356 жители 
5. Браничево с 1 318 жители 
6. Царев брод с 1 271 жители 
7. Бяла река с 1 181 жители 
8. Мадара с 1 158 жители 
9. Пет могили с 1 133 жители 
10. Памукчии с 1 124 жители 
11. Златар с 1 032 жители 
12. Климент с 1 028 жители и 
13. Дибич с 1 019 жители към 01.02.2011 г. 
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Броят на населените места с население между 999 и 500 жители са 36, тези с население от 499 до 100 са 81, 13 

села имат население под 100 души. Гъстотата на населението по общини и местоположението на населените 

места, съгласно горепосоченото групиране по брой жители, е показано на следващата фигура. 

 
Фигура 38 Гъстота на населението по общини и населени места по брой жители към 01.02.2011 г. 
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На областно ниво е налице продължаващ процес на демографско остаряване, който се изразява в намаляване 

на абсолютния брой и относителния дял на населението под 15 години и увеличаване на дела на населението 

на 65 и повече години. Към 2011 г. 14.0% от населението на областта е във възрастовата група под 15 години, 

68.4% са на възраст между 15 и 64 год. и 17.6% са на 65 и повече години. 

 
Фигура 39 Структура на населението по възрастови групи и година на преброяване 

 

По този показател данните за областта са сходни със средните стойности на национално ниво: 13.2% от 

населението на възраст под 15 год., 68.3% - на възраст от 15 до 64 год. и 18.5% - на 65 и повече години. 

Сред общините в област Шумен с най-голям относителен дял на младото население до 15-годишна възраст е 

община Никола Козлево (19.6%), следвана от общините Върбица (17.6%) и Каолиново (17.4%). С най-

неблагоприятна възрастова структура е населението на община Смядово, където всеки четвърти жител (25.5%) 

е над 64 год., следвана от общините Хитрино (24.2%) и Велики Преслав (21.2%). 

 
Фигура 40 Структура на населението по общини и възраст към 01.02.2011 г. 

Очертаната по-горе тенденция на остаряване води до промени в разпределението на населението под, в и над 

трудоспособна възраст. Към 01.02.2011 г. данните за област Шумен са, както следва: 



Разработване на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация  

на обособена територия на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен 

“ЕЖИС ИНФРАСТРУКТУРА БЪЛГАРИЯ” ДЗЗД СТР.146 
 

 112 238 души са в трудоспособна възраст (жените от 16 до 59 навършени години и мъжете от 16 до 62 

навършени години)  

 27 082 души под трудоспособна възраст (до 15 навършени години включително) и 

 41 208 души над трудоспособна възраст (жените на 60 и повече навършени години и мъжете на 63 и повече 

навършени години). 

 

Както е видно от следващата фигура, по този показател данните на областно ниво не се различават съществено 

от средните за цялата страна. Тенденцията на остаряване, обаче, се проявява по-силно в селата отколкото в 

градовете: в селата 57.8% от населението е в трудоспособна възраст, докато в градовете този показател е 

относително по-висок – 64.8%. 
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Фигура 41  Дял на населението под, във и над трудоспособна възраст на национално, областно и общинско ниво 

към 01.02.2011 г. 

 

Най-многобройната етническа общност в област Шумен е българската. По данни от преброяването през 2011 г. 

към нея са се самоопределили 99 446 души, или 59.2% от лицата, отговорили на въпроса2. Турската етническа 

група е втората по численост с относителен дял от 30.3%, или 50 878 души. Област Шумен е една от десетте 

области, в които делът на турската етническа група е съществено по-висок от този за страната (8.8%). В 

териториален аспект сред общините, в които делът на турската етническа група е значително по-голям от този 

за областта, се отличават Венец (89.0%), Хитрино (84.0%), Каолиново (77.6%), Върбица (56.9%) и Никола 

Козлево (50.8%). Ромският етнос е третият по численост. Към него се определят 13 847 души, или 8.2% от 

населението на областта. Общият брой на лицата, които се определят към други етнически групи или не се 

самоопределят е 3 781, или 2.2%. 

                                                           

2 7% от населението на областта, или 12 576 души не отговарят на въпроса. 
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Таблица 33 Население по етнически групи и общини към 01.02.2011 г. 

Община Общо жители в т.ч. отговорили 
Етническа група 

българска турска ромска друга/ не се определят 

Велики Преслав 13 382 
12 212 7 936 3 078 943 255 

91.3% 65.0% 25.2% 7.7% 2.1% 

Венец 7 137 
6 411 122 5 707 506 76 

89.8% 1.9% 89.0% 7.9% 1.2% 

Върбица 10 391 
9 845 919 5 597 2 434 895 

94.7% 9.3% 56.9% 24.7% 9.1% 

Каолиново 12 093 
11 548 722 8 964 1 675 187 

95.5% 6.3% 77.6% 14.5% 1.6% 

Каспичан 7 976 
7 328 4 935 1 073 925 395 

91.9% 67.3% 14.6% 12.6% 5.4% 

Никола Козлево 6 100 
5 672 1 299 2 883 1 176 314 

93.0% 22.9% 50.8% 20.7% 5.5% 

Нови пазар 16 879 
15 704 9 872 3 941 1 720 171 

93.0% 62.9% 25.1% 11.0% 1.1% 

Смядово 6 698 
6 075 3 993 1 603 400 79 

90.7% 65.7% 26.4% 6.6% 1.3% 

Хитрино 6 223 
5 780 867 4 853 26 34 

92.9% 15.0% 84.0% 0.4% 0.6% 

Шумен 93 649 
87 377 68 781 13 179 4 042 1 375 

93.3% 78.7% 15.1% 4.6% 1.6% 

област Шумен 180 528 
167 952 99 446 50 878 13 847 3 781 

93.0% 59.2% 30.3% 8.2% 2.3% 

България 7 364 570 
6 680 980 5 664 624 588 318 325 343 102 695 

90.7% 84.8% 8.8% 4.9% 1.5% 

 

От преброяването през 1934 г., в което за първи път е включено наблюдение на образователния статус, досега 

образователната структура на населението на 7 и повече навършени години значително се подобрява, 

следвайки ясно изразена тенденция на увеличение на броя и дела на населението с висше и средно 

образование при едновременно намаляване броя на хората с основно и по-ниско образование. 

Към 01.02.2011 г. броят на лицата с висше образование на национално ниво е 1 348 650 хил., т.е. всеки пети 

(19.6%) е висшист. Броят на лицата, завършили средно образование, е 2 990 424, или 43.4%. 

Образователната структура на населението на област Шумен на 7 и повече навършени години също значително 

се подобрява, следвайки ясно изразената тенденция на увеличаване броя и дела на населението с висше и 

средно образование, при същевременно намаляване на броя и лицата с основно и по-ниско образование. 

Въпреки това относителните дялове на населението на област Шумен с висше и средно образование остават 

по-ниски от средните на национално ниво: към 01.02.2011 г. броят на лицата с висше образование е 24 538 

души, или всеки седми (14.5%) е висшист, а лицата, завършили средно образование, са 64 319 (38.1%). Делът 

на лицата с начално и по-ниско образование е 18.0%. 

Значителни са различията в образователната структура по местоживеене – 2/3 от жителите на градовете 

(67.0%) са със завършено най-малко средно образование, докато за жителите на селата този относителен дял е 

28.4%. 
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Фигура 42 Структура на населението на 7 и повече навършени години по степен на завършено образование и 

общини към 01.02.2011 г. 

 

2.3.2 Домакинства3 

От началото на ХХ-ти век досега в динамиката на домакинствата на национално ниво се разграничават ясно два 

основни етапа. Първият (1900 – 1985 г.) се характеризира с непрекъснато нарастване броя на домакинствата в 

България: от около 664 хил. през 1900 г. броят им достига до 1.751 млн. през 1946 г. и съответно 3.030 млн. през 

1985 г. Вторият етап започва от средата на 80-те години на миналия век. През този етап общото намаление на 

населението в страната слабо повлиява броя на домакинствата. До 2001 г. те намалят като за периода 1985 – 

1992 г. средногодишното намаление на национално ниво е 0.3% (респективно 0.1% в градовете и 0.8% в селата). 

Между 1992 и 2001 г. темпът на намаление на национално ниво се забавя до 0.2%, което се дължи на 

промените, настъпили в селата, където средногодишното намаление на броя на домакинствата е 0.6%. В 

градовете се наблюдава незначителен средногодишен ръст на броя на домакинствата (0.04%). Между 

последните две преброявания (2001 - 2011 г.) броят на домакинствата нараства като средногодишният ръст за 

страната е 0.3%. В градовете темпът на нарастване е по-висок (1.1%), докато в селата се запазва тенденцията 

за намаляване на броя на домакинствата (средногодишно с 1.7%). 

Тенденциите в шуменска област се различават от средните за страната. Най-висок брой домакинства е 

регистриран през 1985 г., след което през периода (1985 - 1992 г.) се наблюдава рязък спад в броя на 

домакинствата със средно 1.35% на година. От 1992 г до 2011 г. те намаляват с по-бавни темпове: с около 0.2% 

на година. Между последните две преброявания домакинствата в областта намаляват с 1 720, а населението, 

живеещо в тях – с 22 750 лица. По данни на НСИ към 01.02.2011 г. в област Шумен са преброени 72 209 

домакинства, в които живеят 179 088 лица.  

                                                           

3 Източник на всички данни в този раздел е НСИ 
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Фигура 43 Брой на домакинства по местоживеене и година на преброяване 

Както се вижда от следващата фигура, динамиката на изменение на броят на домакинствата на областно ниво 

се определя преимуществено от тенденциите в областния град, където е концентриран най-големия брой 

население и съответно – най-голям брой домакинства (56%), а 65% от домакинствата живеят в градовете на 

областта. Между последните две преброявания единствено ръст в броя на домакинствата бележат общините 

Шумен (2.8%) и Венец (0.5%). Общините с най-голям спад в броя на домакинствата са Каспичан (14.6%), 

Смядово (14.4%) и Никола Козлево (12.8%). 

 
Фигура 44 Брой на домакинства по общини и години на преброяване 

На областно ниво средната численост на едно домакинство намалява от 2.7 лица към 2001 г. на 2.5 лица през 

2011 г. По данни от преброяването през 2011 г. повече от половината домакинства (58.0%) в областта са 

образувани от едно и от две лица. Данните сочат по-силно изразено нарастване в абсолютния брой и 
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относителния дял на едночленните домакинства – от 16 040 (21.7%) през 2001 г. на 21 536 (29.8%) през 2011 г. 

Най-висок е относителния дял на домакинствата с едно лице в община Смядово (34.5%), а най-нисък – в община 

Каолиново (17.7%). Многочленните домакинства (с четири и повече лица) са 22.4% от всички домакинства в 

областта. С най-голям относителен дял на многочленни домакинства е община Каолиново (41.2%) и Никола 

Козлево (37.2%), а с най-малък – община Шумен (18.0%). Като цяло, структурата на домакинствата в област 

Шумен е доста близка до средната за страната. 

 

Таблица 34 Домакинства по брой на членовете и общини съм 01.02.2011 г. 

Община едночленни двучленни тричленни четиричленни 
петчленни 
и повече 

Общо 
Среден бр. членове в 

домакинство 

Велики 
Преслав 

1 543 1 575 955 806 449 5 328 
2.5 

29.0% 29.6% 17.9% 15.1% 8.4% 
 

Венец 
515 709 464 399 384 2 471 

2.9 
20.8% 28.7% 18.8% 16.1% 15.5% 

 

Върбица 
829 1 003 716 696 461 3 705 

2.8 
22.4% 27.1% 19.3% 18.8% 12.4% 

 

Каолиново 
662 846 695 697 849 3 749 

3.2 
17.7% 22.6% 18.5% 18.6% 22.6% 

 

Каспичан 
974 958 520 410 314 3 176 

2.5 
30.7% 30.2% 16.4% 12.9% 9.9% 

 
Никола 
Козлево 

426 490 315 313 417 1 961 
3.1 

21.7% 25.0% 16.1% 16.0% 21.3% 
 

Нови пазар 
1 812 1 788 1 271 972 623 6 466 

2.6 
28.0% 27.7% 19.7% 15.0% 9.6% 

 

Смядово 
967 858 415 328 233 2 801 

2.4 
34.5% 30.6% 14.8% 11.7% 8.3% 

 

Хитрино 
707 787 363 324 272 2 453 

2.5 
28.8% 32.1% 14.8% 13.2% 11.1% 

 

Шумен 
13 101 11 353 8 440 5 181 2 024 40 099 

2.3 
32.7% 28.3% 21.0% 12.9% 5.0% 

 

област Шумен 
21 536 20 367 14 154 10 126 6 026 72 209 

2.5 
29.8% 28.2% 19.6% 14.0% 8.3% 

 

България 
925 385 853 735 606 613 401 517 218 339 3 005 589 

2.4 
30.8% 28.4% 20.2% 13.4% 7.3% 

 
 

2.3.3 Икономически характеристики на населението4 

Икономически активното население обхваща всички лица на 15 и повече години, които са заети или безработни. 

На национално ниво към 01.02.2011 г. броят на икономически активните лица е 3 329 683, или 45.2%. От 1985 г. 

се наблюдава трайна тенденция за намаляване абсолютния брой на икономически активното население, като 

през 2011 г. е постигнато най-ниското ниво от 1946 г. насам. Абсолютният брой на икономически неактивните 

лица в страната е 4 034 887, или 54.8%. В абсолютни стойности икономически неактивното население също 

бележи тенденция за спад от 1992 г. насам. 

Сравнението на коефициентите за активност на градското и селското население показва значителни различия в 

динамиката на този показател. До 1965 г. икономическата активност в селата е значително по-висока от тази в 

градовете. В следващите години се наблюдава обратна тенденция и през 2011 г. активността на населението в 

градовете (49.6%) е с 16 процентни пункта по-висока от тази на населението в селата (33.6%). 

                                                           

4 Източник на всички данни в този раздел е НСИ 
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Към 01.02.2011 г. в област Шумен има 77 092 икономически активни лица, или 49.7% от лицата на възраст 15 и 

повече години в областта. Икономически неактивни лица на 15 и повече навършени години са 78 153, или 50.3%. 

На областно ниво преобладаващата част от икономически неактивното население са пенсионери (59.0%), 

следвани от учащи (14.5%), лица ангажирани само с домашни задължения (14.1%), и други неактивни (12.4%). 

49,7%

36,6%

42,4%

48,5%

46,3%

43,1%

41,1%

36,6%

34,4%

44,9%

56,2%

50,3%

63,4%

57,6%

51,5%

53,7%

56,9%

58,9%

63,4%

65,6%

55,1%

43,8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

област Шумен

Хитрино

Смядово

Нови пазар

Никола Козлево

Каспичан

Каолиново

Върбица

Венец

Велики Преслав

Шумен

икономически активни икономически неактивни

 
Фигура 45 Структура на населението на 15 и повече навършени години по икономическа активност и общини към 

01.02.2011 г. 

 

Във възрастовата група от 15 до 64 навършени години броят на икономически активните лица в област Шумен е 

76 138, от които 60 693 са заети, а 15 445 са безработни. Към датата на преброяването коефициентът на 

заетост, изчислен като отношение на броя на заетите лица към населението във възрастовата група 15-64 

навършени години, е 49.2%, което е с 6.3 процентни пункта по-нисък от средния за страната коефициент (55.5%). 

Коефициентът на безработица в област Шумен, изчислен като отношение на броя на безработните лица към 

икономически активното население във възрастовата група 15-64 навършени години, е 20.3%, което е с 5.3 

процентни пункта над средния за страната (15.0%). 

Съществени са различията както между общините в област Шумен, така и между населението в градовете и 

селата. Най-висок е коефициентът на заетост в общините Шумен – 59.1%, с 9.9 процентни пункта по-висок от 

този за областта, Нови пазар – 46.1% и Велики Преслав – 45.7%. С най-нисък коефициент е община Никола 

Козлево – 27.6%, с 21.6 процентни пункта по-нисък от този за областта. 

Сред лицата между 15 и 64 навършени години най-ниска е безработицата в общините Шумен – 14.0% и Велики 

Преслав – 21.9%, а най-висока – в общините Никола Козлево (51.1%) и Върбица (35.5%). 

Таблица 35 Население на 15-64 навършени години по икономическа активност и общини към 01.02.2011 г. 

Община Общо 
Икономически активни 

Икономически неактивни 
Заети Безработни 

Велики Преслав 
8 779 4 015 1 126 3 638 

 
45.7% 21.9% 

 

Венец 
4 911 1 425 647 2 839 

 
29.0% 31.2% 
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Община Общо 
Икономически активни 

Икономически неактивни 
Заети Безработни 

Върбица 
7 054 2 008 1 106 3 940 

 
28.5% 35.5% 

 

Каолиново 
8 351 2 772 1 326 4 253 

 
33.2% 32.4% 

 

Каспичан 
5 122 2 071 816 2 235 

 
40.4% 28.3% 

 

Никола Козлево 
4 014 1 106 1 157 1 751 

 
27.6% 51.1% 

 

Нови пазар 
11 245 5 189 1 709 4 347 

 
46.1% 24.8% 

 

Смядово 
4 147 1 732 723 1 692 

 
41.8% 29.5% 

 

Хитрино 
4 004 1 495 507 2 002 

 
37.3% 25.3% 

 

Шумен 
65 766 38 880 6 328 20 558 

 
59.1% 14.0% 

 

област Шумен 
123 393 60 693 15 445 47 255 

 
49.2% 20.3% 

 

България 
5 027 901 2 789 660 493 080 1 745 161 

 
55.5% 15.0% 

 

 

По данни на НСИ средногодишната безработица в област Шумен за периода 2009 - 2011 г. е, както е 

представена в следващата фигура. 

 
Фигура 46 Безработица в област Шумен по години 

Към 01.02.2011 г. над половината от заетите жители на област Шумен работят в сектора на услугите (58.9%), 

около 1/3 – в промишлеността (31.4%), а останалите 9.3% - в селското стопанство (0.4% не посочват 

икономическа дейност). За сравнение на национално ниво разпределението е 64.4% в сектора на услугите, 

30.0% в промишлеността и 5.2% в селското стопанство (0.5% не посочват икономическа дейност). 
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В община Каолиново относителният дял на заетите в селското, горско и рибно стопанство е най-висок – 37.0%. В 

общините Хитрино, Никола Козлево и Венец, селското стопанство също има висок дял от 34.2%, 31.0% и 27.6% 

съответно. 

Като брой заети в съответния икономически сектор промишлеността има най-нисък дял в общините Каолиново и 

Никола Козлево – по 22.0% и за двете общини. С най-висок дял на заетите в промишлеността е община 

Каспичан (40.2%), следвана от община Велики Преслав с 38.4%. 

В община Шумен заетите в областта на услугите представляват 64.5% от общия брой на заетите, което е с 5.6 

процентни пункта по-високо от средното за областта. Най-нисък е относителният дял на заетите в сектора на 

услугите в община Хитрино. 

5,2%

9,3%

9,3%

27,6%

20,9%

37,0%

8,4%

31,0%

8,5%

15,0%

34,2%

4,5%

30,0%

31,4%

38,4%

26,8%

37,5%

22,0%

40,2%

22,0%

33,7%

36,4%

28,2%

30,7%

64,4%

58,9%

51,8%

45,1%

40,9%

40,7%

51,3%

46,6%

57,4%

48,4%

37,2%

64,5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

България

област Шумен

Велики Преслав

Венец

Върбица

Каолиново

Каспичан

Никола Козлево

Нови пазар

Смядово

Хитрино

Шумен

Селско стопанство Промишленост Услуги Непосочена

 
Фигура 47 Заети лица на 15-64 навършени години по икономически сектори към 01.02.2011 г. 

 

Три са основните за областта икономически дейности, които осигуряват заетост на половината от заетите лица 

навършили 15-64 години, а имено: 

 преработваща промишленост, в която са ангажирани 13 609 лица, или 22.4% от всички заети, концентрирана 

основно в общините Шумен, Велики Преслав и Нови Пазар 

 търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети с 10 382 лица, или 17.1%, концентрирана основно в община 

Шумен 

 държавно управление, в което са ангажирани общо 6 465 лица, или 10.7% от всички заети. 

Следващите по значение икономически дейности са селското, горско и рибно стопанство (8.9%), образованието 

(6.5%) и строителството (6.3%). 
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Фигура 48 Заети лица на навършени 15-64 години по икономически дейности в област Шумен към 01.02.2011 г. 

 

Код Икономическа дейност5 

A Селско, горско и рибно стопанство 

B Добивна промишленост 

C Преработващата промишленост 

D 
Производство и разпределение на електрическа и 
топлинна енергия и на газови горива 

E 
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на 
отпадъци и възстановяване 

F Строителство 

G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 

H Транспорт, складиране и пощи 

I Хотелиерство и ресторантьорство 

J 
Създаване и разпространение на информация и творчески 
продукти, далекосъобщения 

K Финансови и застрахователни дейности 

L Операции с недвижими имоти 

M Професионални дейности и научни изследвания 

N Административни и спомагателни дейности 

O Държавно управление 

P Образование 

Q Хуманно здравеопазване и социална работа 

R Култура, спорт и развлечения 

S Други дейности 

T 
Дейности на домакинства като работодатели; 
недиференцирани дейности на домакинства по 
производство на стоки и услуги за собствено потребление 

U Дейности на екстериториални организации и служби 

 

Непосочена 

В следващата фигура са представени средните годишни доходи на домакинство в област Шумен за периода 

2000 – 2011 г., съпоставени със средните доходи на домакинство на национално ниво. 

                                                           

5 Класификатор на икономическите дейности КИД-2008 
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Фигура 49 Среден общ доход на домакинства по години 

 

Както се вижда от графиката, в периода 2000 – 2003 г. се наблюдава ускорен ръст на доходите средно с по над 

15% на година. През 2004 и 2005 г. е регистриран умерен спад, последван от тригодишен период на нарастване 

на доходите средно с по 11% на година. През целия период от 2000 до 2008 г. средните доходи на домакинство 

в област Шумен са надвишавали средните за страната, но през последните три години те изостават съответно с 

12.4% през 2009, 7.4% през 2010 и 2.7% през 2011 г. 

За нуждите на оценката на поносимостта на разходите за ВиК услуги Консултантът изготви оценка за 

разпределение на средните доходи на домакинствата в област Шумен по децилни групи въз основа на данните 

на НСИ за доходите на домакинства по децилни групи на национално ниво. 

Следващата таблица представя резултата от оценката за средния доход на домакинствата от област Шумен с 

ниски доходи, т.е. от I, II и III децилни групи за 2009, 2010 и 2011 г. 

 

Таблица 36 Оценка на доходите на домакинствата в област Шумен с ниски доходи  

 

Среден годишен доход на домакинство 

Средно за първите 3 децилни групи 
Общо 

Децилна група 

I II III 

2009 7 711 3 148 4 303 4 703 4 051 

2010 8 173 3 189 4 731 5 048 4 323 

2011 8 845 3 171 4 933 5 247 4 450 

 

В периода 2009 – 2011 г. доходите по текущи цени на домакинствата от първите три децилни групи са се 

увеличавали средно с 4.8%, т.е. с почти 2.3 процентни пункта изоставане спрямо средния ръст за областта.  

На следващата фигура е представена структурата на разходите на домакинствата в област Шумен, съпоставена 

със средната за страната. Разходите на домакинствата следват приблизително динамиката на приходите, а 

именно в годините на нарастване на доходите, растат и разходите, както и обратното. Най-високи са средните 

разходи на домакинство през 2011 г., когато разходите на едно домакинство в област Шумен са възлизали на 

7 882 лв. В периода 2001 – 2004 г. разходите на домакинствата са надвишавали средните за страната със 

11.3%., но 2008 г. насам те изостават, като през 2010 г. са с 15.5 % по-ниски. През 2011 г. относителното 

изоставане спрямо средните разходи на национално ниво е по-ниско (6%).  
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Фигура 50 Потребителски разход на домакинствата по групи за 2011 г. 

Относителният дял на разходите за жилища, вода, електроенергия и горива през последните три години 

намалява: 

 през 2009 г - 1 027 лв. или 16.9% от общия потребителски разход 

 през 2010 г. - 886 лв. или 15.7% и 

 през 2011 г. – 918 лв., или 14.3%. 

2.3.4 Икономически показатели6 

През последните 20 години икономиката на България регистрира значителен, но неравномерен прираст. Както 

се вижда от следната фигура страната преминава през две икономически кризи: през 1996 - 1997 г. и 

настоящата, започнала през 2009 г. 

Периодът 2005 – 2012 г. е характерен с две основни събития, които силно повлияват развитието на икономиката 

– подготовката за влизане в Европейския съюз през 2007 г. и финансовата криза от средата на периода, чиито 

първи признаци в световен мащаб започнаха да се усещат още през 2007 г., но България беше засегната с 

известно закъснение. Последиците на банковата криза от 1996 – 1997 г. са преодолени до 2000 г. Въведеният 

през 1997 г. валутен борд (фиксиран обменен курс към германската марка, а от 2002 г. към еврото, равно на 

1.95583 лв.) допринася за последователна и предвидима парична политика. Поддържането на 

макроикономическата и фискална стабилност води до ускоряване темповете на икономически растеж и 

постепенна конвергенция с останалите страни от ЕС по линия на редица важни икономически показатели. 

 
Фигура 51 Акумулиран реален ръст на БВП (1995 г. = 100%) 

* Данните за 2012 г. са прогнозни 

                                                           

6 Източник на всички данни в този раздел е НСИ 
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В периода 2005 – 2008 г. българската икономика ускорява своя растеж, като през всички години той надвишава 

6%. Това води до постепенна конвергенция с ЕС и достигане до нива от 44% от средните нива за ЕС на брутния 

вътрешен продукт (БВП) през 2008 г. Основен двигател за растежа са крайното потребление и инвестициите в 

основен капитал, които са подпомогнати от значителното повишаване на кредитната активност на търговските 

банки и увеличаване на разполагаемия доход на домакинствата вследствие на нарастването на средната 

работна заплата. Съществено значение за развитието на икономиката до 2008 г. има инвестиционната активност 

на предприятията, която води до над 50% нарастване на инвестициите в основен капитал в реално изражение 

спрямо 2005 г. и достигането им до дял от 33.6% от БВП през 2008 г. Отражението на световната икономическа 

криза върху страната започва да се усеща през четвъртото тримесечие на 2008 г., когато реалния ръст на БВП 

се забавя. Кризата се изявява, както в свиване на външното търсене на продукция на българските износители, 

спад в международните цени на основни износни стоки, така и в намаляването на кредитната активност на 

банките и резкия спад на чуждестранните инвестиции в икономиката в резултат на нарасналия риск за 

инвеститорите. Реално българската икономика регистрира в началото на 2009 г. първия си отрицателен растеж 

от -4.5% спрямо предходната година за значителен период от време, като общо за 2009 г. отрицателният ръст 

възлиза на -5.5%. Всички икономически сектори допринасят за спада на БВП, като най-голям е приносът на 

индустрията, която първа почувства негативния ефект от кризата. През 2010 г. постепенно се наблюдава 

минимално възстановяване на икономиката (0.4% ръст), последвано от слабо такова и през 2011 г. (1.7%7). 

Данните за БВП за първото полугодие на 2012 г. дават основание за прогнозен ръст за 2012 г. от 1.5%. 

Основният двигател на възстановяването на икономиката е вътрешното търсене. 

Ускоряването на растежа на българската икономика до 2008 г. се отразява и в ускоряването на темпа на 

нарастване на цените. Средногодишният хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ) се увеличава от 

6% през 2005 г. на 12% през 2008 г. Три са основните фактори, които повлияват темпа на инфлацията в този 

период. От една страна е налице нарастване на потребителското търсене, породено както от повишаването на 

доходите, така и от облекчения достъп до кредитен ресурс, като вътрешното предлагане не е в състояние да 

отговори на търсенето на пазара. От друга страна, присъединяването на България към ЕС ускорява процеса на 

конвергенция на цените на доходите в страната към средното равнище за ЕС. За периода 2005 – 2009 г. е 

натрупана инфлация от 32.6%, което е най-високото равнище в ЕС. На последно място, се увеличават 

международните цени на стоките, имащи определящо значение за динамиката на инфлацията в България – 

цените на суровия петрол и на хранителните стоки. През 2009 – 2012 г. динамиката на цените е значително 

повлияна от намалялото вътрешно и външно търсене, което води до спад на цените на международните пазари. 

Така средногодишната стойност на инфлацията, измерена чрез ХИПЦ е средно около 2.8%. Спадът в заетостта 

и забавянето на динамиката на номиналните работни заплати и ограничаването на търсенето също водят до 

намаляване на ценовото равнище. 
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Фигура 52 ХИПЦ, декември от предходната година = 100% 

* Стойността за 2012 г. е към м. септември 

На регионално ниво (райони на планиране), пет от 6-те български региона попадат в последната десетка с най-

нисък БВП на човек от населението в ЕС (по паритет на покупателната способност): северозападният район с 

                                                           

7 Данните за 2011 г. са предварителни 
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28% от средния за ЕС, северният централен с 30% и южният централен с 30% заемат последните места в 

класацията. Същият показател за североизточния, в който се намира област Шумен, и югоизточния райони са 

съответно с 37% и 36%8. 

Приносът на районите в БВП на страната е неравномерен, при нарастване на регионалния БВП за всеки от тях: 

с най-голям принос в съвкупния БВП в абсолютна стойност и като относителен дял в края на 2010 г. е 

югозападния район с 33 974 млн. лв. и дял от 48.2%, докато най-нисък е приносът на северозападния – 

съответно с 5 057 млн. лв., или 7.2%. Делът на североизточния район, в който се намира област Шумен, е 7 503 

млн. лв., или 11% от общия за страната.  

През периода 2006 - 2010 г. приносът на област Шумен към БВП на североизточния район е относително 

постоянен, но все пак с тенденция за намаление: 14.7% за 2007 г., 15% за 2008 г., 14.4% за 2009 г. и 14% за 2010 

г. На национално ниво приносът на областта за същия период е минимален: средно 1.6%. 

 

Таблица 37 БВП и БДС на област Шумен, Североизточния район и общо за страната 

ед. м. 2006 2007 2008 2009 2010

БВП - за страната млн. лв. 51 783 60 185 69 295 68 322 70 511

БВП - за Североизточен район млн. лв. 5 869 6 661 7 771 7 241 7 503

БВП - за област Шумен млн. лв. 875 978 1 163 1 039 1 050

Принос за страната 1.69% 1.63% 1.68% 1.52% 1.49%

Принос за Североизточен район 14.91% 14.69% 14.97% 14.35% 13.99%

БДС - за страната млн. лв. 43 424 50 575 57 733 58 695 60 716

БДС - за Североизточен район млн. лв. 4 921 5 598 6 475 6 221 6 461

БДС - за област Шумен млн. лв. 734 822 969 893 904

Принос за страната 1.69% 1.63% 1.68% 1.52% 1.49%

Принос за Североизточен район 14.91% 14.69% 14.97% 14.35% 13.99%  

 

За целия период от 2000 г. насам реалният ръст на БВП на област Шумен е по-нисък от този на страната, като 

средногодишната му стойност е 1.8% при 4.2% средно на национално ниво. Верижният индекс на нарастване на 

местната икономика спрямо националната е показано на следващата фигура. Както се вижда, през върховата за 

страната 2008 г. акумулираният спрямо 2000 г. ръст на БВП на област Шумен изостава от националния с 18 

процентни пункта. През 2009 г. обаче областта регистрира икономически срив, който е резултат на световната 

икономическа криза, преимуществено засягаща сектора на промишлеността, който в област Шумен има 

относително висок дял във формирането на БВП. Спадът прямо 2008 г. е съществен (14.8%). Негативната 

тенденция се запазва и през 2010 г.  

                                                           

8 Източник: Информация към 31.12.2008 г., НСИ, Евростат 
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Фигура 53 Акумулиран реален ръст на БВП на областно и национално ниво за периода 2000 – 2010 г. 

В периода 2000 – 2010 г. БВП на глава от населението на област Шумен е много нисък в сравнение със средния 

за страната, като за целия период той е с 33.6% средно по-нисък от този на национално ниво. Основната 

причина е високият процент на безработица, коментиран по-горе. 

 
Фигура 54 БВП на човек в област Шумен, Североизточен район и общо за страната по години 

Структурата на създадената брутна добавена стойност (БДС) по райони в страната за периода 2006 - 2010 г. се 

характеризира с различни тенденции в участието на секторите, тъй като икономическото преструктуриране в тях 

продължава и те все още търсят своята устойчива икономическа структура. 

На регионално ниво се забелязват няколко основни тенденции: за всички райони са характерни водещата 

позиция на сектора на услугите, следван от индустриалния отрасъл и относително нисък дял на аграрния сектор. 

През върховата за местната икономика 2008 г. създадената от промишлеността БДС съставлява 35.5% от 

общата, което е с 4.4 процентни пункта по-високо от средното за страната. В следствие на икономическата криза 

обаче през 2010 г. данните за област Шумен стават сходни с тези на национално ниво: относителният дял на 

генерираната от промишлеността БДС спада до 29.2% и съответно приносът на сектора на услугите, в който 

работят над половината от заетите в областта, нараства до 58.0%. На последно място е аграрният сектор с 

12.8% от общата БДС, създадена от областта. За сравнение, на национално ниво относителните дялове на БДС 

по икономическите сектори за същата година са съответно 65.6% за услугите, 29.4% за промишлеността и 4.9% 

за селското стопанство. 



Разработване на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация  

на обособена територия на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен 

“ЕЖИС ИНФРАСТРУКТУРА БЪЛГАРИЯ” ДЗЗД СТР.160 
 

 
Фигура 55 Структура на БДС на област Шумен по икономически отрасли 

През последните 20 години икономиката на България регистрира значителен, но неравномерен прираст. Както 

се вижда от следната фигура страната преминава през две икономически кризи: през 1996 - 1997 г. и 

настоящата, започнала през 2009 г. 

 

* Данните за 2012 г. са прогнозни 

Фигура 56 Акумулиран реален ръст на БВП (1995 г. = 100%) 

Последиците на банковата криза от 1996 – 1997 г. са преодолени до 2000 г. Въведеният през 1997 г. валутен 

борд (фиксиран обменен курс към германската марка, а от 2002 г. към еврото, равно на 1.95583 лв.) допринася 

за последователна и предвидима парична политика. Поддържането на макроикономическата и фискална 

стабилност води до ускоряване темповете на икономически растеж и постепенна конвергенция с останалите 

страни от ЕС по линия на редица важни икономически показатели. 

Периодът 2005 – 2012 г. е характерен с две основни събития, които силно повлияват развитието на икономиката 

– подготовката за влизане в Европейския съюз през 2007 г. и финансовата криза от средата на периода, чиито 

първи признаци в световен мащаб започнаха да се усещат още през 2007 г., но България беше засегната с 

известно закъснение. 

В периода 2005 – 2008 г. българската икономика ускорява своя растеж, като през всички години той надвишава 

6%. Това води до постепенна конвергенция с ЕС и достигане до нива от 44% от средните нива за ЕС на брутния 

вътрешен продукт (БВП) през 2008 г. Основен двигател за растежа са крайното потребление и инвестициите в 

основен капитал, които са подпомогнати от значителното повишаване на кредитната активност на търговските 

банки и увеличаване на разполагаемия доход на домакинствата вследствие на нарастването на средната 

работна заплата. Съществено значение за развитието на икономиката до 2008 г. има инвестиционната активност 

на предприятията, която води до над 50% нарастване на инвестициите в основен капитал в реално изражение 

спрямо 2005 г. и достигането им до дял от 33.6% от БВП през 2008 г. Отражението на световната икономическа 
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криза върху страната започва да се усеща през четвъртото тримесечие на 2008 г., когато реалния ръст на БВП 

се забавя. Кризата се изявява, както в свиване на външното търсене на продукция на българските износители, 

спад в международните цени на основни износни стоки, така и в намаляването на кредитната активност на 

банките и резкия спад на чуждестранните инвестиции в икономиката в резултат на нарасналия риск за 

инвеститорите. Реално българската икономика регистрира в началото на 2009 г. първия си отрицателен растеж 

от -4.5% спрямо предходната година за значителен период от време, като общо за 2009 г. отрицателният ръст 

възлиза на -5.5%. Всички икономически сектори допринасят за спада на БВП, като най-голям е приносът на 

индустрията, която първа почувства негативния ефект от кризата. През 2010 г. постепенно се наблюдава 

минимално възстановяване на икономиката (0.4% ръст), последвано от слабо такова и през 2011 г. (1.7%9). 

Данните за БВП за първото полугодие на 2012 г. дават основание за прогнозен ръст за 2012 г. от 1.5%. 

Основният двигател на възстановяването на икономиката е вътрешното търсене. 

Ускоряването на растежа на българската икономика до 2008 г. се отразява и в ускоряването на темпа на 

нарастване на цените. Средногодишният хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ) се увеличава от 

6% през 2005 г. на 12% през 2008 г. Три са основните фактори, които повлияват темпа на инфлацията в този 

период. От една страна е налице нарастване на потребителското търсене, породено както от повишаването на 

доходите, така и от облекчения достъп до кредитен ресурс, като вътрешното предлагане не е в състояние да 

отговори на търсенето на пазара. От друга страна, присъединяването на България към ЕС ускорява процеса на 

конвергенция на цените на доходите в страната към средното равнище за ЕС. За периода 2005 – 2009 г. е 

натрупана инфлация от 32.6%, което е най-високото равнище в ЕС. На последно място, се увеличават 

международните цени на стоките, имащи определящо значение за динамиката на инфлацията в България – 

цените на суровия петрол и на хранителните стоки. През 2009 – 2012 г.динамиката на цените е значително 

повлияна от намалялото вътрешно и външно търсене, което води до спад на цените на международните пазари. 

Така средногодишната стойност на инфлацията, измерена чрез ХИПЦ е средно около 2.8%. Спадът в заетостта 

и забавянето на динамиката на номиналните работни заплати и ограничаването на търсенето също водят до 

намаляване на ценовото равнище. 

 

 

* Стойността за 2012 г. е към м. септември 

Фигура 57 ХИПЦ, декември от предходната година = 100% 

На регионално ниво (райони на планиране), пет от 6-те български региона попадат в последната десетка с най-

нисък БВП на човек от населението в ЕС (по паритет на покупателната способност): северозападният район с 

28% от средния за ЕС, северният централен с 30% и южният централен с 30% заемат последните места в 

класацията. Същият показател за североизточния, в който се намира област Шумен, и югоизточния райони са 

съответно с 37% и 36%10. 

                                                           

9 Данните за 2011 г. са предварителни 

10 Източник: Информация към 31.12.2008 г., НСИ, Евростат 
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Таблица 38 БВП и БДС на област Шумен, Североизточния район и общо за страната 

ед. м. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

БВП - за страната млн. лв. 39 824 45 484 51 783 60 185 69 295 68 322 70 511

БВП - за Североизточен район млн. лв. 4 525 5 093 5 869 6 661 7 771 7 241 7 503

БВП - за област Шумен млн. лв. 694 772 875 978 1 163 1 039 1 050

Принос за страната 1.74% 1.70% 1.69% 1.63% 1.68% 1.52% 1.49%

Принос за Югоизточен район 15.33% 15.15% 14.91% 14.69% 14.97% 14.35% 13.99%

БДС - за страната млн. лв. 33 881 38 494 43 424 50 575 57 733 58 695 60 716

БДС - за Североизточен район млн. лв. 3 850 4 311 4 921 5 598 6 475 6 221 6 461

БДС - за област Шумен млн. лв. 580 635 734 822 969 893 904

Принос за страната 1.71% 1.65% 1.69% 1.63% 1.68% 1.52% 1.49%

Принос за Североизточен район 11.36% 11.20% 11.33% 11.07% 11.21% 10.60% 10.64%  

Забележка: Данните за 2004 и 2005 г. са изчислени въз основа на НКИД 2003, а тези за следващите години по КИД 2008 

Приносът на районите в БВП на страната е неравномерен, при нарастване на регионалния БВП за всеки от тях: 

с най-голям принос в съвкупния БВП в абсолютна стойност и като относителен дял в края на 2010 г. е 

югозападния район с 33 974 млн. лв. и дял от 48.2%, докато най-нисък е приносът на северозападния – 

съответно с 5 057 млн. лв., или 7.2%. Делът на североизточния район, в който се намира област Шумен, е 7 503 

млн. лв., или 11%.  

През периода 2006 - 2010 г. приносът на област Шумен към БВП на североизточния район е относително 

постоянен, но все пак с тенденция за намаление: 14.7% за 2007 г., 15% за 2008 г., 14.4% за 2009 г. и 14% за 2010 

г. На национално ниво приносът на областта за същия период е минимален: средно 1.6%. 

За целия период от 2000 г. насам реалният ръст на БВП на област Шумен е по-нисък от този на страната, като 

средногодишната му стойност е 1.8% при 4.2% средно на национално ниво. Верижният индекс на нарастване на 

местната икономика спрямо националната е показано на следващата фигура. Както се вижда, през върховата 

2008 г. акумулираният спрямо 2006 г. ръст на БВП на област Шумен е почти равен на националният. През 2009 г. 

обаче областта регистрира икономически срив, който е резултат на световната икономическа криза, 

преимуществено засягаща сектора на промишлеността, който в област Шумен има относително висок дял във 

формирането на БВП. Негативната тенденция се запазва и през 2010 г. Спадът прямо 2009 г. е минимален, но 

следва да се има пред вид, че националната икономика през 2010 г. регистрира минимален ръст. 
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Фигура 58 Акумулиран реален ръст на БВП на областно и национално ниво за периода 2006 – 2010 г. 
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Фигура 59 БВП на човек в област Шумен и обща за страната по години 

БВП на глава от населението на област Шумен е много нисък в сравнение със средния за страната, като в 

периода 2006 – 2010 г. той е 62.3% средно от този на национално ниво. Основната причина е високият процент 

на безработица, коментиран по-горе. 

Структурата на създадената брутна добавена стойност (БДС) по райони в страната за периода 2001- 2007 г. се 

характеризира с различни тенденции в участието на секторите, тъй като икономическото преструктуриране в тях 

продължава и те все още търсят своята устойчива икономическа структура. 

На регионално ниво се забелязват няколко основни тенденции: за всички райони са характерни водещата 

позиция на сектора на услугите, следван от индустриалния отрасъл и относително нисък дял на аграрния сектор. 

През върховата за местната икономика 2008 г. създадената от промишлеността БДС съставлява 35.5% от 

общата, което е с 4.4 процентни пункта по-високо от средното за страната. В следствие на икономическата криза 

обаче през 2010 г. данните за област Ямбол стават сходни с тези на национално ниво: относителният дял на 

генерираната от промишлеността БДС спада до 29.2% и съответно приносът на сектора на услугите, в който 

работят над половината от заетите в областта, нараства до 58.0%. На последно място е аграрният сектор с 

12.8% от общата БДС, създадена от областта. За сравнение, на национално ниво относителните дялове на БДС 

по икономическите сектори за същата година са съответно 65.6% за услугите, 29.4% за промишлеността и 4.9% 

за селското стопанство. 
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Фигура 60 Структура на БДС на област Шумен по икономически отрасли 
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2.3.5 Регионално икономическо развитие 

Област Шумен заема централна част на Североизточния район. Територията й се отличава с разнообразен 

релеф. Северната половина на областта попада в пределите на Дунавската равнина, а южната – в части от 

Предбалкана и Източна Стара планина. Край град Шумен се намира Шуменското плато, с надморска височина 

над 600 м. На територията на областта се намират четири резервата - Патлейна, Букака, Дервиша и Моминград, 

шест защитени местности – Могилата, Дъбовете, Чибуклията, Блатно кокиче в с. Кочово и с. Осмар и Марашка 

кория, и природен парк Шуменско плато. 

В област Шумен преобладават находищата на нерудни полезни изкопаеми – каолин и кварцов пясък край 

Каолиново, варовик и скални материали в община Велики Преслав, мергелни глини край Шумен и Каспичан, а 

край село Радко Димитриево –пясък и баластра. 

В района има отлични условия за развитие на високопродуктивно селско стопанство. Най-широко застъпени са 

зърнените култури, следвани от лозята и зеленчуците. Животновъдството играе второстепенна роля в 

селскостопанската структура на областта. 

Областта заема важно стратегическо място в икономиката на страната. Тя има благоприятно кръстопътно 

местоположение - на еднакво разстояние от големите търговски пристанища на Черно море и р. Дунав, 

подходящо за съсредоточаване на експортно-ориентирани и транспортоемки производства. Има добре развита 

транспортна инфраструктура с национално и международно значение. Обособяването на област Шумен като 

голям туристически район позволява развитието на туризма, производства, разчитащи на вносни суровини, и 

осъществяването на транспортни връзки с цял свят. 

Отличителна черта на областта е концентрацията на икономическите дейности в град Шумен и характерните 

диспропорции в икономическото развитие, като общините в северната и южна периферия значително отстъпват 

на Шумен, Каспичан и Нови пазар, както и сериозното изоставане на селските райони. 

Основните подотрасли на индустрията са: 

 хранително-вкусова – винопроизводство и производство на млечни продукти 

 машиностроене – домакински електроуреди 

 химическа – парфюмерия, козметика и почистващи препарати 

 производство на строителни материали – каолин. 

Основните производствени предприятия в областта са: 

 В хранително-вкусовата промишленост: 

 Винекс Преслав АД – Преслав и Винарска изба Хан Крум АД за винопроизводство 

 Мегле България ЕООД – Шумен за производство на млечни продукти 

 В металообработването: 

 Херти АД – Шумен – за производство на капачки 

 Алкомет АД – Шумен за производство на валцовани и пресовани алуминиеви продукти 

 В химическата промишленост: 

 Лавена АД – Шумен за козметика 

 Фикосота Синтез ООД – Шумен за почистващи препарати 

 Теси ООД – Шумен за почистващи препарати 

 В стъкларската и керамичната промишленост: 

 Ново стъкло ЕАД – Нови Пазар – за производство на стъклен амбалаж 

 Рока България АД – Каспичан – за производство на санитарен порцелан.  
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По данни на Българската агенция за инвестиции област Шумен е привлякла 0.94% от най - големите 

чуждестранни инвестиции в страната с инвестицията на испанския производител на керамика Roca в завода в 

Каспичан. 

Областта притежава природни дадености и историческо наследство, които са предпоставка за развитие на 

културно-познавателен (Мадарския конник, Плиска, Велики Преслав и др.), селски и екотуризъм (в Пребалкана и 

Стара планина).  

2.3.6 Използване на земята и собствеността 

В капитала на търговските дружества „ВиК”, (ВиК операторите), където собственици на капитала са държавата и 

общините, се намират над 90% от системите и съоръженията на хидротехническата инфраструктура. Капиталът 

на тези дружества е формиран на основата на балансовите активи, които те са притежавали и експлоатирали 

преди трансформирането им от държавни предприятия и фирми в търговски дружества съгласно ТЗ от 1991 г. и 

Закона за образуване на еднолични търговски дружества с държавно имущество от 1991 г., т.е. доста време 

преди приемането на Закона за водите от 2000 г. В момента общият регламент за тази група оператори са 

разпоредбите на Търговския закон, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за 

общинската собственост и Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с 

държавно участие в капитала. Определящо за статута на тези оператори е, че държавното, респ. общинското им 

управление е водещо за тяхната дейност и те не разполагат с големи възможности за самостоятелни решения и 

самостоятелна политика. В известна степен те не са свободни икономически структури, независимо от статута 

им на търговски дружества и самостоятелни юридически лица. Управлението им е зависимо политическо и 

преимуществено-административно по своя характер, което се отразява съществено на тяхната дейност. 

Съществен момент в тяхната характеристика е фактът, че основните хидротехнически съоръжения, включително 

и всички големи язовири в страната, са в групата на онези активи от капитала на тези отраслови водни 

оператори, които съгласно § 4 от ПЗР на Закона за водите от 2000 г. трябва да бъдат извадени от патримониума 

на дружествата чрез съответно намаляване на капитала им и прехвърлянето им в групата на обектите на 

държавната и общинската публична собственост, но това не се случва вече 10 години. Подобни, още по-изрични 

и подробни текстове в тази насока относно търговските дружества – ВиК оператори бяха предвидени в 

измененията на ЗВ от 2009 г., но до момента те също не са приложени и законът не се изпълнява в 

предписаните от него срокове. Към днешна дата реформата в статута на отрасловите водни оператори е в пряка 

зависимост от прилагането на разпоредбите относно собствеността на водностопанските системи и съоръжения, 

което е в пряка връзка с необходимата трансформация на капитала им. Това пък ще рефлектира пряко в 

механизмите за финансиране на хидротехническата инфраструктура. 

2.3.7 Болести, пренасяни по вода 

Водата е от съществено значение за живота, но много хора нямат достъп до нея. И ако в развитите страни 

питейната вода и канализацията в сградите отдавна са факт, по света има достатъчно места, където те все още 

са екзотично изключение. Над 2,5 милиарда души от близо 7 милиардното население на Земята нямат достъп 

до течаща вода и живеят при лоши хигиенни условия. Този факт е в противовес на заложената в Стратегията 

на СЗО за качество на водата и здравето концепция за чиста питейна вода за всички и превръщането на 

микробиологичният контрол на питейната вода в повсеместна норма. 

Механизмът на бактериалните болести предавани по воден път е добре известен и се свежда до възможността 

за използване на течаща вода. Отсъствието й възпрепятства осигуряването на елементарна хигиена, 

свързаното с нея измиване и в крайна сметка води до поглъщането на замърсена храна. Най-рискови и опасни 

за здравето са храната и водата, замърсени с човешки или животински изпражнения. От друга страна, 

пренаселеността, липсата на изградени водопровод и канализация налагат използването на всякакви налични 

водоизточници за домакински цели. Обикновено това е водата, взета от най-близките до населеното място река, 

кладенци или крайбрежни морски води, които именно поради близостта си са подложени на атропогенно 

въздействие и се явяват основен източник на фекални микроорганизми, включително патогенни. 
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По данни11 на СЗО, смъртността от заболявания предавани по воден път или поради влошена хигиена 

надвишава 5 милиона души годишно. От тях повече от 50% са в резултат на микробни чревни инфекции, като 

холерата и диарията заемат първите места. Статистиката отчита, че всяка година близо 1,5 милиона деца 

умират от заболявания като диария12. 

Острите микробни диарии са основен проблем за общественото здраве в развиващите се страни. Хората, 

засегнати от диарийни заболявания обикновено са тези с най-ниски доходи и сведени до минимум ресурси за 

хигиена. Географските и климатичните условия също са от значение за развитието и проявите на патогенните 

микроорганизми във водата. Най-важните бактериални болести, предавани чрез водата, са описани в таблично. 

 

Таблица 39 Основните бактериални заболявания, предавани чрез водата за пиене (източник: СЗО) 
№ Болест Причиняващ бактериален агент 

1 Холера Vibrio cholerae, разновидности O1 и O139 

2 Гастроентерит, причинен от вибриони Главно Vibrio parahaemolyticus 

3 
Тифоидна треска и други сериозни 

салмонелози 

Salmonella enterica, подвид Еnterica, серотип Paratyphi 

Salmonella enterica, подвид Еnterica, серотип Typhi 

Salmonella enterica, подвид Еnterica, серотип Typhimurium 

4 Бактериална дизентерия или шигелоза 

Shigella dysenteriae 

Shigella flexneri 

Shigella boydii 

Shigella sonnei 

5 Остри диарии и гастроентерити E. coli, по-специално серотипове като O148, O157 и O124 

 

Независимо, че най-големите рискове на предавани по воден път заболявания са от микробни патогени, 

химичните замърсители на местно или регионално ниво също не са за пренебрегване. Това не се отнася за 

онези радиологични или химически замърсители, постъпили в подземните или повърхностните води в резултат 

на ерозионни процеси от естествени находища. В най-лошия случай, този натрупан с годините естествен фон и 

минерален състав във водите би могъл да предизвика някакви инцидентни неразположения и дискомфорт у 

временно пребиваващите и туристите на конкретната територия, но той не може да се категоризира като 

потенциално опасен и водещ до проблеми и усложнения от здравен характер. Много по-опасни и рискови за 

човешкото здраве са заустванията в повърхностни водни обекти и изливанията в подземни хоризонти на 

непречистени отпадъчни води от антропогенна дейност. Това включва пестициди, арсен, флуор, хлориди, тежки 

метали, нитрати, нитрити и фосфати, нефтопродукти, излишните соли от дезинфекция и свързани странични 

продукти, опасни химически субстанции и други. С цикъла на водата те попадат във водоизточниците и оттам в 

питейната вода. В Приложение 2.3.7 - 1 таблично са описани химическите и микробиологични замърсители, 

причиняваните от тях болести и съществуващите стандарти за качество на питейната вода, според Директива 

98/83/ЕС и Американската агенция за опазване на околната среда.  

Национално законодателство, отговорни институции и зони за водоснабдяване  

Националното законодателство в областта на контрола върху качеството на питейните води и опазване 

здравето на хората е изцяло хармонизирано с изискванията на европейските директиви. Основните нормативни 

актове в тази насока са: 

 Наредба № 9 / 2001 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели 

 Наредба № 12 / 2002 за качествените изисквания към повърхностните води, предназначени за питейно-

битово водоснабдяване 

                                                           
11 Water Quality and Health Strategy, 2012, WHO 
12 Water Microbiology. Bacterial Pathogens and Water, Int. Journal of Environmental Research & Public Health, 2010, Joao P.S. Cabral 



Разработване на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация  

на обособена територия на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен 

“ЕЖИС ИНФРАСТРУКТУРА БЪЛГАРИЯ” ДЗЗД СТР.167 
 

 Наредба № 3 / 2000 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на 

санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно битово водоснабдяване и 

около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди 

Министерството на здравеопазването, чрез своите структури по места - регионалните здравни инспекции (РЗИ), 

осъществява следните дейности в областта на питейните води: 

 мониторинг на качеството на питейните води – във всички населени места при „крайния потребител“,  както и 

на суровата вода от водоизточника за питейно-битово водоснабдяване 

 контрол и проверка на санитарно-хигиенното състояние на обектите и съоръженията за централно питейно-

битово водоснабдяване – водоизточници, водовземни съоръжения, СОЗ, пречистване, дезинфекция на водоеми 

и други 

Съгласно българското законодателство (Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-

битови цели) питейните води подлежат на мониторинг. За целта се подготвят годишни План –Програми за 

годишен мониторинг на водите. Тези програми се изготвят и изпълняват съвместно от ВиК – Шумен ООД, гр. 

Шумен, и РЗИ-Шумен. Това включва провеждането на постоянен  и периодичен мониторинг.  

Наблюдаваните параметри съгласно Наредба № 9 включват: 

 Химични показатели (включително пестициди, трихалометани (общо)) 

 Показатели с индикативно значение 

 Микробиологични показатели (коли форми; ентерококи; ешерихияколи, псевдомонас аеругиноза, брой 

колонии (микробно число) 

  Радиологични показатели 

Несъответствия по микробиологичните показатели 

Проблемът създава най-пряк риск за здравето на консуматора и има водещо здравно значение (Световната 

здравна организация препоръчва до 5% нестандартност годишно по здравнозначимите микробиологични 

показатели – ешерихия коли и ентерококи). Като цяло, отклоненията по микробиологичните показатели по данни 

на Министерството на здравеопазването, са характерни за по-малките зони на водоснабдяване, чиито 

водоснабдителни системи, подават вода за села и неголеми градове, за които няма изградени пречиствателни 

съоръжения, а дезинфекцията все още се извършва по остарял, примитивен начин (ръчно с разтвори на главно 

с хлорна вар или други хлорни препарати, нередовно и без условия за правилно дозиране). 

Възможните мерки за решаване на проблема е оптимизиране на съоръженията за дезинфекция и 

рехабилитация на остарелите водопроводи.  

Отклонения по показател “нитрати“  

Проблемът има здравна значимост. Наднорменото съдържание на нитратите във водата може да причини 

развитието на заболяването “водно-нитратна метхемоглобинемия” при кърмачета и малки деца. В 

йоддефицитни райони може да доведе до нарастване на заболяванията на щитовидната жлеза при 

подрастващите. Проблемът продължава да има широко разпространение в области с развито земеделие и 

животновъдство. 

Възможните мерки за решаване на проблема с наднорменото съдържание на нитрати са няколко и  включват:  

 прилагане на адекватни методи за пречистване като: хлориране, биохимично филтриране, йонообмен, 

адсорбция с активен въглен; 

 разреждане на водата с вода от други водоизточници с цел намаляване съдържанието на нитрати под 

допустимата стойност; 

 изграждане на нови водоизточници с добро качество (или вземане вода от друго по-дълбоко разположено 

подземно водно тяло).  
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 За опазване на водоизточниците е важно в земеделските райони да се изпълняват т.н. добри земеделски 

практики и да не се прекалява с използването на торове и химикали. 

 Да се реши въпроса със СОЗ както пояс 1, така и останалите пояси, в които по нормативни изисквания има 

забранени и ограничени дейности, водещи до намаляване на замърсяването и натоварването на подземните 

водни хоризонти с нежелани вещества. 

За да има ефект от тези мерки е необходима и подмяна на амортизираните участъци от водопроводната мрежа. 

Отклонения по органолептични показатели (цвят, мирис, вкус, мътност)  

Проблемът няма пряка здравна значимост, но е може би най-важния за консуматора, тъй като по тези параметри 

той оценява “субективно” водата. Отклоненията по тези показатели са най-често причината за недоволство на 

консуматорите и създават негативно отношение и нагласа към ползването на питейната вода „от крана”. 

Проблемът има широко разпространение, но най-често отклоненията са характерни за водоснабдителните 

системи, подаващи вода от повърхностни водоизточници, за които няма изградени пречиствателни съоръжения 

(пречиствателни станции за питейни води – ПСПВ и др.), както и за стари и амортизирани водоснабдителни 

системи, и особено такива, чиито водопроводи са изградени с азбестоциментови тръби. 

Отклонения по показателя манган 

Проблемът няма пряка здравна значимост, но е важен за консуматора, тъй като променя органолептиката на 

водата и я прави нежелана за ползване. 

Възможните мерки за решаване на проблема с наднорменото съдържание на манган са няколко и  включват: 

 разреждане на водата с вода с добро качество от други водоизточници;  

 изграждане на съоръжения за обезманганяване  

По данни от контролиращия орган – РЗИ Шумен, макар и да се наблюдават отклонения от стандартите за 

качество на питейната вода, предимно в малките самостоятелни водоснабдителни групи, през последните 

години няма регистрирани случаи на заболявания, предавани по воден път в обособената територия на „ВиК – 

Шумен“ ООД – гр. Шумен. 

 

2.4 Услуги по водоснабдяване и канализация 

Услугите по водоснабдяване с питейна вода и отвеждане на отпадъчни води за всички населени места в област 

Шумен се осъществяват от един оператор – „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, гр.Шумен. 

Изключение прави само с.Коньовец, чиито ВиК системи и съоръжения се поддържат и експлоатират от община 

Шумен. 

2.4.1 ВиК оператори 

Услугите по водоснабдяване на населението, събиране на отпадъчните води и тяхното пречистване в 

разглежданата обособена територия, обхващаща цялата област Шумен се осъществява от “Водоснабдяване и 

канализация - Шумен” ООД, гр.Шумен.  

Дружеството е учредено с Решение № 119/1991 г. на Шуменски окръжен съд с предмет на дейност 

водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина. 

Седалището е в град Шумен с адрес на управление гр. Шумен, пл. "Войн" No.1. 
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“Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД, гр.Шумен е търговско дружество с ограничена отговорност, 

поделена между собствениците според тяхното участие. С Решение № 437/23.04.1997 г. на МС на Република 

България дружествените дялове в размер на 49% са прехвърлени на десетте общини на Шуменска област. Така 

с Решение от 24.09.1997 г. се пререгистрира дружеството от еднолично в ООД с 51% дялове на Държавата и 

49% на общините, разпределени според броя на населението им, като функциите на принципал на държавната 

собственост се изпълняват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

“Водоснабдяване и канализация-Шумен” ООД, гр.Шумен се счита за правоприемник на създадената през 1926 

година Дирекция за водоснабдяване на безводния Дели-Орман с Указ № 633 на Цар Борис ІІІ за утвърждаване 

на едноименния “Закон за водоснабдяване на безводния Дели Орман“. С този Закон се поставя и началото на 

груповото водоснабдяване в България. 

Схемата на функционалната и управленска структура на ВиК дружеството е изобразена по-долу. 
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Обособената територия на “ВиК - Шумен” ООД, гр. Шумен е разделена на четири отделни експлоатационни 

района: 

 ЕТР Шумен 

 ЕТР Нови пазар 

 ЕТР Велики Преслав 

 ЕТР Изгрев 

От своя страна експлоатационните райони са разделени на общо 10бр. технически подрайона – Шумен, Велики 

Преслав, Смядово, Върбица, Нови Пазар, Каспичан, Никола Козлево, Изгрев, Каолиново и Хитрино. 

Персонал на ” ВиК-Шумен” ООД, Шумен 

Към края на 2011 г. в дружеството са работили 493 души. 

Към началото на последния петгодишен планов период 2007 – 2013 г. образователно-квалификационния състав 

на персонала и йерархичната структура са дадени таблично: 

 

Таблица 40 Образователно-квалификационно структура на персонала във „ВиК–Шумен” ООД, гр.Шумен 

Образование 

Персонал 

брой процент 

Основно 95 16,42% 

Средно 153 31,81% 

Средно специално 193 40,12% 

Полувисше 10 2,08% 

Висше 46 9,57% 

ООББЩЩОО::  448811  110000%%  
 

Състав 

Персонал 

брой процент 

Ръководни кадри 13 2,7% 

Специалисти 54 12,23% 

Административен персонал 66 13,72% 

Работници 348 72,35% 

ООББЩЩОО::  448811  110000%%  
 

Източник на данни: Бизнес план 2007г – 2013г 

 

Относителният дял на персонала от 30 до 40 г. е 54,0 %, от 40 до 50 г. – 33,0 %, над 50г.- 8 %. 

Персоналът, повишил квалификацията си през последните години е: 6 бр. през 2008 г., 10 бр. – 2010 г. и 25 бр. 

през 2011 г. 

Всички специалисти с висше и средно образование в отделите на централното управление са с нужната 

квалификация и подготовка за заеманата длъжност. Във всички отдели е постигнат синхрон на работещите в тях 

и има значителна степен на взаимозаменяемост и възможност за преразпределение на функциите и задачите. 

2.4.2 Услуги по водите и политика за таксуване (водни услуги и тарифна политика) 

Операторът в обособената територия “ВиК-Шумен” ООД, гр. Шумен предоставя пълния спектър на услуги по 

водоснабдяване, канализация и пречистване на питейни и отпадъчни води. 

Клиенти на дружеството са отделните домакинства, индустриалните и търговски дружества и всички нестопански 

организации разположени на територията на област Шумен. Основно задължение е  да бъдат задоволени 

нуждите на клиентите от качествена и чиста питейна вода и отвеждане на отпадъчните води, като действията на 

дружеството са насочени към запазване и подобряване на качеството на предоставяните услуги. 
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Ниво на покритие на услугите: 

 Доставка на питейна вода : 

Населението на десетте общини от областта с административен център Шумен, възлиза на 214 хил. жители и 

живее в 8 града и 143 села. Всички селища са водоснабдени.  

 

Броят население, ползващо водоснабдителни услуги, за 2011г е 214319 от общо 214319 в територията, което 

прави 100% (Източник на данни: Годишен отчет за 2011г към Бизнес плана). 

 

Водата се доставя до потребителите посредством 93 броя водоснабдителни системи, като някои са замо за едно 

населено място, други са за група селища. Помпажно доставяната вода да потребителите е 96%. 

Релефът на областта позволява изграждане на водоеми, които освен да служат за денонощни изравнители, 

осигуряват необходимото налягане до всички потребители. Единствено в три села има построени кула водоеми, 

поради невъзможност да се намери терен на достатъчно висока кота. Освен това има изградени и три 

хидрофора за осигуряване напор, т.е. на вода на съответните квартали.  

За част от населените места не се осигурява непрекъснатост на водоподаването през цялата година. Основната 

причина за това е сезонно намаление на дебита на водоизточниците. Най – сериозен е проблемът за 

населените места в община Върбица, които въпреки близостта си до яз.Тича се водоснабдяват от местни 

водоизточници, основно каптажи, влияещи се силно от климатичните условия. Общо 31 населени места в 9 

общини са с най-голяма честота на режимно водоснабдяване за периода 2004 - 2012г, посочени в следващата 

таблица. 

 

Таблица 41 Населени места със сезонен режим на водоподаването 

Населени места с 
режимно водоподаване 

Период на режимно водоподаване Причина 

I. ОБЩИНА ШУМЕН 

с. Струйно Летен сезон - 2 зони - през ден по 24 часа намален дебит на водоизточниците 

с. Костена река 
Летен сезон - 2 зони - през ден само висока зона по 2 

часа 
намален дебит на водоизточниците 

с. Градище Летен сезон - 2 зони - през ден по 24 часа намален дебит на водоизточниците 

с.Мадара Летен сезон намален дебит на водоизточниците 

II. ОБЩИНА ВЕНЕЦ 

с. Изгрев Летен сезон - 1 зона - през ден по 24 часа намален дебит на водоизточниците 

с. Буйновица Летен сезон - 1 зона - през ден по 24 часа намален дебит на водоизточниците 

с. Осеновец Летен сезон - 1 зона - през ден по 24 часа намален дебит на водоизточниците 

III. ОБЩИНА КАОЛИНОВО 

с. Климент Летен сезон - 1 зона - през ден по 24 часа намален дебит на водоизточниците 

с. Пристое Летен сезон - 1 зона - през ден по 24 часа намален дебит на водоизточниците 

с. Тъкач Летен сезон - 1 зона - през ден по 24 часа намален дебит на водоизточниците 

с. Наум Летен сезон - 1 зона - през ден по 24 часа намален дебит на водоизточниците 

с. Браничево Летен сезон - 1 зона - всеки ден по 16 часа намален дебит на водоизточниците 

с. Загориче Летен сезон - 1 зона - всеки ден по 16 часа намален дебит на водоизточниците 
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Населени места с 
режимно водоподаване 

Период на режимно водоподаване Причина 

IV. ОБЩИНА Н. КОЗЛЕВО 

с. Църквица 
Летен сезон - 3 зони - I-ва зона - няма режим, II и III зона 

- през 4 дни по 96 часа 
намален дебит на водоизточниците 

V. ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 

с. Избул Летен сезон - 2 зони - на 4 дни по 4 часа намален дебит на водоизточниците 

VI. ОБЩИНА КАСПИЧАН 

с. Кюлевча 
Летен сезон - ниска зона - 12 часа всеки ден, средна 
зона - 24 часа всеки ден, петък, събота и неделя - 12 

часа 
намален дебит на водоизточниците 

VII. ОБЩИНА СМЯДОВО 

с. Риш Летен сезон - 3 зони - по 24 часа за една смяна намален дебит на водоизточниците 

с. Александрово Летен сезон - 3 зони - по 24 часа за една смяна намален дебит на водоизточниците 

с. Веселиново Летен сезон - 3 зони - по 24 часа за една смяна намален дебит на водоизточниците 

VIII. ОБЩИНА В. ПРЕСЛАВ 

с. Суха река Летен сезон - 2 зони - през три дни по 4 часа намален дебит на водоизточниците 

с. Златар Летен сезон - 2 зони - през ден по 24 часа намален дебит на водоизточниците 

IX. ОБЩИНА ВЪРБИЦА 

гр. Върбица Летен сезон - 3 зони - през два дни по 4 часа намален дебит на водоизточниците 

с. Станянци Летен сезон - 3 зони - по 3 часа през 6 дни намален дебит на водоизточниците 

с. Божурово Летен сезон - 2 зони - през два дни по 5 часа намален дебит на водоизточниците 

с. Чернооково Летен сезон - 3 зони - по 3 часа през 6 дни намален дебит на водоизточниците 

с. Маломир Летен сезон - 1 зона през 6 дена по 4 часа намален дебит на водоизточниците 

с. Тушовица Летен сезон - 2 зони - през 2 дена по 4 часа намален дебит на водоизточниците 

с. Бяла река Летен сезон - 4 зони - през 9 дни по 4 часа намален дебит на водоизточниците 

с. Нова бяла река Летен сезон - 2 зони - през 5 дни по 5 часа намален дебит на водоизточниците 

с. Ловец Летен сезон - 3 зони - през 6 дена по 3 часа намален дебит на водоизточниците 

с. Конево Летен сезон - 2 зони - през два дни по 6 часа намален дебит на водоизточниците 

 



Разработване на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация  

на обособена територия на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен 

“ЕЖИС ИНФРАСТРУКТУРА БЪЛГАРИЯ” ДЗЗД СТР.175 
 

 
Фигура 64  Карта на населените места с режим на водоподаването  

 Събиране и отвеждане на отпадъчни води: 
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Към настоящия момент услуги по събиране и отвеждане на отпадъчни води се предоставят само в 5 града – 

Шумен, Велики Преслав, Каспичан, Нови пазар и Смядово. Почти на сто процента са канализирани Шумен и 

Велики Преслав. Степента на изграденост на канализацията на Каспичан е около 95%, на Нови Пазар – 77% и 

на Смядово -  около 40%.  

 

Броят на населението, ползващо канализационни услуги на ВиК дружеството, за 2011г е 123 400 от общо 214319 

в територията, което прави 57,6% (Източник: Годишен отчет за 2011г към Бизнес плана). 

 

 Пречистване на отпадъчни води: 

Дружеството експлоатира една пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ - за гр.Шумен. На 

територията на ВиК дружеството има още една изградена ГПСОВ за гр.Велики Преслав, но предстои нейното 

въвеждане в експлоатация с издаване на разрешение за ползване в съответствие с българското 

законодателство.   

 Основните цели на ВиК дружеството са: 

 предоставяне на услуги за водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчните води за 

населението и промишлеността в Област Шумен, съгласно изискванията на европейските директиви за 

качество и социална поносимост, осигурявайки положителни икономически резултати за дружеството, с 

висококачествено обслужване и предприемане на необходимите мерки за опазване на околната среда.  

 подобряване цялостната дейност на Дружеството, чрез увеличаване на приходите от основната дейност, 

увеличаване събираемостта от абонатите и оптимизиране на разходите за поддържане на В и К мрежите и 

съоръженията и издръжка на персонала. 

 Основните насоки, чрез които се осъществява стратегията на Дружеството са: 

 намаляване общите загуби на питейна вода,  

 внедряването на нови технологии и съоръжения за повишаване на качеството на предоставяните В и К 

услуги на консуматорите. 

 разширяване и модернизация на канализационната мрежа и пречистване на отпадъчните води и 

осигуряване на съответното ресурсно и материално обезпечение с кадри и активи,  

 повишаване на енергийната ефективност и снижение на енергоемкостта. 

 провеждане на мероприятия по откриване на нерегламентирани включвания и редуциране на течовете по 

водоснабдителната и затлачванията по канализационната мрежи. 

 ежегодно повишаване квалификацията на персонала и въвеждане заплащане според постигнатите 

резултати; 

 усъвършенстване на инкасо системата, с цел повишаване на достоверността на данните за отчетените 

приходи. 

 

Политика на таксуване  

С решение № Ц - 48/30.11.2009 г., ДКЕВР е приела прилагането на метод на регулиране чрез стимули „горна 

граница на цени” за „В и К - Шумен” ООД, определила е регулаторен период с продължителност до 31.12.2013 г. 

и е утвърдила на В и К оператора цени на В и К услуги за първия ценови период от регулаторния период, като за 

базова година е използвана 2008 г. 

Правната рамка на метода на регулиране чрез стимули “горна граница на цени” на цените на В и К услуги се 

съдържа в Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) и НРЦВКУ. 

Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ) определя 
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правилата за образуване на цените и тяхното изменение, както и редът за внасянето на заявленията за 

утвърждаване и изменение на цените. 

Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2, б „а” от НРЦВКУ при прилагане на метода „горна граница на цени”, ДКЕВР утвърждава 

цени на В и К оператора за първата година от определения регулаторен период и ги изменя в края на всяка 

година от регулаторния период с инфлационен индекс, намален с коефициент за подобряване на ефективността 

на В и К оператора. 

На основание чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги 

(ЗРВКУ) и чл. 5, ал. 8 от НРЦВКУ са разработени Указания за образуване на цени на водоснабдителните и 

канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени”, приети с решение по т. 5 

от Протокол № 17/31.01.2011 г. на ДКЕВР (Указанията), които са задължителни за В и К операторите при 

подготовка на заявленията за утвърждаване/изменение на цените (чл. 16 от ЗРВКУ). Съгласно т. 51 от 

Указанията, годишни корекции на цените се извършват на основата на ценовия изчислителен модел за 

утвърдените цени на водоснабдителните и канализационните услуги за предходния ценови период от 

регулаторния период. 

От предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите, В и К операторът е 

реализирал през 2010 г. загуба в размер на 877 хил. лв. 

Съгласно одитирания годишния финансов отчет на „В и К – Шумен” ООД за 2010 г., отчетените приходи са в 

размер на 15 015 хил. лв., при общо разходи за дейността 14 900 хил. лв. Финансовият резултат от цялостната 

дейност на дружеството е печалба преди данъчно облагане в размер на 115 хил. лв. 

През 2011г “Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД е внесло в Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране заявление за утвърждаване/изменение на цените на водоснабдителните и канализационните услуги. 

Комисията е утвърдила с  Решение № Ц - 12 от 26.04.2012 г. следните действащи към момента цени: 

 Доставяне на вода на потребителите         - 1,77 лв./куб.м  

 Отвеждане на отпадъчните води:  

 за битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители    - 0,15 лв./куб.м  

 за промишлени и други стопански потребители:      - 0,22 лв./куб.м 

 Пречистване на отпадъчните води:  

 за битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители - 0,28 лв./куб.м  

 за промишлени и други стопански потребители:  

 степен на замърсяване 1         - 0,43 лв./куб.м  

 степен на замърсяване 2         - 0,83 лв./куб.м  

 степен на замърсяване 3         - 1,14 лв./куб.м  

Съгласно извършен анализ на социалната поносимост на цените на В и К услуги, социалната поносимост 

на цената е 3,70 лв./куб.м, определена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечен 

доход на едно лице за област Шумен за 2010 г. Предложените за утвърждаване цени на В и К услуги от В и К 

оператора са под нивото на социалната поносимост на цената на В и К услуги. /Източник: Решение № 12 от 

26.04.2012 г. на ДКЕВР/. 

Цените за различните услуги, предоставяни от ВиК дружеството за изминалия 5-годишен период са представени 

в следващата таблица. 
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Таблица 42 Цени на В и К услуги на ВиК – Шумен ООД, гр. Шумен за периода 2008-2012 г. 

Вид услуга 

Утвърдени пределни 
цени на ВиК услуги с 
Решение № Ц - 046 от 
30.07.2008г. на ДКЕВР  

(лв./куб.м без ДДС) 

Утвърдени пределни 
цени на ВиК услуги с 

Решение №Ц-25 от 
29.06.2009г. на ДКЕВР  

(лв./куб.м без ДДС) 

Утвърдени пределни 
цени на ВиК услуги с 
Решение № Ц - 12 от 

26.04.2012г. на ДКЕВР 
(лв./куб.м без ДДС) 

Доставяне на вода на потребителите 1,63 1,73 1,77 
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0,55 0,64 0,83 
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1,31 0,88 1,14 

 

Таблица 43 Средно претеглени цени за водни услуги по райони за басейново управление на водите (лв/куб.м. без 

ДДС) 

 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Доставка на вода 

ДРБУВ 0,91 1,03 1,11 

ЧРБУВ 1,03 1,22 1,27 

Средно България 0,93 1,07 1,14 

Отвеждане на отпадъчни води (канализация) 

ДРБУВ 0,11 0,14 0,15 

ЧРБУВ 0,16 0,19 0,21 

Средно България 0,11 0,14 0,15 

Пречистване на отпадъчни води за битови и приравнени потребители 

ДРБУВ 0,20 0,20 0,22 

ЧРБУВ 0,40 0,40 0,40 

Средно България 0,26 0,26 0,26 

Пречистване на отпадъчни води - степен на замърсяване 1 

ДРБУВ 0,47 0,47 0,47 

ЧРБУВ 0,48 0,48 0,48 

Средно България 0,46 0,46 0,45 

Пречистване на отпадъчни води - степен на замърсяване 2 

ДРБУВ 0,41 0,46 0,56 

ЧРБУВ 0,44 0,59 0,64 

ИБРБУВ 0,57 0,71 0,78 

ЗБРБУВ 0,24 0,30 0,44 

Средно България 0,45 0,55 0,62 

Пречистване на отпадъчни води - степен на замърсяване 3 

ДРБУВ 0,53 0,60 0,71 

ЧРБУВ 0,67 0,89 0,90 

Средно България 0,62 0,76 0,81 
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Таблица 44 Сравнителна таблица между средните цени за страната и тези за "ВиК-Шумен" ООД, гр.Шумен за 2010 г. 

Дейност 
2010 г 

Средно за страната 
(лв/куб.м) 

2010 г 
ВиК Шумен 
(лв/куб.м) 

Доставка питейна вода на потребителите 1,14 1,73 

Отвеждане на отпадъчни води 0,15 0,13 

Пречистване на отпадъчни води 0,26 0,22 

Промишлени и 
др. стопански 
потребители 

степен на замърсяване 1 0,45 0,33 

степен на замърсяване 2 0,62 0,64 

степен на замърсяване 3 0,81 0,88 

По данни от Национална стратегия за развитие и управление на водния сектор – 2012 г. 

 

Сравнителната таблица показва следното: 

 Доставката на питейна вода е с цена значително по-висока от средната за страната, отчитайки факта, че 

доставената питейна вода помпажно е с количествен превес – 96%.  

 Отвеждането на отпадъчна вода и пречистването на битови и приравнени към тях обществени,търговски и 

други стопански потребители е с цена близка до средната за страната.  

 Над средната цена за страната е цената за пречистване на отпадъчни води от промишлени и други стопански 

потребители със степен на замърсяване 2 и 3. 

2.4.3 Други (самостоятелни, частни) системи за водоснабдяване или за събиране и отвеждане на 

отпадъчни води в региона  

В обособената територия на ВиК дружеството има една самостоятелна водоснабдителна система – за 

с.Коньовец, общ.Шумен, която не се обслужва от ВиК оператора. Селото се водоснабдява от местен 

водоизточник - ДС и ПС, които са нови. Водоснабдителната система се експлоатира и поддържа от община 

Шумен. Селището няма изградена канализация. 

 

Частни  водоизточници 

За осигуряване на вода предимно за промишлени нужди имат част от предприятията. Някои от тях са: 

„Августа мебел” АД, гр. Шумен - мебелна промишленост - собствен водоизточник - Разрешително за 

водоползване от 2010 г. от БДУВ-ЧР гр.Варна 

“Мадара - Галвис“ООД, гр. Шумен - извършване на защитни галванични покрития на метали в промишлен 

отрасъл - повърхностно обработване и нанасяне на покритие върху метали. Водоползването на „Мадара галвис” 

ООД се осъществява от шахтов кладенец на „Мадара” АД. Има Разрешително за водоползване, издадено от 

БДЧР гр.Варна. 

“Мега груп” ЕАД, град Варна за площадка град Смядово – ШК 

“Билмат“ ООД, гр. Шумен - За производствени нужди се извършва водоползване от собствен водоизточник на 

“Строителни изделия” АД. За извършване на водоползването има издадено Разрешително №1165 / 11.09.2002 г, 

изменение за водоползване № 1165/29.04.2004 г. и с решение № 410 / 07.11.2008 г. за продължаване срока на 

действие, от БДЧР гр.Варна. 

Крис Ойл 97 ЕООД, гр.Каспичан – рафинерия - собствен водоизточник ШК за производствени нужди 
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Системи за събиране и отвеждане на отпадъчни води 

Канализационни системи, изградени изцяло или частично по стопански начин, има в селата Осмар, Троица, Хан 

Крум (общ.Велики Преслав) и Мадара (общ.Шумен), но те не се обслужват от ВиК дружеството. Тези 

канализации, в общия случай, не отговарят на изискванията на нормативите. Например канализацията на 

с.Осмар е само битова и е със степен на изграденост 100%, но е изпълнена без ревизионни шахти. Заустването 

се извършва в дере. 

В гр.Смядово има изградена ПСОВ към „Химически завод – Смядово“, която е собственост на предприятието, но 

не функционира от години. 

2.4.4 Заключения и препоръки 

ВиК услугите на оператора ”ВиК-Шумен” ООД,  гр.Шумен покриват всички населени места на територията на 

област Шумен с изключение на с.Коньовец. 

Услугата водоснабдяване има пълно покритие и се предоставя във всички населени места, обслужвани от ВиК 

дружеството. Услугата отвеждане на отпадъчните води се предоставя само в 5 града, услугата пречистване на 

отпадъчните води  се предоставя само за гр. Шумен.  

Цената на услугата водоснабдяване в обособената територия е по – висока от средната за страната поради 

факта, че преобладава помпажно водоснабдяване – от подземни и повърхностни водоизточници. По този начин 

цената на водата в обособената територия е пряко обвързана с промените в цената на електроенергията, която 

е с нарастваща стойност. 

Цената на услугата пречистване на отпадъчни води – промишлени и др. стопански потребители според  степен 

на замърсяване 2 и 3 също е по-висока от средната за страната. 

По отношение на човешките ресурси, анализирайки данните за структурата на персонала може да се обобщи, че 

Дружеството е обезпечено с необходимия потенциал за съответните длъжности. 

 

От изключителна важност за устойчивото развитие на ВиК услугите в тази обособена територия е да се наблегне 

на осъществяването на  мерки, свързани с подобряване на енергийната ефективност и намаляване на 

консумацията на ел.енергия.  

Наложително е разширяването на услугите отвеждане и пречистване на отпадъчните води в обособената 

територия, най-вече за населените места с над 2000 ЕЖ, за да бъде постигнато съответствие с европейските 

директиви, свързани с опазването на околната среда. Основание за разширението на този вид услуги се явява и 

необходимостта от изграждането на канализационна инфраструктура в населени места с туристически 

потенциал, за да може да се отговори адекватно на потребностите за развитието на региона като цяло. 

Други мерки, които ще допринесат за повишаване качеството на услугите и за постигане на висока ефективност 

от основната дейност на ВиК Дружеството са: 

 мерки, свързани с непрекъснато повишаване квалификацията на персонала;  

 повишане на относителния дял на кадрите от възрастовата група от 20 до 30 г. с цел обновяване на 

персонала. 
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3 ОЦЕНКА НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СИТУАЦИЯ И НУЖДИТЕ ОТ 

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ 

3.1 Водни ресурси 

3.1.1 Обща характеристика 

Развитието на водоснабдяването на населените места е свързано със състоянието и вида на водните ресурси. 

Водоснабдяването в обособената територия на “ВиК-Шумен” ООД, Шумен се осъществява от подземни и 

повърхностни водоизточници. 

Водните количества за питейно–битово водоснабдяване на територията на област Шумен се добиват чрез 

сондажни и шахтови кладенци от кватернерен, горнокредитен, долнокредитен – хотрив – баремски и валанжски 

водоносни хоризонти, а също така от каптажи и дренажи на естествени извори и един язовир изграден на река 

Голяма Камчия. Характерните особености на различните видове водоизточници относно използваните дебити се 

изразяват в колебанията на водните нива. За дълбоките тръбни кладенци, подхранвани от Валанжския хоризонт, 

статичните и съответно динамичните водни нива са сравнително постоянни. Докато дебитът на водоизточниците 

от плитките водоносни хоризонти – каптажи, дренажи и шахтови кладенци е променлив и силно се влияе от 

количеството на валежите и повърхностния оток. Освен дебитът при тях съществува опасност от замърсяване 

на водата.  

3.1.2 Повърхностни водни ресурси и тяхното използване (количество и качество) 

По данни от ВиК ООД – Шумен само един източник от повърхностни води се използва за целите на питейно-

битово водоснабдяване. Язовир „Тича” е изграден на територията на община Върбица, на мястото на водослива 

на реките Драгановска, Палиска, Калвандере, Герила и Елешница с Голяма Камчия. Намира се на около 14 км 

южно от гр.Велики Преслав, а най-близко разположените населени места са селата Ловец, Иваново, Сушина, 

Кьолмен, Менгишево, Маломир и Тушовица от община Върбица. 

Язовир „Тича” е публична държавна собственост и се стопанисва от „Напоителни системи” ЕАД – клон Черно 

море, а водоползватели на съоръжението са: 

 ВиК ООД, Шумен - с издадено от МОСВ разрешително № 3644 / 03.06.2005 г. за водоснабдяване на 

гр.Шумен, с.Дибич, с.Белокопитово, с.Панайот Волово и гр.Велики Преслав 

 ВиК ООД, Търговище - разрешително № 36438 / 03.06.2005 г., изменено с решения:№ 239 / 26.09.2009 г., № 

69 / 08.03.2010 г. и № 14/ 13.01.2010 г.за водоснабдяване на гр.Търговище и околните села 

Завиреното и открито през м.юли 1977 г. водохранилище е със следните технически характеристики: 

 общ обем                         - 311,8 млн.м3 

 мъртъв обем                    - 40 млн.м3 

 полезен обем                   - 271,8 млн.м3 

 санитарен обем                - 88 млн.м3 

Височината на стената е 55,50 м, а залятата площ, при пълен язовир, е 18 700 дка. Периметърът му е над 100 км 

и е язовирът с най-голяма обиколка в България. Най-високото водно ниво в язовир „Тича” е на кота „186,00 м” и 

нивото е почти постоянно, поради големия обем на язовира и ниската консумация на вода за напояване. 
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Фигура 65  Язовир Тича 

Язовир „Тича” осигурява питейно-битовото водоснабдяване на 13 населени места от общините Шумен, Велики 

Преслав и Търговище. По информация от НСИ за 2011 г. населението в тях е 130159 души. Използваните водни 

количества за питейно-битово водоснабдяване през последните 3 години от ВиК операторите, както и процента 

на добитата вода от повърхностни водоизточници, са дадено таблично. 

През 2011 г. около 67% от водата за водоснабдяване във ВиК ООД Шумен е била иззета от язовир „Тича”. По 

данни на оператора за 2010 и 2009 години, делът на добитото количество от повърхностни води, спрямо общото, 

е бил съответно 68% и 55%. Останалата част от водите за ПБВ е била осигурена от подземни водоизточници. 

 

Таблица 45 Добито водно количество за ПБВ от язовир „Тича” за периода 2009 – 2011 г. 

№ Оператор Обслужвани населени места 

Добито водно количество 
(млн.м3/год) 

2009 2010 2011 

1 ВиК ООД, гр.Шумен 

Шумен, Дибич, Белокопитово, Панайот Волово 6.497 10.660 13.403 

Велики Преслав 1.081 1.094 1.394 

ОБЩО: 7.578 11.754 14.797 

2 ВиК ООД, гр.Търговище 
Търговище, кв.Въбел, Руец, Лиляк, Цветница, Пайдушко, 

Братово, Божурка 
7.973 7.515 6.880 

  ВСИЧКО: 15.551 19.269 21.677 

 

По своето местоположение язовир „Тича” попада в Черноморския район за басейново управление на водите. В 

Плана за управление на водите в Черноморски басейнов район, 2010 – 2015 г., водохранилището се определя 

като силномодифицирано водно тяло, категория езера и реки, типологизирани като езера, с код BG2KA900L021. 

Съгласно изготвения Годишен доклад по наблюдение и контрол при прилагането на Плана за управление на 

речните басейни за 2011 г., повърхностното водно тяло - яз.„Тича” е в добро общо екологично и химично 

състояние. Оценено е като „вероятно в риск”, заради откритите популации от миди „Зебра”.  

В изпълнение на ангажименти си по ЗВ и по Наредба № 12 / 18.06.2002 г., Басейнова дирекция за Черноморски 

район – Варна, съвместно с РЗИ – Шумен, издава годишни доклади за качеството повърхностните води, 

предназначени за питейно-битово водоснабдяване. Извършваният регулярен мониторинг от РЗИ - Шумен за 

2011 г. (РИОКОЗ - Шумен през 2009 и 2010) се реализира съвместно с БДЧР и представители на ВиК оператора, 

по утвърдената от МОСВ методика с отчитането на физични, химични и микробиологични показатели, съгласно 

изискванията на Наредба № 12 / 2002 г., Наредба № 7 / 1986 г., Наредба № 9 / 2001 г. и Приложение №1 - 

Стандарт за качество на околната среда от Директива 2008/105/ЕО. 
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В резюме, анализираните резултати за последните 3 години потвърждават определената през 2004 г. проектна 

категория А1 за повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване. Наблюдаваното леко 

повишаване на регистрираните стойности за амониеви йони и азот по Келдал, остава в рамките на изискванията 

за категория А2. Препоръчват се: 

 Предварителна механична обработка и дезинфекция на ползваните води от язовир „Тича”; и  

 Учредяване и изграждане на санитарно–охранителна зона около яз.„Тича”, съгласно изискванията на 

Директива 80/778 ЕС за питейно-битово водоснабдяване, изменение Директива 98/83/ЕС и Наредба № 3 за СОЗ 

Водата от язовира е със стабилни химични показатели и почти не променя състава си във времето.Единствен 

проблем е повишаването на “ мътността” на “суровата” вода през пролетните месеци на годината. Стойностите 

на показателя достигат до 8.0mg/l или “вода с видима мътност”. По всички останали показатели водата подавана 

за населението на гр.Шумен и гр.Велики Преслав отговаря на нормативните изисквания. 

Поради двойното използване – за питейни нужди и за напояване възникват проблеми, свързани със 

стопанисването от ”Напоителни системи”. Необходимо е да се урегулира статута му с приоритет за 

водоснабдяване.  

3.1.3 Подземни водни ресурси и тяхното използване (количество и качество) 

Преглед на методите, по които са оценени ресурсите на подземните водни тела от басейновите 

дирекции на Министерството на околната среда и водите 

Съгласно „Национален доклад за управлението на водите на речно басейново ниво в Република България”, 

изготвен през 2005 г. (в изпълнение на изискванията на чл.5 и чл.6 от Рамковата директива за водите - 

2000/60/ЕС), за очертаването на границите на подземните водни тела са използвани геоложката карта на 

България в М 1:100000, геоложката карта на България М 1:500000, хидрогеоложката карта в М 1:200000 и (за 

някои отделни участъци) карти в М 1:25000. 

Определянето на ресурсите на подземните водни тела е извършена във връзка с оценка на въздействието 

върху количеството и качеството на водите, включително и от водовземанията,  съгласно разпоредбите на 

Рамковата директива за водите - 2000/60/ЕС. 

От методологична гледна точка, оценките на ресурсите на подземните водни тела са извършени съобразно 

одобреното (през 1999 г.) от Министерство на околната среда и водите методическо ръководство „Определяне 

на ресурсите на подземните води”. 

Ресурсната оценка на подземните водни тела е извършена въз основа на наличната обобщена архивна 

информация, съдържаща се в цитираните по-долу регионални (по обхват) хидрогеоложки разработки: 

 „Карти на естествените и на прогнозно-експлоатационните ресурси на пресните подземни води в България”, 

1979 г. (карти в М 1:200000 и обяснителен текст към тях) – това е основният архивен източник, въз основа на 

който е извършена оценката на ресурсите за по-голямата част от подземните водни тела. 

 „Генерални схеми за използване на водите в районите за басейново управление”, 2000 г. 

 Доклади с оценени ресурси на подземните води за някои от по-големите водоносни хоризонти и 

хидрогеоложки басейни в страната. 

 От методологическа гледна точка, са използвани следните методи за оценка на естествените ресурси на 

подземните води: 

 По модула на подземния поток – това е основният метод, по който е извършена оценката на естествените 

ресурси на подземните водни тела от всички басейнови дирекции. 

 Модулът на подземния отток е показател за естествената водообилност на водоносните хоризонти и 

представлява естествените ресурси (Qест.) на единица площ (F) от хоризонта. Естествените ресурси на 

съответното подземно водно тяло представляват произведението от модула на подземния отток и площта от 

ПВТ, върху която е определен. Модулът на подземния отток (Мп) е много добра сравнителна характеристика, 

която е използвана в съществуващите карти на естествените ресурси на подземните води у нас в мащаб 
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1:200000 и 1:25000. С прилагането на този метод, фактически, се извършва преразпределение на вече 

изчислени ресурси на подземните води, съобразно съответните площи на подземните водни тела. Самите 

модули на подземния отток, заимствани от съществуващите карти на естествените ресурси на подземните води, 

са получени в резултат от оценени (по различни методи – хидродинамични, хидрометрични и др.) ресурси на 

подземните води. 

 По хидродинамичния метод - Определяне на разхода на подземния поток въз основа на основния закон за 

движението на подземните води – закона на Дарси. 

 Този метод е приложен за някои водни тела, за които има извършени оценки на ресурсите на подземните 

води, базирани на карти с хидроизохипси (хидроизопиези) и данни за проводимостта на пластовете. Ползвана е 

информацията от хидрогеоложки доклади за някои от по-големите водоносни хоризонти и хидрогеоложки 

басейни в страната. Методът се оценява като много подходящ и приложим, както за безнапорни така и за 

напорни водоносни хоризонти. В Басейнова дирекция „Черноморски район за речно басейново управление на 

водите с център гр. Варна” е съставена актуална /към 2010 г./ хидродинамична карта на т.нар. „Малм-

валанжински водоносен хоризонт” за територията на СИ България, базирана на актуална хидрогеоложка 

информация, включително и от изпълнявания мониторинг на подземните води. 

 По методи, базирани на анализ на режима на подземните води - Метод „По сумарен дебит на извори”. 

 Този метод е приложен за оценка на естествените ресурси на подземните води при водоносни хоризонти, 

които се дренират практически изцяло чрез добре обособени, концентрирани извори. Използван е сравнително 

рядко и само при водоизточници, за които има дългогодишни представителни данни от режимни наблюдения за 

техния дебит. 

 По хидрометрични методи – Диференциални хидрометрични измервания в реките. 

 Този метод за оценка на естествените ресурси на подземните води е приложен само в единични случаи, при 

които водоносният хоризонт се дренира по протежението на даден участък от река, която го пресича. 

Нарастването на речния отток, в резултат на дренирането на подземните води, се регистрира чрез измерване на 

повърхностния отток в две сечения на реката. Разликата между измерените водни количества (Q1 и Q2) 

отговаря на общия подземен поток – т.е., на естествените ресурси за ширината от фронта на филтрационния 

подземен поток, равна на разстоянието между двата хидрометрични пункта. 

Разгледаните по-горе методи визират възприетите подходи от басейновите дирекции на МОСВ за оценка на 

естествените ресурси на подземните водни тела. Освен тези ресурси, обект на оценка са били и други видове 

ресурси на подземните води - изкуствени, привлекаеми, експлоатационни, разполагаеми и свободни 

разполагаеми ресурси. 

Изкуствени ресурси са оценявани само за определени подземни водни тела, за които съществува информация 

за изградени съоръжения за изкуствено подхранване на подземните води и за тяхното количество. 

Привлекаемите ресурси не съществуват в естествени условия. Това са ресурси, които възникват в процеса на 

експлоатация на подземните води, под действието на самите водовземни съоръжения - например води, 

постъпващи във водоносния хоризонт от реки и повърхностни водоеми или от съседни водоносни хоризонти 

(през разделящите ги слабопропускливи пластове). Причина за възникването на този допълнителен водоприток 

е създадената от водовземните съоръжения депресия. Определянето на привлекаемите ресурси е извършено 

като генерално са използвани „Карти на прогнозно-експлоатационните ресурси на пресните подземни води в 

България”, 1979 г. (М 1:200000), от които са взети линейните модули.  

Експлоатационните ресурси се формират от естествените, изкуствените и от привлекаемите ресурси на 

подземните води. До разработването и приемането на плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) 

през 2009 г. в басейновите дирекции са оценявани и експлоатационни ресурси за съответните подземни водни 

тела (в съответствие с чл.35 на Наредба № 1/10.10.2007 г.). След приемането на плановете (ПУРБ) тези ресурси 

вече не се оценяват. 

Разполагаеми ресурси на подземните води, съгласно закона за водите, са естествените ресурси на подземните 

води, намалени с дългосрочните средногодишни водни количества, необходими за постигане на целите за 
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опазване на околната среда на свързаните с тях повърхностни водни тела, за избягване на значително 

влошаване на екологичното им състояние и увреждане на сухоземните екосистеми, свързани с тези тела. 

Свободни разполагаеми ресурси на подземните води е разликата между разполагаемите ресурси на подземното 

водно тяло и общото водовземане от това ПВТ, посредством изградените в него вододобивни съоръжения 

(тръбни и шахтови кладенци, дренажи, каптирани извори и др.). 

Ресурси на подземните водни тела и тяхното използване в района на област Шумен 

По-голямата част от Шуменска област (нейната централна и южна част) попада в обхвата на „Черноморски 

район за речно басейново управление на водите с център гр. Варна”, а една (сравнително по-малка) част от 

северната й територия (северно от линията „Капитан Петко-Габрица-Становец-Крива река” и източно от линията 

„Църквица-Памукчии”) - в обхвата на „Дунавски район за речно басейново управление на водите с център гр. 

Плевен”. В границите на областта са разпространени изцяло или части от 15 бр. подземни водни тела (ПВТ), 

като същите са подробно разгледани в т.2.2.5.2.-Б. „Характеристика на подземните водни тела в обособения 

район (област Шумен)” на настоящата разработка. В последната са дадени и оценените, за отделните ПВТ, 

ресурси на подземните води – естествени, разполагаеми и свободни разполагаеми ресурси, както и общото 

водовземане от съответното подземно водно тяло.  Последните са представени в обобщен вид в приложената 

по-долу таблица. 

 

Таблица 46 Ресурси на попадащите в обхвата на област Шумен подземните водни тела (31.12.2011 г.) 
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„Черноморски район за речно басейново управление на водите с център гр. Варна” 

Слой 1 - Кватернер 

1. BG2G000000Q003 
Порови води в Кватернера 

на р. Провадийска 
128 292 272 15 257 

2. BG2G000000Q004 
Порови води в Кватернера 

на р. Врана 
143 421 368 17 351 

Слой 3 - Палеоген 

3. BG2G00000Pg027 
Порови води в Палеоген 

(Еоцен-Олигоцен) - 
Провадия 

898 885 745 0 745 

Слой 4 - Горна Креда 

4. BG2G00000K2030 
Карстови води в Горна 

Креда (Мастрихт) - 
Шуменско плато 

53 175 169 10 159 

5. BG2G00000K2031 
Карстови води в Горна 

Креда (Турон-Мастрихт) - 
Каспичан 

38 70 68 0 68 

6. BG2G00000K2032 
Карстови води в Горна 

Креда (Турон-Мастрихт) - 
Провадийска синклинала 

960 247 214 17 197 

7. BG2G00000K2033 
Карстови води в K2t-st-cp-
m+JT – Котелски карстов 

басейн 
951 725 709 73 636 

Слой 5 - Долна Креда (Хотрив-Барем) 

8. BG2G000K1hb036 
Пукнатинни води в Хотрив-

Барем-Апт (Каспичан-
Тервел-Крушари) 

1228 335 275 12 263 
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Свободни 
разполагаеми 

ресурси, 
л/сек 

9. BG2G000K1hb037 
Пукнатинни води във 
Валанж-Хотрив-Апт 
(Шумен-Търговище) 

1039 153 45 9 36 

10. BG2G000K1hb038 
Пукнатинни води в 

Предбалкан - Валанж-
Хотрив (Конево) 

1109 282 211 2 209 

11. BG2G000K1hb039 
Пукнатинни води в 

Предбалкан - Валанж-
Хотрив (Риш) 

231 115 107 0 107 

Слой 6 - Горна Юра - Долна креда (Малм-Валанжин) 

12. BG2G000J3K1040 

Карстови води в Малм-
Валанжин (топли води с 

температура по-висока от 
200C) 

3091 2512 2470 171 2299 

13. BG2G000J3K1041 

Карстови води в Малм-
Валанжин (студени води с 
температура по-ниска от 

200C) 

2622 6560 6547 1002 5545 

„Дунавски район за речно басейново управление на водите с център гр. Плевен” 

Слой 5 - Триас - Юра - Креда 

14. BG1G000K1hb050 
Карстови води в 

Разградската формация 
4840 3491 3294 905 2388 

Слой 6 - Горна Юра - Долна креда (Малм-Валанжин) 

15. BG1G0000J3K051 
Карстови води в Малм-
Валанжинския басейн 

13034 3823 3723 1181 2542 

 

Химичното състояние на подземните водни тела (по информация от плановете за управление на водите през 

периода 2010-2015 г. на басейновите дирекции) е дадено в обобщен вид в приложената по-долу таблица. 

Таблица 47 Химично състояние на попадащите в обхвата на област Шумен подземните водни тела (по данни от 

ПУРБ) 
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Причини за невъзможността за постигане на добро 
химично състояние на водите от ПВТ през 2015 г. 

1. BG2G000000Q003 
Порови води в 
Кватернера на 
р. Провадийска 

Лошо 2021 г. 

Естествени предпоставки - взаимодействие на ПВТ с р. 
Провадийска; Водоносният хоризонт е изграден от алувиални 

отложения с висока водопропускливост - чакъли, пясъци и 
песъчливи глини. 

Повишеното съдържание на замърсители в подземните води 
се дължи на дифузни източници: 

1. Просмукване на замърсители при взаимодействие с реката 
, която в голямата си част е в риск; 

2. Развито земеделие; 

3. Липса на защитни екрани при селищните депа за 
отпадъци; 

4. Наличие на селища без канализация и ПСОВ. 
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Причини за невъзможността за постигане на добро 
химично състояние на водите от ПВТ през 2015 г. 

2. BG2G000000Q004 
Порови води в 
Кватернера на 

р. Врана 
Лошо 2021 г. 

Естествени предпоставки - взаимодействие на ПВТ с р. 
Врана; Водоносният хоризонт е изграден от алувиални 

отложения с висока водопропускливост - чакъли, пясъци и 
песъчливи глини. 

Повишеното съдържание на замърсители в подземните води 
се дължи на дифузни източници: 

1. Просмукване на замърсители при взаимодействие с реката 
, която в голямата си част е в риск; 

2. Развито земеделие; 

3. Липса на защитни екрани при селищните депа за 
отпадъци; 

4. Наличие на селища без канализация и ПСОВ. 

3. BG2G00000Pg027 

Порови води в 
Палеоген 
(Еоцен-

Олигоцен) - 
Провадия 

Лошо 2021 г. 

Естествени предпоставки - водоносният хоризонт е покрит от 
водопропускливи отложения - редуващи се глини с прослойки 
от песъчливи пластове. Замърсяването е локално - в района 

на с. Овчага, община Провадия, област Варна (извън 
територията на Шуменска област). 

4. BG2G00000K2030 

Карстови води 
в Горна Креда 
(Мастрихт) - 
Шуменско 

плато 

Лошо 2021 г. 

Естествени предпоставки - водоносният хоризонт е открит, 
безнапорен. 

Замърсяването е от дифузни източници: 

1. Липса на защитни екрани при депата за отпадъци; 

2. Наличие на селища без канализация и ПСОВ; 

3. Факторът разреждане не действа в този водоносен 
хоризонт, тъй като липсват повърхностни води с постоянен 

отток. 

5. BG2G00000K2031 

Карстови води 
в Горна Креда 

(Турон-
Мастрихт) - 
Каспичан 

Добро 2015 г. - 

6. BG2G00000K2032 

Карстови води 
в Горна Креда 

(Турон-
Мастрихт) - 

Провадийска 
синклинала 

Добро 2015 г. - 

7. BG2G00000K2033 

Карстови води 
в K2t-st-cp-

m+JT – 
Котелски 

карстов басейн 

Добро 2015 г. - 

8. BG2G000K1hb036 

Пукнатинни 
води в Хотрив-

Барем-Апт 
(Каспичан-

Тервел-
Крушари) 

Лошо 2027 г. 

Естествени фактори - незащитен, открит водоносен хоризонт, 
уязвим на повърхностни замърсявания. 

Подхранване изключително от валежи. 

Замърсяването на подземните води с нитрати е от дифузни 
източници: 

1. Неконтролируемо и интензивно азотно торене през 80-те и 
90-те години на миналия век; 

2. Задържане и увеличаване на нитратите в подземните води 
през последните години (в резултат от селскостопански 

дейности); 

3. Депониране на отпадъчни продукти от животновъдството в 
близост до фермите; 
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Причини за невъзможността за постигане на добро 
химично състояние на водите от ПВТ през 2015 г. 

4. Неефективно действащи пречиствателни съоръжения на 
животновъдни ферми; 

5. Селища без канализация и ПСОВ; 

6. Факторът разреждане не действа , тъй като липсват 
повърхностни води с 

постоянен отток; 

7. Разходите за очистване на водите от нитрати са 
непропорционално високи. 

9. BG2G000K1hb037 

Пукнатинни 
води във 
Валанж-

Хотрив-Апт 
(Шумен-

Търговище) 

Лошо 2027 г. 

Естествени фактори - незащитен, открит водоносен хоризонт, 
уязвим на повърхностни замърсявания. 

Подхранване изключително от валежи. 

Релативната стойност на NO3 за периода 2007-2009 г. 
надвишава с повече от 40% ПС. Тенденцията е към 

увеличаване съдържанието на NO3 и към намаляване на NH4. 

10. BG2G000K1hb038 

Пукнатинни 
води в 

Предбалкан - 
Валанж-Хотрив 

(Конево) 

Лошо 2015 г. 

Установява се повишено съдържание на NO3 и NН4 в района 
на селата Желъд (община Смядово, област Шумен) и Голямо 

Църквище (община Омуртаг, област Търговище), но 
праговите им стойности не са превишени (NO3 = 38,425 mg/l; 

NH4 = 0,4189 mg/l). 

11. BG2G000K1hb039 

Пукнатинни 
води в 

Предбалкан - 
Валанж-Хотрив 

(Риш) 

Добро 2015 г. - 

12. BG2G000J3K1040 

Карстови води 
в Малм-

Валанжин 
(топли води с 
температура 
по-висока от 

200C) 

Добро 2015 г. - 

13. BG2G000J3K1041 

Карстови води 
в Малм-

Валанжин 
(студени води с 

температура 
по-ниска от 

200C) 

Добро 2015 г. - 

14. BG1G000K1hb050 
Карстови води 
в Разградската 

формация 
Лошо 2015 г. 

Незащитен водоносен хоризонт, уязвим 

на повърхностни замърсявания. Основните източници на 
замърсяване на подземните води са от ползването на 

земеделските земи и от населени места без канализация. 
Вид на замърсителя – органични и биогенни отпадъци, 

нитрати. 

Събиране и картиране на информация за 

нерегламентирани сметища в общините. 

15. BG1G0000J3K051 

Карстови води 
в Малм-

Валанжинския 
басейн 

Добро 2015 г. - 

 

Химичното състояние на 8 бр. от 15-те подземни водни тела, части от които попадат в границите на обособения 
район (област Шумен), е оценено като лошо. В плановете за управление на водите през периода 2010-2015 г. на 
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басейнови дирекции „Черноморски район за речно басейново управление на водите с център гр. Варна” и 
„Дунавски район за речно басейново управление на водите с център гр. Плевен” са предвидени мерки за 
постигане на добро химично състояние на тези 8 бр. подземни водни тела, съответно до 2015 г. (за 2 бр. ПВТ), 
до 2021 г. (за 4 бр. ПВТ) и до 2027 г. (за 2 бр. ПВТ). В Приложение 3.1.3-1 е даден картов материал на 
подземните водни тела и тяхното качествено състояние. 

Оценка на възможностите и насоките за разширяване на водовземането от подземните водни тела 

в района на област Шумен 

За подземните водни тела, използвани като източници за питейно-битово водоснабдяване в област Шумен, 

могат да се направят следните по-важни изводи (в количествен и качествен аспект): 

Количествен аспект 

Съгласно информацията, съдържаща се в плановете за управление на водите през периода 2010-2015 г. на 

басейнови дирекции „Черноморски район за речно басейново управление на водите с център гр. Варна” и 

„Дунавски район за речно басейново управление на водите с център гр. Плевен”, всичките 15 бр. подземни 

водни тела, попадащи изцяло или частично в границите на обособения район (област Шумен), са оценени „в 

добро количествено състояние”, а основната цел е запазване на това състояние и за в бъдеще. Подобно 

състояние се констатира и при извършената, от двете басейнови дирекции, актуализация (към 31.12.2011 г.) и 

преоценка на ресурсите на подземните водни тела.  

Качествен аспект 

Съгласно плановете за управление на водите през периода 2010 - 2015 г. на басейнови дирекции, се 

констатира общо лошо състояние за 8 бр. от 15-те подземни водни тела, части от които попадат в границите 

на обособения район (област Шумен). Такива са подземните водните тела: 

 „BG2G000000Q003 - Порови води в Кватернера на р. Провадийска” - осигуряващо вода за питейно-битово 

водоснабдяване на кв. Мътница (гр. Шумен), с. Жилино (общ. Нови пазар), с.с. Могила, Каспичан, Марково и 

Косово (общ. Каспичан), с.с. Хитрино, Каменяк, Тимарево, Върбак и Черна (общ. Венец), с.с. Иглика, Калино, 

Живково, Становец и Висока поляна (общ. Хитрино) и с.с. Лиси връх и Крива река (общ. Каолиново); 

 „BG2G000000Q004 - Порови води в Кватернера на р. Врана” – в това ПВТ са изградени много действащи 

водоснабдителни системи (ВС) на ВиК-Шумен: „Новосел”, „Друмево”, „Овчарово”, „Салманово”, „Мараш”, 

„Ивански”, „Радко Димитриево”, „Хан Крум”, „Кочово”, „Осмар”, „Смядово”, "Кълново", „Янково”, „Бял бряг”, 

„Деница” и "Боян". Освен горепосочените действащи водоизточници от съответните системи, в това водно тяло 

има изградени голям брой кладенци, които в настоящия момент не се ползват – ВС "Мараш – стара система" – 

12 бр. шахтови кладенци със сумарен средногодишен дебит 50 l/s, ВС "Мараш - Хан Крум - Кулата" - 8 бр. 

шахтови кладенци със сумарен средногодишен дебит 35 l/s, ВС "Рибка" - 10 бр. шахтови кладенци със сумарен 

средногодишен дебит 60 l/s и др.; 

 „BG2G00000Pg027 - Порови води в Палеоген (Еоцен-Олигоцен) - Провадия” - осигуряващо вода за питейно-

битово водоснабдяване на селата Янково и Ново Янково (общ. Смядово); 

 „BG2G00000K2030 - Карстови води в Горна Креда (Мастрихт) - Шуменско плато” - осигуряващо вода за 

част от питейно-битово водоснабдяване на гр. Шумен и за редица населени места в общините Шумен (с.с. 

Белокопитово, Новосел, Средня, Градище, Черенча ) и Велики Преслав (с.с. Троица, Кочово и Осмар); 

 „BG2G000K1hb036 - Пукнатинни води в Хотрив-Барем-Апт (Каспичан-Тервел-Крушари)” - съгласно 

официалната информация от ВиК-Шумен, в момента дружеството ползва водоизточници от това ПВТ за 

питейно-битово водоснабдяване на редица населени места главно в общините Хитрино и Нови пазар; 

 „BG2G000K1hb037 - Пукнатинни води във Валанж-Хотрив-Апт (Шумен-Търговище)” – изградените 

водоизточници на ВиК-Шумен в това ПВТ се ползват за питейно-битово водоснабдяване на редица населени 

места в общините Шумен, Велики Преслав и Смядово; 

 „BG2G000K1hb038 - Пукнатинни води в Предбалкан - Валанж-Хотрив (Конево)” - осигуряващо вода за 

питейно-битовото водоснабдяване на редица населени места в общините Смядово и Върбица; 
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 „BG1G000K1hb050 - Карстови води в Разградската формация” - водоизточниците се ползват за питейно-

битово водоснабдяване на редица населени места в общините Нови пазар, Никола Козлево, Венец, Хитрино и 

Каолиново. За северната част от територията на Област Шумен, подземните води от горепосоченото ПВТ са 

важен водоизточник за питейно-битовото водоснабдяване на населените места. 

 

Основни причини за замърсяването на подземните води: 

 Съгласно резултатите от Националния мониторинг за качеството на водите, изпълняван от Изпълнителната 

агенция по околна среда (ИАОС) на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), основно 

замърсяването на подземните води в конкретния район е с нитрати, поради активната дейност в областта на 

земеделието и животновъдството. Основната причина е неправилно използване на азотни минерални торове, в 

разрез с добрите земеделски практики, неспазване на изискванията по отношение събирането, съхраняването и 

обезвреждането на торовия отпадък в животновъдството Проблемът е трудно решим, тъй като нитратите са 

трайно присъстващо неорганично съединение във водата (крайна фаза на разграждане на органичната материя) 

и няма разработени достъпни и масово приложими в практиката методи за отстраняването им от водата. 

Контролът върху спазване правилата на добрата земеделска практика и други мерки с цел недопускане 

замърсяването на водите с нитрати от земеделски дейности (в изпълнение на изискванията на 

Директива91/676/ЕИО за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници) и реализиране 

на програми за обучение на фермерите, са важна предпоставка за недопускане замърсяването на питейните 

води с нитрати и пестициди.  

 Друг основен проблем е наличието на много селища без изградена канализация и без ПСОВ, както и липсата 

на защитни екрани при нерегламентираните депа за отпадъци - вследствие на обилни валежи и добра 

пропускателна способност на покриващия слой, замърсителите сравнително бързо достигат до подземните 

води. 

 Актуализирането и учредяване на санитарно-охранителни зони в цялостен вид, съгласно нормативните 

изисквания и засилване на контрола от страна на ВиК дружествата и съответните компетентни държавни органи 

по отношение спазването на забраните и ограниченията за определен вид дейности в тези зони са друга важна 

предпоставка за опазване качеството на питейните води.  

 Направеният анализ показва, че възможностите за допълнително използване на подземни водни ресурси 

на територията на област Шумен са значителни.  

Основните ресурси на подземните води в този район са съсредоточени във горноюрско-долнокредния (малм-

валанжински) водоносен хоризонт и във водоносните хоризонти, формирани в алувиалните отложения на река 

Врана и нейните притоци (за южната половина от областта) и на река Провадийска (в участъка от горното й 

течение до с. Неново) - за северната половина от областта, както и в карстовите басейни в районите на Шумен, 

Котел и др. 

От хидрогеоложка гледна точка, дейностите следва да се концентрират в следните по-важни направления: 

 рехабилитация, реконструкция и модернизация на съществуващи водовземни съоръжения; 

 Необходимо е да се направи пълна и компетентна регистрация на тези съоръжения и оценка на техническото 

и хидрогеоложкото им състояние (някои от тях са значително амортизирани или аварирали и следва да се 

ликвидират и/или тампонират, а други – да се консервират), да се установи сегашната им производителност и се 

оборудват със съответната измервателна апаратура (такива са изискванията при прилагане на разрешителния 

режим за водоползване); 

 въвеждане в действие или рационализация на добива от съществуващи водовземни съоръжения, особено на 

тези от горноюрско-долнокредния (малм-валанжински) и от кватернерния водоносен хоризонт; 

 изграждане на нови вододобивни съоръжения следва да става предимно в близост до съществуващи 

регулационни обеми (резервоари) и помпени станции или на нови места при доказана необходимост; 
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 проучване, проектиране и осъществяване на подходяща водностопанска схема и план за действие за оценка 

на екологичните условия при използване на подземните води с оглед предотвратяване на свръхексплоатацията 

им в отделни райони, смесването на води от различни водоносни хоризонти и опазване на качествата им. 

Реализацията на такава схема и интегрираното управление на водите ще обезпечи питейно-битовото 

водоснабдяване на редица общини и населени места с постоянен или временен недостиг на питейни води и на 

съответния социален и икономически ефект от това. 

Главна (с приоритетно значение) задача е намаляването на загубите на вода по водопреносната мрежа – за 

някои от водовземните системи тези загуби са недопустимо високи, което от своя страна рефлектира върху 

себестойността на ползваната от консуматорите вода. Този проблем е от изключителна важност, тъй като е 

свързан и с ангажирането на значително по-големи подземни водни ресурси от необходимите за питейно-

битовото водоснабдяване на съответните насени места. 

3.1.4 Права върху водите и използване на водните ресурси 

Законът за водите се явява основен и кодифициращ нормативен акт, уреждащ собствеността върху води, 

водни обекти и съпътстващата инфраструктура, и тяхното управление на територията на Република България. 

Правната регламентация на отношенията, свързани със собствеността, се основава на обществената значимост 

на водата като природен ресурс, многоцелево използване на водите и водните обекти с оглед задоволяване на 

стопански интереси, без вреда за обществения интерес и права. Правото на собственост върху водите, водните 

обекти и водностопанските системи и съоръжения, са уредени по начин не увреждащ целостта и единството на 

водния цикъл и не се нарушава технологичната цялост и единство на водностопанската система. 

В Закона за водите е направено следното важно разграничение върху видовете собственост: 

 публична държавна – указани са естествените води и водни обекти, характеризиращи се като природен 

ресурс (естествени езера, лагуни, лимани, блата, подземни води, естествени водопади и др.), както и 

водностопанската инфраструктура, вкл. комплексните и значимите язовири според Приложение № 1, 

водохранилищата им до най-високо водно ниво, прилежащите им съоръжения и събирателните им деривации; 

съоръженията и устройствата измерване на количеството и качеството на водите, които са публична държавна 

собственост; защитни диги, корекции на реки и отводнителните системи, изградени с държавно финансиране; 

водовземните съоръжения за онези минерални води, които са изключителна държавна собственост; 

водоснабдителните системи, пречиствателните станции, отвеждащи канализационни колектори или съоръжения 

и др., когато са на територията на повече от една община, като изключения от това правило са обектите, 

финансирани по програми на Европейския съюз и средствата са предоставени на съответните общини; като 

императивна правна норма е изведена забраната държавната собственост върху води в Закона да се обявява за 

частна държавна собственост 

 частна държавна – сградни водопроводни инсталации и вътрешни водопроводни мрежи и съоръжения, 

разположени в имотите - собственост на държавата, до измервателните уреди на водопроводните отклонения за 

присъединяване към уличната водопроводна мрежа и канализационните мрежи и съоръжения, отвеждащи 

отпадъчните води от тези имоти до ревизионните шахти за присъединяване към уличните канализационни 

мрежи 

 публична общинска – водите и водните обекти, вкл. и естествени такива, разположени върху земи – 

общинска собственост, които не са природен ресурс - публична държавна собственост; водите, вкл. и 

отпадъчните, които изтичат и се вливат във води, публична общинска собственост; водоснабдителните системи 

или части от тях, чрез които се доставя вода за потребителите на територията на общината, уличните 

канализационни мрежи и дъждоприемните шахти в урбанизираните територии и отвеждащите канализационни 

колектори с прилежащите им съоръжения и пречиствателните станции и съоръженията за отпадъчни води, които 

обслужват потребителите на територията на общината; минералните води извън тези по Приложение № 2; 

общинските водностопански системи и съоръжения, които не са включени в имуществото на търговски 
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дружества; обектите, изградени с финансиране по програми на Европейския съюз в рамките на съответната 

община бенефициент по такива програми 

 частна общинска – придобитите от общината имоти, води, водни обекти и водностопански системи и 

съоръжения извън онези, които са публична общинска собственост 

 частна – приложен е принципът, при който собственикът на земята е собственик и на водите и водните 

обекти в имота, освен ако те не са собственост на държавата или на общината; простира се върху извиращите в 

границите на недвижимия частен имот води, с изключение на минералните води, ако не са каптирани, езерата, 

валежните води, кладенците и др.; владението, ползването и разпореждането с водите, водните обекти и 

водностопанските системи и съоръжения – частна собственост, се извършват според общите разпоредби за 

собствеността, доколкото няма специални разпоредби за това 

В предвидените изменения на Закона за Водите се урежда едно изключение по отношение на язовирите и 

микроязовирите, които могат да бъдат само публична държавна и публична общинска собственост. 

Използването на водите и водните обекти включва дейности по: 

 водовземане от водния обект – дейност по отнемане на води от водните обекти и/или отклоняването им от 

тях, както и използването на енергията на водата, и 

 ползване на водния обект – осъществява се след получаване на  разрешително за извършване на 

дейностите по изграждане на нови, реконструкция на съществуващи системи и съоръжения, аквакултури, 

заустване на отпадъчни води, изземване на наносни отложения, реинжектиране или инжектиране на води в 

подземни водни обекти, изкуствено подхранване на подземни води и др. 

Предвидена е концесия (особено право на ползване на водни ресурси) за:  

 концесия за добив на минерални води - изключителна държавна собственост и публична общинска 

собственост; концесия се предоставя чрез провеждане на открита процедура по реда на Закона за концесиите, и  

 концесия за строителство или концесия за услуга за водностопански системи – при условията и по реда 

на Закона за концесиите. 

В Глава седма „Поземлени сервитути, свързани с водните обекти” от Закона за водите са уредени:  

поземлените сервитути, свързани с водните обекти, т.е. тежестта, наложена върху един недвижим имот, наречен 

служещ имот, в полза на друг недвижим имот, наречен господстващ имот, който принадлежи на друг собственик; 

произтича от закона или от правна сделка и може да се придобива по давност чрез 10-годишно упражняване; 

всеки собственик е задължен да предостави право на водопрекарване през своя имот на всички, които имат 

постоянна или временна нужда от това, което се учредява с доброволно споразумение на собствениците на 

господстващия и служещия имот или чрез акт на директора на съответната басейнова дирекция 

Съгласно чл.9 и следващите от Глава десета на Закона, водите се управляват на национално и на басейново 

ниво. Управлението на водите на национално ниво се осъществява от Министъра на околната среда и водите. 

За подпомагане на тази дейност към Министерството на околната среда и водите се създава Висш 

консултативен съвет по водите, който включва представители на МОСВ, МРРБ, МЗХ, МИЕТ, МИТТС, МЗ, МФ, 

МВР, БАН, общините, юридически лица с нестопанска цел, имащи пряко отношение към водите, и други. 

Управлението на басейново ниво в обхвата на една или няколко водосборни области се осъществява от 

басейнови органи на управление на водите. 

Политиката, свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация на 

водностопански системи и съоръжения - общинска собственост, се осъществява от кмета на общината. 

Терминологията на видовете водни съоръжения, като обекти на водната инфраструктура, липсва или в някои 

подзаконови нормативни актове се съдържат отделни обяснения. Видовете и водовземни съоръжения и 

изискванията към тях са указани в Наредба № 2 / 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 

водоснабдителни системи, а за хидротехнически съоръжения – Норми за проектиране на хидротехнически 

съоръжения, на бетонни и стоманобетонни конструкции за хидротехнически съоръжения, за насипни 
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язовирни стени, за натоварвания и въздействия от вълни, лед и плавателни съдове, и др. (публ. и изм., БСА, 

различни броеве за периода 1985 – 1992 г.). 

С приетите изменения от 2010 г. в Глава девета от Закона за водите се предвижда изключително широк набор 

от мерки и разпоредби за защита на водните обекти и хидротехнически съоръжения от вредното въздействие на 

водите. Защитата е оперативна и постоянна. Оперативната защита се осъществява в съответствие с авариен 

план за действие, който се изработва от собствениците или ползвателите на водностопанските системи и 

хидротехнически съоръжения и се съгласуват с органите на Министерството на вътрешните работи. 

Постоянната защита включва дейности по изграждане и поддържане на диги, корекции на реки и дерета и други 

хидротехнически и защитни съоръжения, както и регулиране нивото на подземните води и се осъществява от 

собственика или ползвателя им. Тяхно задължение е и поддръжката и проводимостта на речното легло, диги, 

корекции на реки и дерета и други хидротехнически и защитни съоръжения в съответствие с параметрите на 

преливните съоръжения на разстояние до 500 м от язовирните стени. Дейностите по поддържане проводимостта 

на речните легла се финансират от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към 

Министерския съвет. За почистването на речните легла е в границите на урбанизирана територия, компетентен 

е кметът, който възлага обществена поръчка за планово почистване на речните участъци. Специфичните 

изисквания към експлоатацията на малките язовири се определят с Правилника за правилна и безопасна 

експлоатация и поддържане на съоръженията от хидромелиоративната инфраструктура (обн., ДВ, бр. 97 от 2004 

г.). За осигуряване данни за собствеността и състоянието на водните обекти и съдържащите се в тях води на 

територията на страната, както и за съществуващите водностопански системи и съоръжения се създават 

специализирани водностопански карти и регистри. 

Съгласно Закона, състоянието на водните обекти и на водностопанските системи и съоръжения се контролира 

от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, Министъра на земеделието и храните и 

Министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Министърът на вътрешните работи контролира изготвянето 

на аварийните планове, изпълнението на предписанията по тях и изправността на контролно-измервателните 

системи на хидротехническите съоръжения. На кметовете на общините са вменени отговорности по отношение 

на контрола върху водностопанските мрежи и съоръженията на територията на общината. 

Други нормативни актове, в които се открива уредба на собствеността върху водни обекти и елементи на 

техническата инфраструктурата са: 

 Законът за сдруженията за напояване - във връзка предоставеното им право на собственост върху 

обектите от хидромелиоративната инфраструктура на територията им, правото на ползване върху 

хидромелиоративната инфраструктура, както и възможността да придобият безвъзмездно право на собственост 

върху тях в срок до 5 г. от предоставяне на ползването 

 Законът за рибарството и аквакултурите – относно правото на собственост върху рибните ресурси в 

полза на собственика на съответния обект или на лицата, на които са предоставени права за ползване на 

рибния ресурс по силата на договор или на друго правно основание, както и признатото на сдруженията право 

на управление на рибните ресурси в реките, старите речни корита и изкуствените водни обекти - държавна 

собственост (чл.11 от Закона) 

 

Проблеми на инфраструктурата във водния отрасъл 

Проблемите, свързани с изграждането, функционирането и поддръжката на инфраструктурата във водния 

отрасъл, не са еднозначни. От една страна, все още не са осъществени действия по §4, ал.3 за намаляване 

капитала на обектите публична държавна собственост. Неубедително е прилагането на §4, ал.1 от ЗИД на 

Закона за водите от 2004 г., относно предоставяне на услуга пречистване на отпадъчните води от 

собствениците на приватизирани пречиствателни станции за отпадъчни води, до които има изградени 

съоръжения за довеждане и имат техническа и технологична възможност за пречистване и на битово-фекалните 

и промишлените отпадъчни води от населените места в общината. 



Разработване на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация  

на обособена територия на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен 

“ЕЖИС ИНФРАСТРУКТУРА БЪЛГАРИЯ” ДЗЗД СТР.194 
 

Не е ясно и доколко са изпълнени условията по §32 от ЗИД на ЗВ от 2009 г. за промяна в собствеността от 

публична държавна в публична общинска на реконструирани и модернизирано обекти чрез средства от 

фондовете на Европейския съюз. На дневен ред стои въпросът относно възстановяването на документацията, 

необходима за предаването на изградените системи и съоръжения за експлоатацията от действащите ВиК 

оператори. 

Собственост на водни съоръжения и ВиК оператори 

В капитала на търговските дружества „ВиК” (ВиК операторите), където собственици на капитала са държавата и 

общините, се намират над 90% от системите и съоръженията на хидротехническата инфраструктура. Капиталът 

на тези дружества е формиран на основата на балансовите активи, които те са притежавали и експлоатирали 

преди трансформирането им от държавни предприятия и фирми в търговски дружества, съгласно Търговския 

закон от 1991 г. и Закона за образуване на еднолични търговски дружества с държавно имущество от 1991 г., 

т.е. близо 10 години преди приемането на Закона за водите. 

В момента общия регламент за тази група оператори са разпоредбите на Търговския закон, Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, Закона за общинската собственост и Правилника за 

реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. 

Определящо за статута на тези оператори е, че държавното, респ. общинското им управление е водещо за 

тяхната дейност и те не разполагат с големи възможности за самостоятелни решения и самостоятелна 

политика. В известна степен те не са свободни икономически структури, независимо от статута им на търговски 

дружества и самостоятелни юридически лица. Управлението им е зависимо политическо и преимуществено 

административно по своя характер, което се отразява съществено на тяхната дейност. Съществен момент в 

тяхната характеристика е фактът, че основните хидротехнически съоръжения, включително и всички големи 

язовири в страната, са в групата на онези активи от капитала на тези отраслови водни оператори, които 

съгласно §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за водите трябва да бъдат извадени от 

патримониума на дружествата чрез съответно намаляване на капитала им и прехвърлянето им в групата на 

обектите на държавната и общинската публична собственост, но това не се случва вече 10 години. 

Подобни, още по-изрични и подробни текстове в тази насока относно търговските дружества – ВиК оператори са 

предвидени в измененията на Закона за водите от 2009 г., но до момента те също не са приложени и Законът 

не се прилага, съгласно предписаните срокове. 

Към днешна дата реформата в статута на отрасловите водни оператори е в пряка зависимост от прилагането на 

разпоредбите относно собствеността на водностопанските системи и съоръжения, което е в пряка връзка с 

необходимата трансформация на капитала им. Това пък ще рефлектира пряко в механизмите за финансиране 

на хидротехническата инфраструктура. 

3.1.5 Заключения и препоръки 

За обособената територия, обслужвана от ВиК-Шумен ООД - гр.Шумен, язовир „Тича” осигурява питейно-

битовото водоснабдяване на населени места от общините Шумен и Велики Преслав. Язовирът осигурява около 

65% от водните количества за питейно-битово водоснабдяване. Останалите водни количества се добиват от 

подземни водоизточници. 

 

Таблица 48 Дялово разпределение на добитата вода за питейно водоснабдяване от повърхностни и подземни 

водоизточници 

 
Разрешено водно количество Добито в.к. 

 
яз.Тича подз.в.тела яз.Тича подз.в.тела 

куб.м 24 900 000 19569786 11 754 330 5809324 

% 55,99 44,01 66,92 33,08 
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Воден стрес 

Доклад 4 на Обединените нации: Развитие пред водите в света13 с тревога констатира, че недостигът на вода 

вече засяга всеки континент. Около 1,2 милиарда души, или почти една пета от населението на света, живеят в 

райони с ясно изразен недостиг, а други 500 милиона души са близо до тази ситуация. Още около 1,6 милиарда 

души, или почти една четвърт от населението на света, са изправени пред т.нар. „икономически недостиг на 

вода”, когато страните не разполагат с нужната инфраструктура, за улавяне, провеждане и съхранение на 

необходимата вода от водоизточниците. Притеснение буди и фактът, че в световен план използването на вода 

расте с повече от два пъти спрямо скоростта на нарастване на населението през последния век, и въпреки, че 

все още няма индикации за глобален недостиг от вода, все броят региони в състояние на хроничен недостиг 

нараства. 

От хидроложка гледна точка, недостигът може да се индентифицира с проследяване на взаимовръзката 

„население – вода”. Приема се, че една територия се намира в състояние на „воден стрес”, когато годишните 

водни запаси паднат до 1700 м3 на жител. Когато това количество спадне до под 1000 м3 / жител / годишно – 

населението е изправено пред недостиг на вода, а под 500 м3 – достига „абсолютната оскъдица”.  Все пак, 

трябва да се има предвид, че недостигът на вода се определя като точката, в която общото въздействие на 

всички потребители засяга доставката или качеството на водата при настоящите институционални разпоредби 

до степента, в която търсенето от всички сектори, включително и околната среда, не могат да бъдат 

удовлетворени напълно. Недостигът е относително понятие и може да се случи във всеки момент на търсенето 

и предлагането. Също така, той може да се окаже социална конструкция – продукт на охолството, очакванията и 

обичайното поведение, или да се дължи на променените модели за доставка - произтичащи от по-драстични 

колебанията в климата. 

 
 

Фигура 66 Схематични карти за проявите на суша и недостиг на вода по речни басейни в Европа (източник: ЕЕА14) 

 

                                                           

13 UN’ World Water Development Report 4: Volume 1: Managing Water under Uncertainty & Risk, WWAP, March 2012 

14http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/occurrence-of-drought-left-and/occurrence-of-drought-left-
and/Map%203.3_Water%20and%20vulnerability_drought_and_water_scarcity.eps.75dpi.tif/view  

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/occurrence-of-drought-left-and/occurrence-of-drought-left-and/Map%203.3_Water%20and%20vulnerability_drought_and_water_scarcity.eps.75dpi.tif/view
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/occurrence-of-drought-left-and/occurrence-of-drought-left-and/Map%203.3_Water%20and%20vulnerability_drought_and_water_scarcity.eps.75dpi.tif/view
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На база обобщени хидроложки данни от последните години за водите, Европейската агенция по околна среда е 

изготвила карти за проявите на сушата (вляво) и на недостига на вода (вдясно) по речни басейни за управление 

на водите в Европа. Макар и все още неокончателна, картата недвусмислено показва, че към настоящия момент 

територията на Черноморския район за басейново управление не попада в тези две катетгории и не може да се 

определи ясно към регионите с явни признаци на проявявща се суша или недостиг на вода.  

На следващата фигура е показан ходографа на ретензираните водни обеми в язовир „Тича” за периода 2008 – 

2012 г. Със зелена линия най-отдолу са показани: мъртвият обем от 40,0 млн м3 и 60%-ния полезен обем. И без 

изчисления ясно се вижда, че запълняемостта на водохранилището е над средното. Точките на пресичане на 

червената линия (наличният полезен обем) с хоризонталната синя линия (общият обем) индикират 

преливанията през облекчителните съоръжения. В Методиката за определяне на свободниобеми в язовирите 

преди пълноводие и преди високи вълни и на лимите за изпускане на водите от тях – 2012 г., изготвена от 

НИМХ при БАН, по договор с МОСВ, за водохранилища с цел водоснабдяване или енергодобив изрично се 

препоръчва при години, когато потреблението е близо до година с необходимата обезпеченост, максималният 

полезен обем (МПО) да е около 40 - 50 % от потреблението. В конкретния случай това условие дори е 

надвишено. 

За периода 2008 – 2012 г. язовир „Тича” е преливал два пъти – през месеците март и август 2010 г. Най-ниската 

стойност на наличният полезен обем във водохранилището за последните 5 години е 183,062 млн. м3 през 

м.януари 2008 г. и представля 67,35 % от него. 
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Брой месеци за периода 2008 - 2012 година

Ретензирани водни обеми в 
яз."Тича"

Общ обем - 311,80 млн.куб.м.
Наличен обем (млн.куб.м.)
Мъртъв обем - 40 млн.куб.м.

 

(източник: Графици за използване на водите на комплексните и значими язовири, МОСВ) 

Фигура 67 Ходограф на наличния обем в язовир „Тича” за периода 2008 – 2012 г. 

 

Макар и косвени и недостатъчно добре аргументирани, всички тези признаци потвърждават мнението на 

Консултанта, че към настоящия момент язовир „Тича” от обособената територия на „ВиК” ООД, Шумен не се 

намира в състояние на „воден стрес”. 

Всички 15 бр. подземни водни тела, попадащи изцяло или частично в границите на обособения район (област 

Шумен), са оценени „в добро количествено състояние”, а основната цел е запазване на това състояние и за в 

бъдеще. 
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В ОТ Шумен има количествено обезпечение на ресурсите на питейна вода, но не така стои въпросът с 

качеството на водата. 

Необходимо е да се направи подробно обследване на качественото състояние на водите от подземните и 

повърхностните водни тела и на питейните води доставяни до крайния консуматор, с което ще се определи 

необходимостта и подходящите методи за подобряване на качествата им . 

 

Таблица 49 Идентифицирани проблеми и мерките, предложени  за тяхното решаване. 

Идентифициран проблем Мерки 

Наличие на водоизточници с 
недостатъчен дебит  - на 
територията на общините Върбица 
и Нови Пазар са разпространени 
слабо водообилни седименти, 
практически безводни. Вследствие 
от това има селища с нарушено 
водоснабдяване  

Проучване за алтернативни водоизточници /включително  яз.Тича за 
водоснабдяване на населените места в общ.Върбица/ 

Рехабилитация, реконструкция и модернизация на съществуващи 
водовземни съоръжения (пълна и компетентна регистрация на 
съоръженията и оценка на техническото и хидрогеоложкото им състояние); 

Изграждане на нови водовземни съоръжения 

Монтиране на измервателни уреди за прецизно отчитане на водните 
количества 

Намаляване на загубите по водоснабдителните мрежи чрез реконструкция 
на водоснабдителната инфраструктура 

 

Лошо качествено състояние на 
питейните  води    – 8 бр. водни 
тела в лошо състояние 

Проучване и осъществяване на подходяща схеми и план за действие за 
оценка на екологичните условия при използване на подземните води с оглед 
предотвратяване на свръхексплоатацията им в отделни райони, смесването 
на води от различни водоносни хоризонти и опазване на качествата им 

Използване на нови водоизточници 

Смесване на водите между различни водоизточници 

Опазване на подземните водни хоризонти от замърсяване – въвеждане и 
следене за  изпълнението на НДЗП  (най-добрите земеделски практики) и 
контрол върху използването на изкуствени торове в растениевъдството; 
както и разумно използване и контрол при разпространението на естествени 
оборски торове; 

Изграждане и контрол върху СОЗ ( особено пояс І) около водоизточници и 
съоръженията от водоснабдителната мрежа; 

Модернизиране на съществуващите ПСПВ или изграждане на нови при 
необходимост 

Проучване възможностите за пречистване или модерни методи за 
дезинфекция на питейните води в райони с проблемни води; (за малките 
населени места, където се използва ръчна дезинфекция) 

3.2 Замърсяване на водата 

3.2.1 Основни източници на замърсяване 

Основните източници на замърсяване на водите са свързани с  човешката дейност. Те са пряк резултат от 

развитието на отделните отрасли на икономиката и инфраструктурата. При всяка една дейност се отделят 

отпадъчни и вредни вещества с органичен и неорганичен характер, които оказват влияние върху качеството на 

повърхностните и подземните води, а от там и върху това на питейните води. Допълнително в резултат на 

жизнената дейност на човека се получават отпадъчни води и отпадъци, които при попадането им във водите 

причиняват замърсяването им. Източници на замърсяване могат да бъдат и естествени природни процеси. 

Такива естествени процеси, които причиняват вредни въздействия върху водите са свързани с въздействия от 

хидрометеорологичните бедствия (наводнения, бури, засушавания, градушки, лавини, екстремни температури, 

пожари). 

Основните източници на замърсяване могат да се класифицират по различен начин, но за целите на настоящата 

разработка е приета и използвана следната класификация: 
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 Точкови източници на замърсяване – води, заустени направо в повърхностен воден обект от:  

 населени места с канализация, но без пречистване на водите. 

 селищни канализационни системи с изградени ПСОВ със степен на пречистване по-малка от 

изискванията на законодателството или с пречиствателни съоръжения, които не работят ефективно 

 населени места с канализация и с ПСОВ, със степен на пречистване, по-малка от изискванията на 

законодателството или с пречиствателни съоръжения, които не работят ефективно или неидозградена 

канализационна система за включване на всички води в довеждащ колектор до ПСОВ.  

 промишлени предприятия с локални ПСОВ или без ПСОВ и заустващи в повърхностни водни обекти 

директно или посредством канализацията на населеното място. 

Основните точкови замърсители на територията на област Шумен са разгледани в т.3.2.2. и т. 3.2.4. 

 Дифузни източници на замърсяване 

- характер на земеползване - при интензивно земеделие, дифузно внесените вещества от значение 
са: биогенните вещества, пестицидите (препарати за растителна защита). 
Развитието на частните стопанства през последните години - 
зеленчукопроизводство, овощарство и лозарство и използването на торове 
за по - високи добиви, увеличи постъпването на замърсители във 
подземните води. Вследствие на интензивни валежи, посредством дифузия, 
азотните съединения достигат до първия водоносен хоризонт. 

- населени места без изградена 
канализационна система 

- всички населени места с попивни или септични ями. 

- депа за отпадъци, 
неотговарящи на европейските 
изисквания 

- без изолираща подложна повърхност и дренажна система, 
нерегламентирани сметища на територията на област Шумен, площадки за 
утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води. На територията на 
всички общини съществуват селски нерегламентирани (незаконни) сметища 
и микросметища, подлежащи на поетапно закриване. Допълнителен 
източник на замърсяване от този вид е старото сметище за ТБО на община 
Шумен и хвостохранилището за промивни отпадъчни води от дейността на 
ТМСИ към "Кариера Драгоево" АД, с. Драгоево, общ. Велики Преслав. На 
хвостохранилището е прекратено депонирането на отпадъчните води, но 
все още изтичат дренирали дъждовни води. 

 Въздействие вследствие на хидроморфологични изменения  

 водочерпения за питейно-битови, промишлени, селскостопански, хидроенергийни и др. цели 

 регулиране на оттока свързано с изграждане на хидроенергийни съоръжения (ВЕЦ, МВЕЦ, изграждане на 

язовири, диги за защита от наводнения, бентове и преливници) - В речния басейн на р. Провадийска няма 

обекти на хидроенергетиката и не се наблюдават водни дефицити. В речния басейн на река Голяма Камчия 

са изградени 2 броя ВЕЦ, които работят на подчинен режим – ВЕЦ „Моста” и ВЕЦ „Тича”. Първата централа е 

директно свързана с водовземната кула в язовир „Тича” и се намира под язовирната стена, а втората е 

изградена на напоителен канал на десния бряг на р.Голяма Камчия, в землището на с.Миланово, община 

Велики Преслав, на около 500 м югозападно от селото.  

 морфологични изменения в резултат от прекъсването на естествената дължина на реките, физически 

изменения на коритото, развитие на инфраструктурата (пътища, мостове), инженерни дейности, земекопни 

работи - изградените язовир „Тича”, водохващане на изхода на пролома през Преславската планина и 

мрежата от напоителни канали са  допринесли за значителното морфологично изменение на р.Голяма 

Камчия и намалените водни количества, обуславящи недостатъчната възможност за самопречистване на 

водите. На територията на РИОСВ-Шумен речни корекции са извършвани на р. Камчия, р. Драгоевска, р. 

Врана, р.Сива и р.Черни Лом. Част от речните корита на тези реки са коригирани и се стопанисват от 

“Напоителни системи” ЕАД клон Шумен. 
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3.2.2 Влияние от заустването на отпадъчни води 

Отпадъчните води, образувани при различни дейности, се отвеждат и заустват в най-близката река или дере. 

Дейностите на човека, водещи до замърсяването на околната среда и водите, често не могат да бъдат 

контролирани, а съоръженията излизат извън строя. В такива случаи се стига до инцидентни замърсявания, 

както на водите, така и на почвите. И в двата случая замърсителите попадат в повърхностни или подземни води.  

 Влияние върху повърхностните води 

Замърсяването на повърхностните води е основно от изпусканите в тях непречистени или недопречистени 

отпадъчни води от населените места и промишлени обекти. Антропогенната еутрофикация е сред най-

неблагоприятните последици от замърсяването на повърхностните води в резултат от човешката дейност. 

Процесът се характеризира с бързо натрупване на биогенни елементи във водоемите, по-специално със 

съединения на азота и/или фосфора, които предизвикват ускорен растеж на водорасли и по-висши растителни 

видове, в резултат на което настъпва нежелано нарушаване в баланса на присъстващите във водите организми 

и влошаване на качеството на водите. Нормалното развитие на водната екосистема изисква наличие в нея на 

биогенните елементи C, H, P, O, S, N и др. От изброените елементи азотът и фосфорът най – често 

предизвикват еутрофикацията във водите. Води, които имат голяма биологична продуктивност, поради високото 

съдържание на хранителни елементи, се наричат еутрофни, т.е. богати на хранителни вещества. Еутрофните 

водни басейни развиват големи количества фитопланктон и друга водна растителност, т. е. богата храна за 

растителноядните организми. След завършване на жизнения цикъл на същите и разграждане на тяхната 

биомаса, отново се освобождават минерални вещества, които се включват в изграждането на нови организми. 

Съгласно изискванията на Наредба № 6 от 9 ноември 2000г. всяка държава следва да определи чувствителни 

зони на своята територия. Критерии за определяне на чувствителни зони са дадени в Приложение №4 към чл.12, 

ал.1 към Наредбата. Най-общо казано, за чувствителни зони следва да се определят водни обекти (тела), които 

са застрашени от еутрофикация.  

За Р. България чувствителни зони са определени през 2003 г. със Заповед на Министъра на околната среда и 

водите. Съгласно Заповедта, в обхвата на обособената територия на ВиК - Шумен ООД за чувствителни зони, са 

определени река Дунав и Черно море и всички води в техния водосборен басейн. В поречие Добруджански реки 

и дерета всички води са определени като нормална зона. 

Тези агломерации, които са с над 10 000 ЕЖ, и които заустват директно в чувствителна зона, следва в 

пречиствателните станции за отпадъчни води да се отстраняват и биогенните елементи азот и фосфор, 

съгласно Директива 91/271. 

От всички агломерации с над 10 000 ЕЖ в обособената територия на ВиК Шумен само тези, които са 

разположени в поречие Добруджански реки и дерета, не следва да отстраняват азот и фосфор. 

 

Заустване  на отпадъчни води от селищни канализации без изградена ПСОВ  

В обособената територия има общо 8 агломерации с изградена канализация от общо 151 населени места. С 

изключение на гр.Шумен всички останали канализации заустват без пречистване в повърхностни водни обекти.  

Повърхностните води се замърсяват от канализационните системи на гр. Нови Пазар, гр. Велики Преслав, 

гр.Каспичан и на гр. Смядово.  

Съществуващата канализационна мрежа на гр. Нови пазар зауства в р. Крива (приток на р. Провадийска) по 

посока на течението, преминаваща по цялото протежение на гр. Нови пазар. Река Крива след гр. Нови пазар до 

вливане в р. Провадийска е в риск от замърсяване по азот и фосфор.  

Отпадъчните води от канализацията на гр.Велики Преслав се изливат в преминаващото през града дере – ляв 

приток на р.Голяма Камчия. 
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Отпадъчните води от канализацията на гр. Каспичан заустват непречистени в р. Каменица, приток на р. 

Провадийска. Река Провадийска от преди с. Каменяк до гр. Каспичан вероятно е в риск от замърсяване с битов 

характер от населени места, а след гр. Каспичан до Нешва – в риск от замърсяване от земеделски практики. 

Канализацията на гр.Смядово зауства в р. Брестова, приток на р. Камчия. Река Брестова е в риск от 

замърсяване с органични вещества, азот и фосфор. 

 

Заустване  на отпадъчни води от селищни канализации с изградена ПСОВ  

В обособената територия има функционираща една ГПСОВ /от общо изградени 2/, обслужваща агломерация 

над 100 000 Е.Ж.;  

Основни данни за ПСОВ на територията на област Шумен са показани в следващата таблица. 

 

Таблица 50 Основни данни за съществуващи ПСОВ в ОТ на ВиК – Шумен ООД, гр. Шумен, във връзка със 

замърсяването на водите 

N 
Име 

ПСОВ 
Обхват 

на ПСОВ 

ЕЖ, според 
Приложение на 

Директива 
91/271 ЕО 

Стъпала на 
пречистване 

Зауства във 
воден обект/ 

поречие 

Чувстви-
телна зона 

да/не 

Съответ-ствие 
с Директива 

91/271 ЕО 

Отклонения от 
емисионните 

норми 

1 
ПСОВ 
Шумен 

Шумен 116 000 Механично 
р. Поройна приток 

на р. Камчия 
да не 

Да – НВ, 
ХПК,БПК 

 

Заустване  на отпадъчни води от промишлени обекти 

На територията на област Шумен най-силно е застъпен отрасъла  „ Преработваща промишленост“. Развита е 

хранително-вкусовата, химическата промишленост, производството на строителни материали и др. 

По-големите предприятия, които заустват отпадъчни води в повърхностни водни обекти или земни лагуни, са: 

“Алкомет” АД; гр. Шумен; “Винекс Преслав” АД”, гр.Преслав; „Рока България“ АД; “Промишлено и хибридно 

животновъдство-Брадърс Комерс” АД, гр Шумен - свинекферма; “Автомагистрали “ Черно море” АД гр. Шумен – 

Асфалтова база – гр. Шумен и др. 

 Влияние върху подземните води 

Влиянието върху подземните води е директно – чрез проникване на замърсители от различен характер или 

посредством повърхностни води, които подхранват подземните води в терасите на повърхностните водни тела.  

На територията на област Шумен основното замърсяване на подземните води се предизвиква от замърсяването 

на повърхностните води, дължащо се на липса на ПСОВ и директните зауствания на частично пречистени или 

непречистени битови и промишлени води в тях. В такъв смисъл всички източници на замърсяване и 

въздействието им върху качеството на повърхностните води рефлектират и върху подземните води. 

Замърсяване на подземните води се предизвиква също и от активна земеделска дейност – основно с нитрати. 

Това са предимно подземни води използвани за водоснабдяване в значителната част от територията 

управлявана от „ВиК - Шумен” ООД, гр. Шумен.  

С най-голямо значение за замърсяването на подземните води от дифузни източници са селскостопанските 

дейности (земеделие и животновъдство) и населени места без канализация. Те емитират предимно нитрати и 

амоний. 

Съществен замърсител на подземните води са животновъдните ферми (свиневъдство, говедовъдство и 

птицевъдство) и се дължи на депониране на отпадъчни продукти (твърд и течен тор) от животновъдството в 

близост до фермите и неефективно действащи пречиствателни съоръжения. 
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Сериозен източник на замърсители са и селищните депа за отпадъци, които не отговарят на съвременните 

санитарно-хигиенни норми. При валежи инфилтратът прониква чрез просмукване в подземните води. 

Населените места без изградена канализация и ПСОВ в ОТ Шумен са основно под 2 000 ЕЖ. Те също 

допринасят за замърсяването на подземните води, основно с нитрати. Освен тях, в почти всички агломерации 

над 2 000 ЕЖ в областта канализационните мрежи са със степен на изграденост  между 60% и 90% и се нуждаят 

от доизграждане. 

Изпълнението на монитринга върху подземните води (по данни от ПУРБ) показва, че в обхвата на област Шумен 

има подземни водни тела оценени в лошо химично състояние. Установено е замърсяване с нитрати, причинено 

от просмукване на замърсители в онези подземни хоризонти, които са незащитени, открити, уязвими на 

проникване на повърхностни замърсители или са покрити с водопропускливи отложения с вертикална и 

хоризонтална филтрация - Порови води в Кватернера, Порови води в Палеоген, Карстови води в Горна Креда, 

Пукнатинни води в Хотрив-Барем-Апт, Пукнатинни води във Валанж-Хотрив-Апт, Карстови води в Разградската 

формация (от всички тях ВиК Дружеството ползва вода за водоснабдяване). Всички тези водоносни хоризонти се 

ползва вода за водоснабдяване на населени места от обособената територия. 

Като се отбележи факта, че водоснабдяването на ОТ Шумен се осъществява около 40% от подземни води, то 

опазването им в добро състояние е от изключително значение. 

Изпълнението на мониторинга върху подземните води (контролна дейност на РИСОВ) показва, че в обхвата на 

област Шумен 8 броя от общо 15 – те броя подземни водни тела са оценени в лошо химично състояние.  

3.2.3 Мониторинг върху качеството на водата 

Една от основните цели, заложена още в чл.1 на Директива 2000/60/ЕО, е защитата на всички води, 

включително подземните, вътрешните повърхностни и крайбрежните морски води. Заедно с това, Рамковата 

директива въвежда основната структурна единица за управление - речният басейн и категорията „водно тяло”. 

Различните категории водни тела представляват самостоятелен елемент от повърхностните и подземните води, 

със запазени естествени или силно изменени физически характеристики, както и нови такива, създадени в 

резултат на човешката дейност. 

Разгледани са следните видове мониторинг: 

 Мониторинг на повърхностните води 

 Мониторинг на подземните води 

 Мониторинг на питейните води 

 Мониторинг на отпадъчните води 

 

Мониторинг на повърхностни води  

Мониторингът на повърхностните води в област Шумен се осъществява от Басейнова дирекция за управление 

на водите в Черноморски район с център Варна и Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски 

район с център Плевен. 

Мониторингът на повърхностните води е част от Националната система за мониторинг на околната среда 

(НСМОС) и включва програми за контролен и оперативен мониторинг. Целта на мониторинговите програми за 

контролен мониторинг е да осигурят необходимата информация за оценка на състоянието на водите в рамките 

на речния басейн или подбасейн. Оперативните програми за мониторинг следва да определят състоянието на 

водните тела в риск и да оценят промените, които са настъпили в резултат от прилагането на програмата от 

мерки. Съобразени са с изискванията на т.1.3.1 на Приложение V на Рамковата директива по водите. Мрежите 

за контролен и оперативен мониторинг на повърхностни води и измерваните показатели в тях са 

регламентирани със Заповед на министъра на околната среда и водите № РД – 182/26.02.2013 г. 
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Показателите, които се проследяват по Заповедта са разделени в три основни групи – основни физико-химични, 

приоритетни вещества и специфични замърсители, като честотата им на мониторинг е от 4 до 12 пъти в 

годината. Зависи както от изготвената първоначална оценка на риска, така и от екологичното и химичното 

състояние на обследваните водни тела. 

Физико-химичен мониторинг на повърхностните води 

Мрежата за химично състояние обхваща 533  мониторингови пункта на територията на страната, разпределени в 

четирите района на басейново управление. Измерваните показатели са разделени в три групи: 

 Основни физикохимични показатели - температура, алкално-киселинен баланс (pH), неразтворени 

вещества, електропроводимост, биогенни елементи (амониев азот – NH4+, нитратен азот – NO3- и фосфати – 

PO43-, разтворен кислород, наситеност с кислород, перманганатна окисляемост, биохимична потребност от 

кислород (БПК), химична потребност от кислород (ХПК), желязо, манган, сулфати, хлориди и др. 

 Приоритетни вещества – 33 вида токсични, устойчиви и биоакумулиращи се вещества  

 Специфични замърсители - органични вещества, тежки метали и металоиди, цианиди, феноли и други 

специфични вещества 

В мониторинговите пунктове се замерват и водни количества. 

Съгласно Национален доклад за състоянието на околната среда в България през 2011 год. на ИАОС, на 

територията на страната се наблюдава запазване на доброто качество на водите по основните показатели 

(индикатори). В същия Доклад е показана динамиката на изменението на основните индикатори за химично 

състояние на повърхностните води за периода от 2001 г. до 2011 г. както общо за страната, така и по райони на 

басейново управление. Данните за двете басейнови дирекции БДДР и БДЧР, в чиито обхват на управление 

попада обособената територия на ВиК Шумен, са дадени по-долу. 

На територията на Дунавски район на басейново управление са разположени 174 мониторингови пункта. 

Наблюдава се запазване на доброто качеството на водите по основните показатели (индикатори). Изменението 

на концентрациите им за периода 2002-2011 г. е показано на следващата фигура. 

 

 

(Източник: ИАОС) 

Фигура 68 Изменение на концентрацията на основните индикатори за химично състояние на повърхностните води 

на територията на Дунавски район на басейново управление, mg/l 

 

От 2007 г. се наблюдава тенденция за намаляване на ХПК. NO3-N и PO4 също запазват тенденцията за 

подобрение от последните години . 
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В Черноморски район на басейново управление има 114 пункта, разположени по цялата територия на 

басейна.  

 

(Източник: ИАОС) 

Фигура 69 Изменение на концентрацията на основните индикатори на повърхностните води на територията на 

Черноморски район на басейново управление 

От 2007 се наблюдава понижение на концентрацията на БПК5 и ХПК. През 2011 се запазва тенденцията по 

отношение на PO4-P за понижение на концентрацията. Като цяло може да се обобщи, че се наблюдава 

запазване на качеството на водите в района.   

Хидробиологичен мониторинг на повърхностни води  

Биологичните качествени елементи, които се използват в хидробиологичния мониторинг на повърхностните води 

са дефинирани в чл.8 от Приложение V на Рамковата директива за водите и в Наредба № 1 от 11.04.2011 г. 

за мониторинг на водите (обн., ДВ, бр. 34 / 29.04.2011 г., в сила от 29.04.2011 г.): фитопланктон и друга водна 

флора (макрофити и фитобентос), макробезгръбначни и риби. Минималната честота за провеждане на 

мониторинга е веднъж годишно с изключение на мониторинга на фитопланктона, за който минималната честота 

е два пъти годишно. Броят на пунктовете за хидробиологичен мониторинг: 

- за категория „реки” – 1461 

- за категория „езера” – 99 

- за категория „крайбрежни води” – 21 

В периода 2007 - 2010 г. за хидробиологичният мониторинг на повърхностни води в ИАОС се използват следните 

биологични елементи за качество: макробезгръбначни за категория реки (биотичен индекс, по утвърдена 

методика - 1998 г.), макрофити за категория „реки” (съгласно стандарт EN 14184:2003 – Качество на водата. 

Ръководство за изследване на водни макрофити в течащи води) и фитопланктон за категория „езера” 

(стандарт ISO 10260:1992 - Качество на водата. Определяне на биохимични параметри. Спектрометрично 

определяне на концентрацията на хлорофила). 

Изпълнението на програмите за периода 2010 – 2015 г. е разпределено на база, като ежегодно се обслужват 

между 500 и 600 пункта. През 2011 г. стартира мониторинга на биологичните качествени елементи на 

повърхностни води от категория „езеро“. 
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Състоянието на повърхностните води основно е общ израз за състоянието на повърхностния воден обект, 

определена от неговото екологично и химично състояние и водните количества. Качеството на водите най-

често се определя от химичното състояние и е основната характеристика за общото състояние. 

 

Оценка състоянието на повърхностните водни тела в Област Шумен 

Изготвените Планове за управление на речните басейни се базират на изискванията на чл.155, ал.1, т.2 от 

Закона за водите и на чл.13 от Директива 2000/60/ЕО. Утвърдени са от Министъра на околната среда и водите 

със Заповеди: № 293 / 22 март 2010 г. за Дунавския басейнов район и № 294 / 22 март 2010 г. – за 

Черноморския район. С използването на система „Б”, съгласно Приложение II, 1 от РДВ, и в двата документа 

ясно са идентифицирани типовете повърхностни води и категории реки и езера, приравнените към тях водни 

тела, и разпределението им по поречия. Списък на охарактеризираните повърхностни водни тела от 

обособената територия с оценка на риска, химичен и екологичен статус е даден таблично.  

Химичното състояние на повърхностните водни тела се оценява в два класа – добро и лошо. Водните тела, 

отговарящи на химичните стандарти за качество, съобразно изискванията на Директива 2008/105/ЕО, по 

експертна преценка са определени в добро състояние и са обозначени в синьо. Всички други, с показатели над 

пределените стойности и класифицирани в лошо състояние – с червено. 

За категориите естествени и силномодифицирани реки естествени и силномодифицирани езера скалата за 

оценка включва показателите: съдържание на разтворен кислород, БПК5, амониев, нитритен и нитратен 

азот, общ азот, фосфати и общ фосфор. 

 

Таблица 51 Визуализация на степените за оценка на химическото и екологичното състояние, и оценката на риска за 

повърхностните водни тела 

Химично състояние Екологично състояние Оценка на риска 

добро лошо много добро добро умерено лошо много лошо не е в риск вероятно в риск в риск 

 

Екологичното състояние на повърхностните водни тела се оценява в пет класа: „много добро“, „добро“, 

„умерено“, „лошо“ и „много лошо“, които се изобразяват с показаните в таблицата цветове. За оценка на 

екологичното състояние се разглеждат следните групи елементи: биологични, хидроморфологични и физико-

химични елементи. Водещи за определяне на екологичното състояние са биологичните елементи. 

Забелязват се значителни разминавания в подхода и броя на типовете в отделните Басейнови дирекции при 

използването на типологията за повърхностните води за изготвянето на Плановете за управление, въпреки 

принципно общия алгоритъм, зададен от Рамковата директива по водите. Трябва да се отчита и 

разминаването на административно определените граници с естествените такива, ограждащи водосборна 

област или част от поречие. Поради тази причина е възможно едно повърхностно водно тяло да преминава през 

територията на една или повече общини или области.  

Единственият водоизточник от повърхностните води предназначени за питейно-битово водоснабдяване в 

обособената територия на ВиК Шумен е язовир „Тича”. Водохранилището е класифицирано като самостоятелно 

водно тяло, езерен тип – голям дълбок язовир. Резултатите от мониторинга през 2011 г. потвърждават, 

определената през 2004 г. проектна категория А1 за язовир „Тича”. 

С изготвения от БДЧР „Анализ на актуалното количество и качество на води в Черноморски басейнов район 

за 2008 г.” се поставя първоначалното описване на повърхностни води по водни тела с характеризиране 

видовете антропогенен натиск върху тях. В обхвата на обособената територия Шумен попадат части от 

оттичащите се към Черно море реки Провадийска и Голяма Камчия и техните притоци. Като цяло в речния 

басейн на р.Провадийска са определени 15 водни тела, а в този на Камчия – 41. Както вече бе споменато в 
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т.2.2.4 Хидроложки и хидрогеоложки условия от Регионалния генерален план, притоци на Голяма Камчия от 

обособената територия на ВиК Шумен са реките: Врана, Стара, Боклуджа дере, Златарска, Селска и Брестова. 

Кратко описание на определените повърхностни водни тела и тяхното качествено състояние е дадено таблично. 

То се базира на „Анализ на актуалното количество и качество на води в Черноморски басейнов район за 2008 

г.”, като е допълнено с данни от последващите тематични доклади за периода 2009 – 2011 г. на Басейнова 

дирекция за Черноморски район и РИОСВ – Шумен.  

Повърхностните водни тела са типологизирани и описани в изготвената през 2009 г. актуализация на „Плана за 

управление на водите в Черноморски басейнов район”. Повече детайлна информация за тях и тяхното 

екологично и химическо състояние, както и оценка на риска може да се намери в т.2.2.5 Водни тела на 

Регионалния генерален план Шумен. 

Басейнова дирекция Черноморски район е определила 43 водни тела в поречието на река Камчия, като за всяко 

от тях е идентифицирала вероятния риск на замърсяване. От тях в обособената територия Шумен попадат 

следните ПВТ: 

 р.Голяма Камчия – от извора до яз.“Тича”. На база оценка на риска е разделено на 2 участъка: р. Камчия от 

извор до след с. Тича и р. Камчия след с. Тича до яз. “Тича” – вероятно в риск от замърсяване с азот и фосфор 

 р.Камчия – яз.“Тича”- водно тяло в лошо състояние и вероятно в риск от замърсяване с амониев азот 

 р.Камчия след яз. “Тича” до преди гр. Велики Преслав - вероятно в риск – мида „зебра” 

 р.Камчия от преди гр.Велики Преслав до с.Миланово - вероятно в риск от замърсяване с азот и фосфор 

 р.Камчия - от вливане на река Врана до вливане на р. Луда Камчия и притоци. На база оценка на риска и 

източниците на замърсяване тялото е разделено на 4 участъка: р.Камчия от с.Миланово до вливане на р.Врана; 

р.Камчия от вливане на р.Врана до вливане на р.Луда Камчия; р.Врана от Търговище до вливане в р.Камчия; и 

р.Поройна от извор до вливане в р.Камчия - в риск от замърсяване с органични вещества, азот и фосфор 

 р.Черна от извор до р.Камчия - не е в риск 

 р.Герила, от извор до яз.“Тича” - вероятно в риск от замърсяване с фосфор 

 р.Драгановска от извор до вливане в яз.“Тича” – не е в риск 

 р.Елешница от извор до вливане в яз.“Тича” - не е в риск 

 р.Златарска от извор до вливане в р.Камчия - вероятно в риск 

 р.Брестова и притоци - вероятно в риск от замърсяване с азот и фосфор 

 Токат дере – от извор до вливане в р.Камчия - вероятно в риск от замърсяване с органични вещества, азот и 

фосфор 

 Стара река от извор до вливане в р.Камчия - в риск от замърсяване с органични вещества, азот и фосфор 

 р.Комлудере – от извор до понирането й - вероятно в риск 

 р.Пакоша от яз.“Фисек” до вливане в р.Врана - вероятно в риск от замърсяване с азот и фосфор 

 р.Калайджидере от извор до след пътя Търговище – Велики Преслав, р.Кралевска от извор до вливане на 

р.Отекидере, р.Отекидере от извор до вливане в р. Кралевска, р.Каладжидере от пътя до вливане на р. 

Кралевска, р. Кралевска от вливане на Отекидере до в р.Врана –вероятно в риск от замърсяване с фосфор 
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Таблица 52 Състояние на повърхностните водни тела в обособената територия Шумен 

№ Описание на водното тяло Код 
Химически индикатори 

O2 БПК5 ХПК NH4-N NO2-N NO3-N PO4 Сулфати Хлориди 

1 р.Крива, от след с.Лиси връх до гр.Нови Пазар BG2PR600R013 мн.добро добро добро мн.лошо умерено умерено мн.лошо умерено мн.добро 

2 р.Крива, от извора до след с.Лиси връх BG2PR600R014 
 

        

3 р.Провадийска, от преди с.Каменяк до гр.Каспичан BG2PR900R015 мн.добро умерено умерено умерено добро добро лошо умерено мн.добро 

4 р. Провадийска, от извора до преди с.Каменяк BG2PR900R017 
 

        

5 р.Мадара, от извора до кв.Макак, гр.Шумен BG2PR800R018 
 

        

6 р.Мадара, от кв.Макак, гр.Шумен до вливане в р.Провадийска BG2PR800R016 мн.добро добро умерено мн.лошо умерено лошо лошо добро мн.добро 

7 р.Крива, от Нови Пазар до вливане в р.Провадийска BG2PR600R012 мн.лошо лошо лошо мн.лошо мн.лошо умерено мн.лошо умерено мн.добро 

8 р.Провадийска, от гр.Каспичан до с.Невша BG2PR567R011 
 

        

9 р.Главница, от извора до вливане в р.Провадийска BG2PR345R007 мн.добро добро добро добро умерено умерено лошо мн.добро добро 

10 р.Стара река, от извор до вливане в р.Камчия BG2KA700R016 
 

        

11 р.Брестова и притоци BG2KA600R018 мн.добро мн.добро добро лошо мн.лошо умерено лошо добро мн.добро 

12 р.Елешница, от извор до вливане в яз."Тича" BG2KA900R022 
 

        

13 р.Камчия, от преди гр.В.Преслав до с.Миланово BG2KA900R019 
 

        

14 р.Камчия, от след яз.Тича до преди гр.Велики Преслав BG2KA900R020 
 

        

15 р.Герила, от извор до вливане в яз."Тича" BG2KA900R039 мн.добро добро добро умерено добро мн.добро лошо мн.добро мн.добро 

16 р.Златарска от извор до вливане в р.Камчия BG2KA700R017 
 

        

17 р.Чираджи (Пакоша), от яз."Фисек" до вливане в р.Врана BG2KA800R026 
 

        

18 р.Камчия, от с.Миланово до вливане на р.Врана BG2KA578R003 мн.добро мн.добро добро лошо умерено мн.добро лошо мн.добро мн.добро 

19 р.Камчия, от вливане на Врана до вливане на Л.Камчия BG2KA578R003 умерено умерено добро мн.лошо мн.лошо умерено мн.лошо мн.добро мн.добро 

20 р.Поройна, от извор до вливане в р.Камчия BG2KA578R003 добро мн.лошо лошо мн.лошо умерено мн.добро мн.лошо умерено мн.добро 

21 яз."Тича" BG2KA900L021 
 

        

22 Хърсовска DJRWB08: р.Хърсовска BG1DJ100R008 
 

        

ПВТ попадащи в повече от една обособена територии 

1 р.Златина, от извора до 2,6 км. след с.Белоградец BG2PR500R010 
 

        

2 р.Токат дере, от извор до вливане в р.Камчия BG2KA500R010 мн.добро мн.добро мн.добро умерено мн.добро мн.добро лошо мн.добро мн.добро 

3 р.Драгановска, от извор до вливане в яз."Тича" BG2KA900R035 
 

        

4 II участък: р.Камчия, от след с.Тича до яз."Тича" BG2KA900R037 мн.добро мн.добро добро умерено добро мн.добро лошо мн.добро мн.добро 

5 р.Врана, от гр.Търговище до вливане в р.Камчия BG2KA578R003 мн.добро умерено добро мн.лошо мн.лошо добро умерено мн.добро мн.добро 

(източник : „Анализ на актуалното количество и качество на води в Черноморски басейнов район за 2008 г.”, БДЧР) 
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В годишните си доклади за качественото състояние на водите в Черноморски район през 2010 и 2011 г. БДЧР 

отчита, че в почти всички наблюдавани пунктове са регистрирани моментни стойности превишаващи 

препоръчителната норма от 0,2 мг/л за амониев азот от Наредба № 4 за качеството на водите за 

рибовъдство. Също така са регистрирани и стойности за нитрити в концентрации > 0,03 мг/л са измерени, с 

изключение на пункта р. Тича над с.Тича. Отчетени са и отделни превишения на препоръчителната норма за 

общ фосфор в пунктовете р.Тича  при с.Менгишево, р.Тича над с.Тича, река Врана – след гр.Търговище, 

р.Поройна – при с.Дибич и при с.Радко Димитриево. В пункта на р.Поройна – при с.Радко Димитриево има 

регистрирано несъответствие и по показателя БПК5. Констатирани са епизодични отклонения от 

индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по показатели БПК5, ХПК, нефтопродукти и екстрахируеми 

вещества при част от емитерите в поречието. Останалите мониторингови физикохимични показатели не 

показват отклонения от характерните стойности. 

 За поречието на р.Провадийска БДЧР е определила 15 водни тела. От тях в обособената територия на ВиК 

Шумен попадат: 

 р.Провадийска - от извор до преди с.Каменяк – вероятно в риск от земеделски практики 

 р.Провадийска – от преди с.Каменяк до гр.Каспичан – вероятно в риск от замърсяване с битов характер от 

населени места 

 р.Провадийска - след гр.Каспичан до с.Невша - в риск от замърсяване от земеделски практики 

 р.Мадара – от извор на кв.„Макак”, гр.Шумен - вероятно в риск от замърсяване с азот и фосфор 

 р.Мадара – от кв.”Макак”, гр.Шумен до вливане в р.Провадийска - вероятно в риск от замърсяване с азот и 

фосфор 

 р.Крива – от извор до след с. Лиси връх - вероятно в риск 

 р.Крива – от след с. Лиси връх до гр. Нови пазар - в риск от замърсяване с азот и фосфор 

 р.Крива – от гр. Нови пазар до вливане в р.Провадийска - в риск по азот и фосфор 

 р.Анадере – от извор до вливане в р.Главница - вероятно в риск, замърсяване с органични вещества, азот и 

фосфор и корекция 

 

Данните от извършения мониторинг през 2010 и 2011 г показват, че и в пунктовете за наблюдение на 

р.Провадийска и по-големите й притоци – р.Мадара и р.Крива, са регистрирани моментни стойности за амоний, 

нитрити и общ фосфор, превишаващи нормите за качество за шаранови води, съгласно Наредба № 4/ 2000 г. 

Констатирани са епизодични отклонения от ИЕО по показатели БПК5, ХПК, нефтопродукти и екстрахируеми 

вещества при част от емитерите в поречието. Останалите мониторингови физикохимични показатели не 

показват отклонения от характерните стойности. 
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Обобщени данни за състоянието на големите реки и язовири през 2011 г. по поречия са дадени графично.  
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(източник: Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2011 година, РИОСВ – Шумен) 

Фигура 70 Данни за мониторинг от поречието на р. Камчия 
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(източник: Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2011 година, РИОСВ – Шумен) 
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Фигура 72 Обобщени данни за състоянието на големите реки и язовири през 2011 г. по поречия 

 

Идентифицираните от РИОСВ – Шумен големи замърсители са описани по поречия и общини в Регионалния 

доклад за състоянието на околната среда през 2011 година. Мониторинговите пунктове за следене 

имисионното съдържание на водните обекти обхващат големите реки в района. Накратко: 

Община Шумен 

Повърхностните водните обекти, протичащи през територията на общината се характеризират с малък дебит. 

Заустват като леви и десни притоци на реките Камчия и Провадийска. Преобладаващо е замърсяването от 

отпадъчните води на гр.Шумен. Основни водоприемници на отпадъчни води от производствени дейности и 

канализации в общината са р.Поройна, р.Теке дере и р.Мадарска. Имисионното състояние на тези водни обекти 

е показателно за замърсяването им с отпадъчни води.  

Изходящите пречистени води от ПСОВ Шумен са обект на постоянен мониторинг. Периодичен мониторинг 

извършва в точките на заустване на колекторите от градовете Нови пазар, Велики Преслав, Смядово и 

Каспичан. Периодично се вземат проби и от точките на заустване на промишлените предприятия в обособената 

територия, явяващи се потенциални замърсители. 

На територията на общината има пункт за мониторинг на р.Поройна при с.Радко Димитриево.  

Община Велики Преслав  

Река Камчия протича през територията на община Велики Преслав. Най-големият й ляв приток - р.Врана, се 

зауства в нея южно от с.Хан Крум. На територията на общината има контролни пунктове за мониторинг при 

с.Кочово и с.Хан Крум. 

Водите на р.Врана се характеризират с по добро кислородно съдържание и изразено органично и биогенно 

натоварване. Промяна в характеристиките на реката е слаба и се определя от въздействието на точкови и 

дифузни източници. Поради малкото разстояние до устието, самопречистващата  способност на водния обект не 

е достатъчно ефективна. Състоянието на реката зависи от качеството на  заустваните отпадъчни води от 

канализационните мрежи  на градовете Търговище и Велики Преслав.   

Община Нови пазар 

Имисионното състояние на водните обекти от територията на общината се следи от пункта за мониторинг след 

гр.Нови пазар. От замърсителите с най-голям дял имат отпадъчните води от канализационната мрежа на 

гр.Нови Пазар, които се заустват непречистени в Крива река.  
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Община Каспичан 

Замърсяванията на повърхностните води се регистират в мониторинговия пункт на р.Провадийска след 

гр.Каспичан.  Лабораторните резултатите показват, че няма значими отклонения от препоръчителните стойности 

на водите. Най-голям източник на замърсяване е канализацията на гр.Каспичан, чиито отпадъчни води се 

заустват непречистени. 

Община Върбица 

 Пунктът за мониторинг на повърхностни воде е на  р.Тича при с.Менгишево.  

Общини Венец, Хитрино, Никола Козлево, Каолиново и Смядово от област Шумен 

В тези общини няма пунктове за следене на имисионното състояние на водните обекти. Главен източник на 

замърсяване са заустваните битово-фекални води от канализацията на населените места, тъй като те не се 

пречистват. 

По-подробни данни за естеството вида и стойностите на заустваните емисиии за 2010 и 2011 г., може да се 

открие в съответните годишни доклади на БДЧР за Оценка на актуалното състояние на водите в Черноморски 

басейнов район, както и в Регионалните доклади на РИОСВ – Шумен за състоянието на околната среда.  

 

Контрол на емитери, формиращи отпадъчни води, които се заустват в повърхностни водни обекти 

Контролът на емитери, формиращи отпадъчни води, които се заустват в повърхностни водни обекти, е в пряка 

зависимост от качеството на водоприемниците. В област Шумен този контрол се извършва от РИОСВ – Шумен.  

По отношение провеждането мониторинга на отпадъчните води, основната цел е опазване на водните обекти от 

замърсяване чрез превантивен, текущ и последващ контрол на източниците, който е свързан с прилагането на 

Закона за водите и подзаконовите му нормативни актове.  Мониторингът се осъществява чрез контролиране 

обектите, формиращи отпадъчни води, включително и пречиствателните станции на населените места, 

параметрите и изпълнението на условията и изискванията в издадените разрешителни за заустване на 

отпадъчни води и комплексните разрешителни, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда и 

контролиране аварийните изпускания на отпадъчни води. 

Обектите на територията на област Шумен, които формират отпадъчни води, зауствани в повърхностни водни 

тела и попадащи в териториалния обхват на дейността на РИОСВ – Шумен, са дадени в таблицата по – долу 

(източник: Годишен доклад за състоянието на околната среда 2012 г. на РИОСВ-Шумен). От тях 5 броя 

емитери имат издадено комплексно разрешително.  

Таблица 53 Обекти, формиращи отпадъчни води, зауствани в повърхностни водни тела, в териториалния обхват на 

област  Шумен.  

№ Обект Поречие 
Разрешително/ 

Комплексно 
разрешително 

1 ГПСОВ Шумен р. Поройна - 

2 Канализация на гр.Нови Пазар р. Крива - 

3 Канализация на гр.Велики Преслав р. Дервишка - 

4 Канализация на гр.Каспичан р. Каменица - 

5 Канализация на гр.Смядово р. Смядовска - 

6 АЛКОМЕТ АД 
р. Теке дере 

(водоприемник ІІ-ра 
категория) 

КР № 341-Н1/2012 г. 

7 “ХАН ОМУРТАГ”АД 
р. Мътнишка; р.Теке 

дере 
КР № 200-Н1/2009 г. 

8 „Автомагистрали „Черно море“ АД, гр. Шумен – Асфалтова база – гр. Шумен р. Камчия - 

9 „Винекс Преслав“ АД, гр. Велики Преслав р. Голяма Камчия - 
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№ Обект Поречие 
Разрешително/ 

Комплексно 
разрешително 

10 Винарска изба „Хан Крум“ АД, с. Хан Крум р. Камчия - 

11 
"ТИТАН БКС" гр. Шумен - Регионално депо за неопасни отпадъци за 

общините Шумен, Смядово, Велики Преслав, Каолиново, Хитрино, Каспичан 
Венец, Нови пазар 

сухото дере на р. 
Камчия 

КР № 349-Н0/2008 г. 

12 “Керамат” АД, гр.Каспичан, цех Дивдядово р. Голяма Камчия КР № 128/2006 г. 

13 “Керамат” АД, гр. Каспичан, цех Ветрище Сухо дере КР № 113/2006 г. 

14 “Промишлено и хибридно животновъдство-Брадърс Комерс”АД, гр. Шумен р.Камчия - 

15 “Рока България” АД, общ.Каспичан 
р.Каменица, поречие 

Провадийска река 
н.д. 

16 “Ив-мес” ЕООД, общ.Каспичан р.Провадийска н.д. 

17 “Камаджиев Милк” ЕООД – МПП, с.Крива река, общ. Никола Козлево р.Провадийска н.д. 

Източник: РИОСВ Шумен – Годишен Доклад 2012 г 

 

В резултат на дейността на контролните органи през 2012г. на територията на област Шумен са предприети 

следните действия: 

 ГПСОВ Нови Пазар и ГПСОВ Каспичан – През 2012 г.  е изготвен проект, който е одобрен за финансиране по 

Оперативна програма “Околна среда”.  

 ГПСОВ Смядово  - Изготвен е идеен проект за нова пречиствателна станция за отпадъчни води на 

гр.Смядово, който е внесен за одобрение за финансиране към Оперативна програма “Околна среда”. При 

положителна оценка ще се изготви работен проект и ще се пристъпи към изграждане на обекта. 

 

Мониторинг на подземни води  

Мрежите за мониторинг на подземните води са регламентирани със Заповед на Министъра на околната среда и 

водите № РД -182/26.02.2013г. Те се състоят от пунктове за контролен и оперативен мониторинг на химичното 

състояние на подземните води, пунктове за мониторинг на зони за защита на водите, както и пунктове за 

мониторинг на количественото състояние на подземните води – измерване на водно ниво в кладенци и на 

дебити на извори. Мрежата за химичното състояние обхваща 277 пункта за контролен мониторинг, 113 пункта за 

оперативен мониторинг, като 52 от горните пунктове, подлежат едновременно на контролен и на оперативен 

мониторинг.  

Пробите от подземни води се пробонабират и анализират от лабораториите на ИАОС по показателите посочени 

в гореописаната Заповед.  

Измерваните показатели са разделени в следните групи показатели:  

1. Физико-химични: 

І-ва група – основни физико-химични показатели 

ІІ-ра група – допълнителни физико-химични показатели 

2. Специфични замърсители: 

І-ва група - метали и металоиди 

ІІ-ра група -органични вещества 

Честотата на пробонабиране при контролния мониторинг е 2 или 4 пъти годишно, като за основните 

физикохимични показатели честотата е – 2 до 4 пъти/годишно, за допълнителните физикохимични показатели 
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честотата е – 1 до 4 пъти/годишно; за металите и металоидите е 1-2 пъти и за органичните вещества – 1 

път/годишно. 

 

Съгласно Национален доклад за състоянието на околната среда в България през 2010 год. на ИАОС в периода 

1996 – 2010 г. се наблюдава постепенно подобряване на качеството на подземните води за по-голяма част от 

показателите. За периода 2000-2010 г. седем от деветте показатели за подземни води (амониеви, нитритни 

йони, перменганатна окисляемост, сулфати и хлориди, общо желязо и манган) показват понижение. Процентите 

на пунктовете, в които средногодишните концентрации на нитрати превишават стандарта за качество за нитрати, 

в периода 1996-2010 г., показват незначителни изменения спрямо 1996 г., с леко повишение през 2008 и застой в 

последните три години.  

Изпълнението на монитринга върху подземните води (контролна дейност на РИСОВ) показва, че в обхвата на 

област Шумен 8 броя от общо 15 – те броя подземни водни тела са оценени в лошо химично състояние. 

Установено е замърсяване с нитрати, причините за което са описани по-подробно в т.3.1.3. 

 

Качествено състояние на подземните води  

Публикуваните в Оценка на актуалното състояние на водите в Черноморски басейнов район през 2011 г., 

резултати показват че няма отклонения от стандартите за питейни води (СПВ) и прагови стойности (ПС) по 

изследваните показатели, освен в следните подземни водни тела с кодове: 

Кватернерен водоносен хоризонт 

Водно тяло с код BG2G000000Q003  

Порови води в кватернерно - алувиални отложения на р. Провадийска. През 2011 г. отклонения от ПС и СК е 

констатирано в пункт ШК Каспичан по показателите: амониеви йони (0,83 мг/л), нитрати (45,53 мг/л) и калций 

(435,5 мг/л ) еднократно в пункт ШК Златина.  

Водно тяло с код BG2G000000Q004 

Води в кватернерно - алувиални отложения на р.Врана и р.Голяма Камчия.  Отклонения от ПС е констатирано по 

показателите: желязо (0,345 мг/л) и манган (0,094 мг/л) в пункт ТК Хан Крум и нитрати (40 мг/л) в пункт ШК 

Новосел. 

Водно тяло с код BG2G000000Q005 

Води в кватернерно- алувиалните отложения на р.Камчия. Отклонения от СК и ПС е установено в съдържание 

на манган (0,46 мг/л) в пункт ТК Старо Оряхово.  

Горнокреден водоносен хоризонт 

Водно тяло с код BG2G00000K2030 

Карстови води в горна креда-мастрихт - Шуменско плато. Резултатите по анализираните показатели за периода 

2006 – 2010 г. показва, че няма отклонения от ПС и СК по изследваните показатели. Констатира се намаление на 

концентрациите на амониеви йони в подземните води и след 2007-ма година, данните показват стойности под 

ПС. Състоянието на подземното водно тяло е добро. 

Долна креда хотрив барем – апт 

Водно тяло BG2G0000К1HB036 

Пукнатинни води в хотрив-барем-апт – Каспичан. Констатирани са превишения над ПС в концентрациите на 

нитрати. (30 до 100 мг/л) при пределна стойност ПС 40 мг/л. В пункт за собствен мониторинг на ТК „Комфорт” 

ООД има еднократно регистрирани стойности над СК, освен за нитрати, и за сулфати (300 мг/л при норма 

250 мг/л), калций (174 мг/л при норма 150 мг/л) и магнезий (201 мг/л при норма 80 мг/л). 
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Водно тяло BG2G0000К1HB037 

Долна креда валанж-хотрив – апт  Шумен-Търговище. Резултатите от анализа на подземните води от пунктовете 

в това ПВТ не показват отклонения от ПС, освен в концентрациите на нитрати в пункт каптаж „Батаклък”, с. 

Буховци и ШК 1(2) (134,5 мг/л при норма от 40 мг/л). 

 

Мониторинг на питейните води  

Мониторингът на питейните води се провежда от Басейновите дирекции чрез Регионалните лаборатории към 

ИАОС, Регионалните здравни инспекции (РЗИ) и „ВиК” дружествата, в съответствие с раздел ІІІ на Наредба №12 

от 18.06.2002г. за качествените изисквания към повърхностните води, предназначени за питейно-битово 

водоснабдяване. За успешното реализиране на програмите за мониторинг, последваща оценка на резултатите и 

осъществяването на ефективен контрол, на водата добивана за питейно-битово водоснабдяване, в началото на 

всяка календарна година Басейновите дирекции разработват Програми за контролен и собствен мониторинг на 

питейните води. Програмите за 2013г. са регламентирани със Заповед на Министъра на околната среда и водите 

№ РД -182/26.02.2013 г. Програмата се основава на резултатите от извършени в предходни календарни години 

анализи на качеството на подаваната питейна вода и направените заключения на акредитирани лаборатории за 

годност на водата за питейни цели. 

Показателите за контрол и мониторинг са групирани в следните три групи:  

 І група – рН, цвят, неразтворени вещества, температура, електропроводимост, мирис, нитрати, хлориди, 

фосфати, ХПК, разтворен кислород, БПК и амониеви йони;  

 ІІ група – желязо, манган, мед, цинк, сулфати, повърхностно активни вещества, феноли, азот по Келдал, 

колиформи-общо, фекални колиформи;  

 ІІІ група – флуориди, бор, арсен, кадмий, хром  общ, олово, селен, живак, барий, цианиди разтворени или 

емулгирани въглеводороди, полициклични ароматни въглеводороди, пестициди общо, екстрахируеми вещества, 

фекални стрептококи и салмонела.  

В зависимост от получените резултати от провеждането на мониторинга, водите предназначени за питейно - 

битови нужди се категоризират в три категории А1, А2, А3. Пробовземанията и анализите се извършват от 

Регионалните лаборатории към ИАОС, от ВиК – дружествата, за целите на собствения мониторинг и от РЗИ. 

В област Шумен повърхностен водоизточник за питейно водоснабдяване е язовир „Тича” изграден на р. Голяма 

Камчия. Той се определя като самостоятелно водно тяло от езерен тип – голям дълбок язовир. “ВиК” ООД, гр. 

Шумен има Разрешително за водоползване издадено от МОСВ Разрешително № 3644/03.06.2005 г. за 

водоснабдяване на гр. Шумен и гр. Велики Преслав. Около язовира за питейно-битово водоснабдяване не е 

учредена и преучредена санитарно-охранителна зона, съгласно Директива 80/778 ЕС за питейно-битово 

водоснабдяване, изменение Директива 98/83/ЕС и Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, 

проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и 

съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за 

лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. Проектната категория на язовира е определена на 

основание на Наредба №12/2002 г. със Заповед № РД-415/28.04.2004 г. на Министъра на околната среда и 

водите и е А1. През 2011 г. с цел определяне на състоянието на водите и потвърждаване на проектната 

категория, е проведен мониторинг със съвместно пробонабиране между БДЧР, РЗИ и “В и К” дружеството. Въз 

основа на данните от мониторинга е направено заключението: „….Потвърждава се категорията А1 на яз.Тича, 

съгласно направения анализ на данните за 2011 г. съобразно изискванията за повърхностните води, 

предназначени за питейно-битово водоснабдяване. Това предполага предварителна обработка на ползваните 

води – механична и дезинфекция…”. 

С питейна вода от язовир „Тича” се захранват Шумен и Велики Преслав. Към настоящия момент предварителна 

обработка на суровата вода от яз.Тича се извършва само за гр.Велики Преслав. Водата за водоснабдяване на 

гр. Велики Преслав постъпва за третиране в Микрофилтрационна озонаторна станция (МФОС). „ВиК - Шумен” 
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ООД, гр. Шумен провежда собствен мониторинг на качествата на водата постъпваща в МФОС – гр. В.Преслав. 

Според определената категория на водата (А1) тя преминава през етапи на механично пречистване и 

дезинфекция чрез озониране. Старата и амортизирана водопроводна мрежа на градовете снабдявани с питейна 

вода от язовира налага водата да бъде защитена от вторично замърсяване при пропускането й към 

потребителя. Ето защо обработената вече вода се третира допълнително с хлор газ, който гарантира надеждно 

обеззаразяване на водата, по пътя й към потребителите. 

Предварителна обработка на суровата вода от яз.Тича не се извършва за гр.Шумен и селата Дибич, 

Белокопитово и Панайот Волов. 

За останалите населени места питейната вода се доставя от подземни водоизточници. Те се захранват от 53 бр. 

дълбоки сондажни кладенци, 27 бр. шахтови кладенци, 10 бр. дренажи, 133 бр. каптажи и естествени извори.  

С Програмата за мониторинг на питейната вода за 2012 г. са определени 97 зони на водоснабдяване на 

територията на Област Шумен. От тях: 

 3 бр. големи зони - с обем разпределяна вода над 1 000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо 

население, свързано към водоснабдителната система над 5 000 човека – зона язовир „Тича“, зона Нови Пазар и 

зона Изгрев. /Приложение 3.2.3-1/ 

 94 бр. малки зони - с обем разпределяна вода под 1 000 м3 в денонощие и с постоянно живущо население, 

свързано към водоснабдителната система под 5 000 човека. /Приложение 3.2.3-1/ 

 

Таблица 54 Зони за водоснабдяване 

Източник на данни: ВиК- Шумен ООД и РЗИ Шумен 

 

В Програмата е изготвен и подробен списък на пунктовете в населените места за пробовземане. За всяко 

населено място са определени по 2 пункта, които се редуват при пробонабиране. Предвид обстоятелството, че 

гр.Шумен и гр. Велики Преслав се водоснабдяват от язовир „Тича“, водата от който се подлага само на химична 

дезинфекция (без пречистване) броят на пунктовете и честотата на пробовземане са завишени. Броят на 

пробите вода от всяко населено място и кратността на пробонабиране са определени в съответствие с Наредба 

№ 9. 

Анализът на данните от мониторинга показва: 

 Анализираните проби от подземни водоизточници при консуматора (по данни на РЗИ Шумен) показват 

отклонения по остатъчен хлор, мътност и нитрати. 

 Анализираните проби от пробонабиране от самия водоизточник показват отклонение по показателя 

нитрати. Установено е трайно във времето (за разглеждания период от три години 2009 г. – 2011 г.) 

отклонение в едни и същи пунктове на съдържание на нитрати по-голямо от максимално допустимото 

съдържание на нитрати в питейни води от 50 mg/l съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на 

водата, предназначена за питейно-битови цели.  

 Сравнението на данните от анализите на вода при консуматора, направени от лабораториите на РЗИ Шумен 

и данните от анализите в лабораториите на „ВиК” Шумен показват най-общо отклонение по показателя нитрати 

при едни и същи водоизточници и пунктове.  

 При анализа на питейните води от съоръженията за водовземане се установява съдържание на нитрати по-

голямо от максимално допустимото според Наредба № 9 (50 mg/l).  

№ Зони за водоснабдяване и брой жители Брой зони 

1 Зони за водоснабдяване с обем над 1000м3 и над 5000 ж. 3 

2 Зони за водоснабдяване с обем под 1000м3 и под 5000 ж. 16 

3 Зони за водоснабдяване с обем под 100м3 и под 5000 ж. 78 
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 При показателите на изследваната вода от язовир „Тича” не се установяват отклонения от изискванията в 

Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (обн., ДВ, бр. 30 

от 28.03.2001 г., изм., бр. 87 от 30.10.2007 г., в сила от 30.10.2007 г., изм. и доп., бр. 1 от 4.01.2011 г., изм., бр. 15 

от 21.02.2012 г., в сила от 21.02.2012 г.). 

 При изследването на проби вода, взета при консуматора, се установява, че пробите от зона „Язовир Тича” 

показват трайни отклонения по показателите мътност, остатъчен хлор и колиформи. Причините за тези 

отклонения от нормативните стойности са свързани с обработка на водата – липса на съоръжения за 

пречистване на питейна вода и дезинфекция или незадоволителна работа на съществуващите такива (МФОС в 

гр. Велики Преслав).  

В Приложение 3.2.3-1 са описани подробно зоните за водоснабдяване и отклоненията от здравните норми за 

качеството на водата. 

http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Naredbi/vodi/NAREDBA_9_ot_16032001_g_za_kacestvoto_na_vodata_prednaznacena_za_pitejnobitovi_celi.pdf
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Фигура 73 Карта на населените места с установени отклонения от допустимите норми за качеството на питейната 

вода 
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Мониторинг на отпадъчните води  

Мониторинг на отпадъчните води се извършва паралелно от РИОСВ Варна и от ВиК оператора. Промишлените 

предприятия с комплексни разрешителни също извършват собствен мониторинг на отпадъчните води, 

формирани на територията им. 

- Отпадъчни води след пречистване в ГПСОВ 

Съгласно чл.11 и 12 от Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни 

и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (обн., ДВ, бр. 97 от 28.11.2000 г., изм. и доп., 

бр. 24 от 23.03.2004 г., в сила от 23.03.2004 г.) изискванията към отпадъчните води след селищните 

пречиствателни станции са както следва: 

Таблица 55 Емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, 

зауствани във водни обекти 

Показател 
Стойност, mg/l O2 

при над 100 000 е.ж при 10 000 - 100 000 е.ж 

Биохимична потребност от кислород (БПК5) при 20°С без 
нитрификация 

25  

Химично потребен кислород (ХПК) 125  

Общо съдържание на неразтворени вещества(НВ) 35  60  

Общ фосфор (Р) 1  2,0  

Общ азот * (N) 10  15  

* Общ азот означава сумата от общия азот по Келдал (органичен и амонячен азот), нитратен азот и нитритен азот. 

В ОТ Шумен има изградени 2  ГПСОВ, от които 1  е функционираща и се стопанисва от ВиК  Дружеството.  

В ПСОВ Шумен ежедневно се измерват количествата на отпадъчните води и на показателя за алкална реакция 

(рН). Ежемесечните проби са за измерване на показателите: НВ, БПК5, ХПК, Общ азот, Общ фосфор, Арсен, 

Олово, Хром, Живак, Никел, Цинк, Кадмий, Мед, Феноли, Цианиди, НП. Изпитването на пробите за отпадъчни 

води се извършва в лабораторията към ПСОВ Шумен, която е акредитирана по БДС EN ISO/IEC 17025:2001 със 

сертификат за акредитация рег. № 123 ЛИ/19.09.2005 г. 

Утайката от ПСОВ ежедневно се изследва по показатели за влажност, сухо вещество и обезводняване.  

По-долу са представени данни от мониторинга върху отпадъчните води след пречистване в ГПСОВ Шумен, 

проведен от ВиК оператора: (Източници: ВиК ООД, Шумен) 

 
Фигура 74 Качество на водата след пречистване в ПСОВ Шумен 
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Установени са трайни превишения от нормите по показател НВ, ХПК, БПК за периода 2009-2011г. (Приложение 

3.5.4-1).  

ПСОВ Шумен обслужва агломерация над 100 000 ЕЖ и зауства в чувствителна зона, от което следва, че 

съгласно изискванията на Директива 91/271 трябва да има възможност да отстранява биогенни елементи. 

- Отпадъчни води, формирани от промишлени предприятия 

 заустващи във воден обект: 

Част от предприятията заустват самостоятелно във водоприемниците и имат издадени разрешителни за 

заустване. Директива 96/61/ЕО за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ) изисква 

инсталациите, които попадат в нейното приложно поле, да се експлоатират в съответствие с издадени 

разрешителни, включващи норми за допустими емисии, основани на най-добри налични техники (НДНТ), целящи 

предотвратяване или намаляване на емисиите и въздействието им върху околната среда. Предотвратяването 

или намаляването на емисиите във въздуха, водата и почвата се залагат в комплексно разрешително, издавано 

в съответствие с Директивата за КПКЗ пренесена в българското законодателство в Глава VII от ЗООС и 

Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни. Комплексните разрешителни са 

превантивен инструмент за осигуряване изпълнението на мерки за ефективно използване на ресурсите, 

недопускане или намаляване на емисиите на вредни и опасни вещества в атмосферата, водите и почвата, 

включително мерки за предотвратяване на образуването и законосъобразното управление на отпадъците, от 

промишлени дейности. Тези мерки трябва да се основават на прилагането на най-добрите налични техники и да 

бъдат изпълнявани с цел опазване качеството на околната среда. Те се издават от ИАОС и тяхното изпълнение 

се контролира от съответната РИОСВ, в чиито обхват попада предприятието, инсталацията и/или даденото 

съоръжение или конкретно за област Шумен това е РИОСВ – Шумен. 

Таблица 56 Предприятия с комплексни разрешителни, заустващи самостоятелно във водни обекти или в земни 

лагуни на територията на област Шумен 

№ Обект Поречие 
Комплексно 

Разрешително 
(КР) 

Производствена 
дейност 

Вид на 
отпадъчните 

води 

Отпадъчни 
водни 

количества 

Локално 
пречистване 
на зауства-
ните води 

1 2 3 5 6 7 8 9 

1 АЛКОМЕТ АД 

р. Теке дере 
(водоприемник 

ІІ-ра 
категория) 

КР № 341-
Н1/2012 г. 

Производство на 
алуминиеви 

заготовки чрез 
топене и леене, 
инсталация за 

елоксация 

Производствени, 
фекално-битови 

и охлаждащи 
237 334 m3/y да 

2. 
“ХАН 

ОМУРТАГ”АД 
р. Мътнишка; 
р.Теке дере 

КР № 200-
Н1/2009 г. 

Изработване на 
керамични 
продукти- 

облицовъчни 
подови и стенни 

керамични плочки 

битово-фекални 
и дъждовни 

64,210 m3/y да 

3. 
ТИТАН БКС" 

гр. Шумен 
р. Камчия 

КР № 349-
Н0/2008 г. 

Регионално депо 
Битово-фекални 

води 
н.д. да 

4. 
“Керамат” АД, 
гр.Каспичан, 

цех Дивдядово 

р. Голяма 
Камчия 

КР №128/2006 г. 

Изработване на 
керамични 

продукти (тухли) 
чрез изпичане 

Производствени, 
фекално-битови, 

охлаждащи и 
дъждовни 

Демонтирана 
инсталация и не 
се формират и 

пречистват 
отпадъчни води 

да 

5. 
“Керамат” АД, 
гр. Каспичан, 
цех Ветрище 

Сухо дере КР №113/2006 г. 

Изработване на 
керамични 

продукти (тухли) 
чрез изпичане 

Производствени, 
фекално-битови, 

охлаждащи и 
дъждовни 

Демонтирана 
инсталация и не 
се формират и 

пречистват 
отпадъчни води 

да 
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 заустващи в градска канализационна мрежа 

Друга част от предприятията заустват отпадъчните си води в градската канализация, съгласно сключени 

Договори с ВиК Дружествата, въз основа на които, същите осъществяват контрол на качеството на заустените в 

градската канализация отпадъчни води на основание Наредба № 7/2000г. за условията и реда за заустване на 

производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места. 

Съгласно изискванията на горецитираната наредба и с цел постигане на необходимия пречиствателен ефект на 

ГПСОВ, необходимо е промишлените предприятия да изградят и въведат в експлоатация локални 

пречиствателни съоръжения (при необходимост) за достигане на следните стойности на показателите за 

замърсеност на отпадъчните води: 

 БПК5 - 400 мг/дм3 

 ХПК - 700 мг/дм3 

 НВ - 200 мг/дм3 

 Азот амонячен - 35 мг/дм 

 Фосфати /като Р/ - 15 мг/дм 

 рН трябва да бъде в границите 6,5- 8,5 

 да не съдържат груби неразтворими примеси, които могат да се утаят или да изплуват и да затлачат и 

компрометират градската канализация; 

 да не оказват корозионно действие на тръбите  и всички съоръжения от системата; 

 да не съдържат възпламеняващи се вещества (бензин, нефт и др.), отровни и газообразни примеси, които 

могат да образуват взривоопасни смеси в канализационните мрежи и съоръженията; 

 температурата на промишлените отпадъчни води да не надвишава посочената в норматива граница; 

 да не съдържат бактериални замърсявания — бактерии на сибирска язва, сап и други болестотворни 

микроорганизми; 

 да не съдържат радиоактивни и други токсични вещества над допустимите концентрации; преди 

включването на такива води вредните примеси трябва да бъдат отстранени 

 да не съдържат неразтворени масла, смоли, мазут и трудноразграждащи се синтетични повърхностно 

активни вещества, които практически не могат да се окислят в съоръженията за биологично пречистване. 

 общата концентрация на разтворените соли трябва да отговаря на стандартите 

Производствените отпадъчни води, които не отговарят на посочените условия, се подлагат на предварително 

пречистване. 

“ВиК-Шумен” ООД извършва контрол на изпусканите в градската канализация води по свой утвърден график. Те 

правят перодичен собствен мониторинг на различните води от предприятията в ОТ Шумен.  

Таблица 57 Предприятия с КР, заустващи в градска канализация (ГК)  

№ Обект Производствена дейност 
Отпадъчни водни 
количества, м3/г 

Място на заустване 

1 
“Максам СЕ България" ЕАД 

- Производство Смядово 
Производство на нитроестерни 

взривни смеси 
67 000 m3 / 2012 г. 

Селищен колектор на 
гр.Смядово 

2 “МАКЕТ” ООД, гр. Шумен 

Производството на алуминиеви 
отливки и радиатори за водно 

отопление, лири за баня и 
алуминиеви сплави. 

инсталацията е 
демонтирана и не се 

формират и пречистват 
отпадъчни води. 

Градски колектор 
гр.Шумен 

3 „НОВО СТЪКЛО” ЕАД 
Производство на домакинско 

стъкло 
123,212 m3 / 2012 г. 

Градска канализационна 
мрежа 

4 
“Керамат” АД, гр.Каспичан, 

цех Каспичан 
Изработване на керамични 

продукти (тухли) чрез изпичане 
18,322 m3 / 2012 г. 

Градски колектор на гр. 
Каспичан 

В Приложение 3.2.3 -2  са представени резултати от мониторинга на промишлените предприятия с комплексни 

разрешителни, разгледани в настоящата точка. Резултатите са основани на направени лабораторни 

изследвания за качеството на заустваните води от собствен мониторинг на всяко предприятие. Източник на 

информацията са годишните доклади на операторите, публикувани в интернет страницата на ИАОС. 
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Фигура 75 Промишлени предприятия, изпускащи отпадъчни води във воден обект или селищна канализация 
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Легенда: 

1 “АЛМЕД" ООД, гр. Нови Пазар  -  топене на алуминиеви отпадъци 
2 “Максам СЕ България" ЕАД  -  производство на нитроестерни взривни смеси 
3 “МАКЕТ” ООД, гр. Шумен   -  производството на алуминиеви отливки 
4 "Хибриден център по свиневъдство" АД  -   отглеждане на свине 
5 АЛКОМЕТ АД    -  производство на алуминиеви заготовки 
6 “Брамас – 96” АД   -  обезвреждане на животински трупове 
7 „НОВО СТЪКЛО” ЕАД   -  производство на домакинско стъкло 
8 "Тетрахиб" ЕАД гр. Шумен  - интензивно отглеждане на свине 
9 “ХАН ОМУРТАГ”АД   -  изработване на керамични продукти 
10 "КАМЧИЯ" EАД, град ШУМЕН  -  птицеферма 
11 "ТИТАН БКС" гр. Шумен   -  регионално депо 
12 “Керамат” АД, гр.Каспичан, цех Дивдядово-  изработване на керамични продукти 
13 “Керамат” АД, гр.Каспичан, цех Каспичан - изработване на керамични продукти 
14 “Керамат” АД, гр. Каспичан, цех Ветрище - изработване на керамични продукти 
15 „Мега груп” АД    - обезводняване на оводнени петролни продукти 

3.2.4 Заключения и препоръки 

Основните фактори, причиняващи замърсяването на водите в областта са: 

 развито земеделие - съгласно резултатите от Националния мониторинг за качеството на водите, изпълняван 

от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), е 

установено замърсяване на подземните води с нитрати, поради активната дейност в областта на земеделието и 

животновъдството. Основната причина е неправилно използване на азотни минерални торове, в разрез с 

добрите земеделски практики, неспазване на изискванията по отношение събирането, съхраняването и 

обезвреждането на торовия отпадък в животновъдството. Проблемът е трудно решим, тъй като нитратите са 

трайно присъстващо неорганично съединение във водата (крайна фаза на разграждане на органичната материя) 

и няма разработени достъпни и масово приложими в практиката методи за отстраняването им от водата. 

Контролът върху спазване правилата на добрата земеделска практика и други мерки с цел недопускане 

замърсяването на водите с нитрати от земеделски дейности (в изпълнение на изискванията на 

Директива91/676/ЕИО за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници) и реализиране 

на програми за обучение на фермерите, са важна предпоставка за недопускане замърсяването на питейните 

води с нитрати и пестициди.  

 агломерации над 2 000 ЕЖ - 5 от общо 8 броя агломерации над 2 000 ЕЖ в ОТ Шумен имат съществуващи 

канализационни мрежи, но степента им на изграденост варира между средно между 60% и 90%, което допринася 

за замърсяването на подземните води, основно с нитрати. Останалите 3 агломерации са без изградена 

канализация. 

 агломерации под 2 000ЕЖ без изградена канализация и съпътстващо пречистване 

 заустване на отпадъчни води в повърхностни и подземни водни обекти – от общо 8 агломерации в ОТ Шумен 

с изградена канализация (агломерациите са предимно над 2000 ЕЖ) само за една е осигурено пречистване в 

ПСОВ, която обаче не отговаря на изискванията на Директива 91/271/EEC и Наредба № 6 от 9.11.2000 г. 

Останалите канализации заустват непречистени отпадъчни води. След направения анализ на водите, зауствани 

от промишлени предприятия с комплексни разрешителни, е установено, че всички извършват локално 

пречистване преди заустването на отпадъчни води. Локално пречистване не е предвидено за предприятия, 

заустващи условно чисти води.   

 По данни от мониторинга на питейните води при консуматора в ОТ Шумен има регистрирани проблеми с 

качеството на водата. Отклоненията са основно по показателите мътност, нитрати, ешерихия коли, колиформи и 

остатъчен хлор. Причините за отклоненията от здравните норми са основно следните: 

 за мътност – обработка на водата – липса на съоръжения за пречистване и дезинфекция или 

незадоволителна работа на съществуващите такива (МФОС в гр. Велики Преслав). 
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 за наднормено съдържание на нитрати – най-често при водоизточника 

 за отклонения по микробиологични показатели и остатъчен хлор – амортизирана водопроводна мрежа в 

населените места и морално остарели методи за обеззаразяване на водата и неадекватно дозиране. На 

много места обеззаразяването на питейната вода чрез хлориране, все още се извършва ръчно. 

Идентифициран проблем Мярка 

 Недостатъчна степен на изграденост на 

канализационните системи за агломерациите над 2 000 

ЕЖ в ОТ Шумен и липса на канализация за три от тях 

(гр.Върбица, с.Тодор Икономово и с.Ясенково), което 

допринася за повишаване съдържанието на нитрати в 

подземните води, които се ползват за питейно-битово 

водоснабдяване 

 Селищни канализации, които заустват отпадъчни води 

без пречистване – от общо 5 канализационни системи в 

агломерации над 2000 ЕЖ само за една има осигурено 

пречистване – ГПСОВ Шумен. Станцията не отговаря на 

изискванията на  Директива 91/271/EEC и Наредба № 6 от 

9.11.2000г., тъй като обслужва агломерация над 10 000 

ЕЖ, заустването се осъществява в чувствителна зона, а се 

извършва само механично пречистване.  

 Трайни отклонения от допустимите норми за качеството 

на питейната вода по показателите:  

 мътност – основно в зона за водоснабдяване 

„язовир Тича“ 

 остатъчен хлор  

 микробиологични показатели: ешерихия коли и 

колиформи  

 физико-химични показатели: нитрати  

 Изграждане / Доизграждане на 

канализационните системи на агломерациите над 

2 000 ЕЖ в обособената територия и; 

 Осигуряване на подходящо пречистване на 

отпадъчните води - изграждане на ПСОВ  

 Модернизация, разширение и реконструкция 

на ГПСОВ Шумен, която не отговаря на 

европейските директиви; 

 Възстановяване, обозначаване и контрол 

върху СОЗ (особено пояс І) около водоизточници 

и съоръженията от водоснабдителната мрежа; 

 Модернизация на съръженията за 

дезинфекция на питейната водата;  

 Проучване и прилагане на възможностите за 

пречистване на питейните води в райони с 

проблемни води и най-вече за отстраняване на 

нитрати или алтернативно водоснабдяване от 

други водоизточници при доказана възможност. 

 Подмяна на остарялата и амортизирана 

водопроводна мрежа в населените места. 

Освен горепосочените мерки, за опазване на водните ресурси от замърсяване, особено важно е и включването 

на всички населени места в организирано сметосъбиране и сметоизвозване в регионалните депа, за да може 

своевременно да бъдат закрити селските и общинските депа, които не отговарят на съвременните изисквания за 

екологосъобразно обезвреждане на битовите отпадъци. 

3.3 Настоящо потребление на вода 

Основното водочерпене и подаване на вода за питейно – битови нужди до крайните консуматори е помпажно – 

96%. Много малка част от водочерпенето и доставянето на водата до крайните консуматори се осъществява по 

гравитачен път. 

ВиК дружеството води отчети за подадена /добита/ вода във водопреносната система и полезно-използвана 

/фактурирана/ вода. Отчетите за фактурирана вода са разделени по следните видове консуматори:  население и 

промишлени. В сектор „промишлени“ се включват водните количества, консумирани от институции, 

административни учреждения, услуги и промишлени предприятия. Общото потребление включва потреблението 

от всички видове консуматори. 

В Таблица „Баланс на водопотреблението по населени места и общини за периода 2008 – 2011“, показана 

по-долу, са дадени количествата на подадената и полезно - използваната питейна вода по общини, както и 

процента на общите загуби /по справки на „ВиК – Шумен“ ООД/. 
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3.3.1 Общо потребление 

Подадена /добита/ вода 

Трябва да се отбележи факта, че няма монтирани измервателни устройства на всички водоизточници, 

захранващи обособената територия на ВиК Шумен. Една част от водомерните устройства са монтирани при 

водоизточниците, друга – при водоемите или ЧР на помпените станции, поради което не може да се твърди, че 

има точни данни за добитата вода. За това по-надолу Консултантът ще използва термина „подадена вода“, 

който изразява измереното количество вода или при водоизточника, или при водоемите и ПС.  

От това следва, че данните не отразяват реалното състояние на водоснабдителната инфраструктура. 

Таблица 58 Количества на подадената вода за ПБВ по години. 

Източник: ВиК – Шумен ООД, Шумен 

Годишно подаваната питейна вода за периода 2008г - 2011г варира между 14.2 млн.м3 и 21.2 млн.м3, а полезно-

използваната вода варира между 6.9 млн.м3 и 7.6 млн.м3.  
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Фигура 76 Изменение на съотношението между подадена и полезно-използваната вода 

 

Анализът показва трайно увеличаване с около 50% на количеството на подадената вода в края разглеждания 

период и същевременно се наблюдава намаление на количеството на полезно-използваната вода. На този етап 

от проучванията това дава индикация за значително увеличение на общите загуби на вода. 

Фактурирана вода 

Обобщени данни от „ВиК – Шумен“ ООД, гр. Шумен за фактурираната вода по години и видове консуматори са 

изобразени на следващата фигура. 

Подадена вода към консуматорите, хил.м3 

година общо 

2008 14175 

2009 14169 

2010 17564 

2011 21161 
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Фигура 77 – Количество на полезно-използваната вода през 2008 – 2011 г. 

 

Консумацията на вода за разглеждания период е намаляла с около 10%.  

Количеството на общата използвана вода, комплексно за питейни нужди и напояване,  в област Шумен е около 

2% от използваната вода в Североизточен район и около 0,2% от общото количество за страната. За сравнение 

са използвани данни от НСИ. 

 

Таблица 59 Сравнителна таблица на количествата на използваната вода за комплексни нужди по области, 2010г 

статистически 
райони/Области 

Използвана вода по дейности * 

Общо 
Селско 

стопанство 
в т.ч 

напояване 
Индустрия Услуги Домакинства 

Варна 393,47 0,63 0,14 373,28 3,14 16,41 

Добрич 10,98 2,75 1,79 0,72 2,25 5,26 

Търговище 6,71 1,16 1,02 2,22 0,59 2,75 

Шумен 9,36 1,16 0,13 1,59 1,42 5,19 

Североизточен 420,52 5,70 3,07 377,80 7,41 29,60 

Общо за страната 4821,28 308,90 283,28 4180,40 67,62 264,35 

По данни от НСИ 

* - Използваната вода е изчислена като сума от доставената вода от ВиК и напоителни системи, собственото снабдяване и 

получената сурова и отпадъчна вода от други потребители. Източник на данни е изчерпателното наблюдение за водоснабдяването 

(напоителни системи и обществено водоснабдяване - ВиК), а за собствено снабдяване - частичното статистическо наблюдение, 

обхващащо по-значимите потребители на вода (с над 36 хил.м3/год.). Не е включена водата за хидроенергетика и собственото 

снабдяване на домакинствата. Разпределението по индустриални дейности се основава на отчетените данни, пропорции и оценки. 

 

Делът на полезно-използваната питейна вода от населението е около 74% (средно за периода 2008-2011г) от 

общото фактурирано количество за обособената територия, а делът на консумираната вода от потребители от 

категорията „промишлени“, включваща промишленост и обществен сектор, е съответно около 26%. 
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Таблица 60 Общо количество полезно-използвана вода по сектори 

  полезно използвана вода по сектори - 2008-2011 г. (хил.м3) 

година Домакинства Индустрия Селско, горско и рибно стопанство Други дейности (услуги и др.) общо 

2008 5489 545 92 1489 7615 

2009 5637 435 45 1409 7526 

2010 5188 296 54 1339 6877 

2011 5128 280 47 1424 6879 

Източник: ВиК – Шумен ООД, Шумен 

 

Общо водопотребление 

Таблица 61 Общо водопотребление по общини за периода 2008 – 2011 г. 

ОБЩИНА 
Общо водопотребление (л/ж/ден ) 

2008г 2009г 2010г 2011г 

Ш у м е н 109 105 102 101 

В е н е ц 68 75 70 78 

В ъ р б и ц а 66 65 60 60 

Х и т р и н о 80 84 78 87 

К а о л и н о в о 69 89 78 78 

К а с п и ч а н 94 98 83 87 

Н и к о л а  К о з л е в о 73 78 67 76 

Н о в и  П а з а р 91 103 97 95 

В е л и к и  П р е с л а в 129 113 102 108 

С м я д о в о 81 83 72 73 

Средно за ВиК 98 98 93 94 

 

Общото водопотребление в областта за периода 2008г - 2011г варира между 98 л/ж/д и 93 л/ж/д. 

Въз основа на това, средната величина на водопотреблението за обособената територия, в рамките на 

разгледания 4-годишен период, е 96 л/ж/д. 

Подробна разбивка на водопотреблението по населени места за 2008г, 2009, 2010 и 2011 г. е дадена в 

Приложение 3.3.1 – 1 / 3.3.1 – 4. 
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3.3.2 Битово потребление 

Таблица 62 Битово водопотребление по общини за периода 2008 – 2011 г. 

ОБЩИНА 
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брой х.куб.м л/ж.д брой х.куб.м л/ж.д брой х.куб.м л/ж.д брой х.куб.м л/ж.д 

ШУМЕН 109543 2945 73 108598 2988 75 106390 2866 74 105014 2777 72 

ВЕНЕЦ 8699 194 61 8452 206 67 7762 175 62 7633 193 69 

ВЪРБИЦА 11247 233 57 11092 223 55 10672 204 52 10655 201 52 

ХИТРИНО 7320 184 69 7174 191 73 6679 166 68 6689 178 73 

КАОЛИНОВО 14751 317 59 14419 404 77 13718 334 67 13580 324 65 

КАСПИЧАН 9156 243 73 8965 249 76 8735 216 68 8681 221 70 

НИКОЛА 

КОЗЛЕВО 
6744 152 62 6621 165 68 6532 136 57 6600 159 66 

НОВИ ПАЗАР 21135 540 70 20657 537 71 19974 499 68 19709 481 67 

ВЕЛИКИ 

ПРЕСЛАВ 
16010 473 81 15845 464 80 15431 412 73 15235 414 74 

СМЯДОВО 7685 208 74 7609 210 76 7428 180 66 7328 180 67 

СРЕДНО ЗА ВиК ШУМЕН 212290 5489 71 209432 5637 74 203321 5188 70 201124 5128 70 

Източник:  „ВиК-Шумен“ ООД, гр.Шумен 

Подробна разбивка на водопотреблението по населени места за 2008г, 2009, 2010 и 2011 г. е дадена в 

Приложение 3.3.1 – 1 / 3.3.1 – 4. 

През разглеждания период водното количество, консумирано от домакинствата, възлиза средно на 5360.5 хил.м3 

(въз основа на данните от таблицата). Наблюдава се намаляване на количеството на полезно-използвана вода 

от населението. Като основна причина може да се посочи демографския спад през последните години. Други 

вероятни причини за това могат да бъдат: 

 амортизацията на съществуващите измервателни устройства, което води до неточно измерване 

 незаконни присъединявания (кражби на вода) 

 намаляване на използването на вода за непитейни нужди  
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Средното водопотребление от населението за обособената територия е между 74 и 70 л/ж/д и средно за 

периода 2008 - 2011 г. е 71 л/ж/д, което е под средните стойности за страната /сравнителната таблица по-долу/. 

 

Таблица 63 – Сравнителна таблица за водопотреблението (л/ж.д) от домакинствата за периода 2008 – 2010 г по 

области и райони. 

Статистически райони/Области 2008 2009 2010 

Варна 99 99 97 

Добрич 84 76 73 

Търговище 60 60 58 

Североизточен 86 85 82 

За страната 99 99 97 

Източник: НСИ 

 

 

(Източник - DEFRA The Government’s water strategy for England) 

 

Фигура 80 Средно водопотребление (л/ж/д) в европейските страни  

 

През 2012г в Брюксел се проведе ежегодния форум „Зелена седмица“, посветен на проблемите на околната 

среда на нашата планета. Сред тях най-голям акцент беше поставен върху глобалните ресурси на прясна вода и 

опазване и повишаване на нейното качество. Бяха обявени и данни за средното битово водопотребление в 

европейските държави, което е в интервала 100-320 л/ж/д. В сравнение с тях България се нарежда сред 

икономичните консуматори. 
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3.3.3 Водопотребление от обществен сектор (бюджетни, други) 

Вода с питейни качества се ползва  от различни институции извън бита като: административни (бюджетни) 

учреждения, заведения, търговски обекти, промишленост и селско стопанство, туризъм и др. Както беше 

отбелязано по-горе, ВиК дружеството отчита в категорията „промишлени“ всички тези видове консуматори общо. 

Консумацията на вода от промишлеността (индустрия и обществено-административен сектор) в обособената 

територия варира от 5.28 хил.м3/ден през 2008г до 4.80 хил.м3/ден през 2011 г. 

 

Таблица 64 Консумацията на вода от промишлеността за периода 2008 – 2011 г. 

Консумация на вода от промишленост в обособената територия 

година 2008г 2009г 2010г 2011г 

хил.м3/год 2126 1888 1689 1751 

хил.м3/ден 5.82 5.17 4.63 4.80 

л/ж.д 27 25 23 24 

Източник:  „ВиК-Шумен“ ООД, гр.Шумен 
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Фигура 81 Консумацията на вода от промишлеността за периода 2008 – 2011 г.  

 

Таблица 65 Потребление от промишленост по сектори за периода 2008 -  2011 г. (хил.м3) 

година Индустрия Селско, горско и рибно стопанство Други дейности (услуги и др.) Общо промишленост 

2008 545 92 1489 2126 

2009 435 45 1409 1888 

2010 296 54 1339 1689 

2011 280 47 1424 1751 

Източник: ВиК – Шумен ООД, Шумен 

 

Наблюдава се спад на потреблението в секторите „индустрия“ и „селско стопанство“ почти с 50%, докато в 

сектора на услугите и обществения и административен сектор се отчита устойчивост по отношение на 

консумацията на вода. Както беше показано на Фиг.64, относителният дял на консумираните водни количества 

от промишлеността, включително обществен сектор, туризъм, селско стопанство и др, е около 26% от общата 

консумация на вода в обособената територия, обслужвана от ВиК дружеството.  

Общото водопотребление от „промишленост“ е между  23 и 27 л/ж/д, а средно за периода -  25 л/ж/д.  
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Фигура 82 Сравнителна графика на водопотреблението по вид консумация за периода 2008 – 2011 г.  

В Приложение 3.3.3-1 са представени данни за консумацията на по-големите промишлени и обществени 

консуматори по общини. 
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Фигура 83 Общо водопотребление от големи консуматори за периода 2009 – 2011 г.  

Прави впечатление резкия спад на потреблението на вода от големите обществени консуматори в областта – от 

1450 хил. м3 през 2009г до 1331 хил.м3 през 2011г, дължащ се основно на намаляване на дейността на 

производствените предприятия от хранително-вкусовата промишленост и като цяло на леката промишленост 

главно в община Шумен - "КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ" АД, АД "РОДОПА - ШУМЕН 1884", "ТОПЛОФИКАЦИЯ - 

ШУМЕН" ЕАД, "ВАКОМ МП" ООД и т.н. Голям спад отчита също и "МАКСАМ БЪЛГАРИЯ" АД, гр.Смядово – с 

около 43 хил.м3 в сравнение с 2009 г. 
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Фигура 84 Потребление на вода от големи обществени консуматори в населени места с население над 2000 ж. за 

периода 2009 – 2011 г.  

В град Шумен е съсредоточена голяма част от дейностите в областта (администрация, промишлена дейност и 

други). Забелязват се колебания в консумацията на вода извън битовите потребители и те са с намаляващ 

характер. В останалите населени места консумацията на вода е с пъти по-малка от тази в гр.Шумен. 

Важно е да се има предвид че дейности, които не изискват вода с питейни качества ползват собствени 

водоизточници и това не се отчита чрез дейността на ВиК оператора.  

 

3.3.4 Нефактурирана вода 

Най - общо загубите на вода се разделят на два вида: технически и търговски. 

 Техническите загуби се дължат на скрити течове, видими аварии, изтичане на вода от водоеми и др. Те от 

своя страна се делят на външни в довеждащите тръбопроводи извън населените места и вътрешни във 

водоразпределителните мрежи по населени места. 

 Търговските загуби се формират най-вече в следствие неточно отчитане на консумираната от 

потребителите вода или изобщо неизмерена такава при консуматорите без водомери, кражби на вода и други. 

 

Причини за техническите загуби   

 Загуби във външната мрежа 

 Обяснението на големите физически загуби е във вида и възрастта на тръбите, от които е изградена 

мрежата. Около 72% от външната водопроводната мрежа в обособената територия е изпълнена от 

етернитови тръби, които са с изтекъл амортизационен срок, често аварират и не отговарят на европейските и 

българските стандарти по отношение качеството на материала. Около 44% от водопроводите са полагани в 

периода 1928г – 1965 г, което означава, че възрастта им е над 50 год. 

 Наличие на преливания от резервоари без регулиращи вентили 
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 Голяма част от територията е върху карстови терени, което удължава времето за индикиране на 

авариите, тъй като водата попива надолу.  

 Загуби във вътрешната разпределителна мрежа 

 Една от причините е (както и при довеждащите водопроводи) възрастта на тръбите и вида на материала, 

основно етернитови. С много лошо качество са и  гумените уплътнители, използвани при връзките на тези 

тръби. Това предизвиква  с много аварии и течове, водещи до големи загуби на вода. Около 30% от 

вътрешните водопроводни мрежи са изграждани в периода 1928г – 1960г, което означава, че възрастта им е 

над 50год, а 50% са изградени в периода 1961г – 1974г. 

 Друга сериозна причина за загубите на вода е високото налягане, поддържано в мрежата, поради 

неправилно зониране. Това води до значително нарастване броя на авариите и съответно на водните загуби.  

 Многобройни аварии, скрити и явни течове по сградните водопроводни отклонения, изпълнени от 

стоманени поцинковани тръби, които бързо корозират и 10-15 години след полагане започват да аварират. 

 

Причини за търговските загуби 

 Предполагаемият главен източник за търговските загуби е неточността при измерването на консумираната 

вода. Техническата възможност и точността на използваните водомери след дългогодишна експлоатация е 

малка. Проучванията доказват, че използваните малки едноструйни водомери след няколко години 

експлоатация биха могли да дадат отклонения в показанията до 20% в минус. Друг проблем, който буди 

безпокойство по отношение на водомерите е законовата рамка във връзка с използването им. Всички малки 

водомери са собственост на консуматора и засега е сравнително трудно да бъдат демонтирани, проверени и 

рекалибрирани от съответната служба на фирма “ВиК”, без добрата воля на клиента. Също така скритите течове 

на малки водни количества не могат да бъдат отчетени от по-големите водомерни устройства 

 Кражби на вода - с увеличаване цената на водата през последните години, кражбите на вода са доста често 

явление. 

Направените анализи на задълбочени проучвания на водопроводната мрежа изготвени в прединвестиционни 

проучвания и най-вече при изготвянето на Генерални планове за агломерации над 10 хил. екв. жители, където са 

били изготвени и хидравлични модели на водопроводната мрежа дават основание да се твърди, че 

съотношението на загубите е както следва: при средно за страната 60%, от тях 40 % са физически и 

технологични загуби и 20% търговски загуби (кражби и грешно измерване). 

Загубите при транспорта на водата, при наличието на необходимите измервателни уреди, могат да бъдат 

разделени също така на загуби в довеждащи водопроводи и загуби по вътреразпределителните мрежи в 

населените места. Поради липсата на измервателни устройства и липса на данни, такова разделение не може 

да бъде направено за територията. 

От направения анализ (по данни на оператора) следва, че равнището на загубите е изключително голямо, както 

в областния център, така и в останалите общини.  

Съгласно данните, предоставени от „ВиК – Шумен“ ООД (Таблица „Баланс на водопотреблението по 

населени места и общини за периода 2008 – 2011“), е видно, че делът на общите загуби на вода спрямо общо 

подаденото водно количество значително е нарастнал за разглеждания период, достигайки от 46,28% през 2008 

г. до 67,49% през 2011 г., като най–голям е процентът на загубите в община Шумен - 73,60% за 2011 г.  
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Фигура 85 Полезно използвана и подадена вода в обособената територията на „ВиК – Шумен” ООД, гр.Шумен за 

периода 2008 – 2011 г.  

 

Данните изобразени на горната фигурата показват ясно, че в последните години има рязко повишение на 

количеството на подадената вода, наложено от значително увеличаване на загубите (с около 21%). 

Същевременно количеството на полезно-използваната вода отчита известен спад, който се дължи основно на 

намаляване на броя на населението и намаляване дейността на промишлените предприятия вследствие 

условията на икономическа криза, както в страната, така и в световен мащаб. Друга причина за наблюдаваното 

рязко покачване на количеството на водните загубите е подобряване на системата за измерване и контрол на 

водните количества чрез монтирането на значителен брой водомерни устройства годишно, което повишава 

точността на данните. Тенденцията на нарастване на загубите е показана графично.  
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Фигура 86 Общи загуби на вода за обособената територия за периода 2008 – 2011 г.  
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Фигура 87 Общи загуби на води по общини за 2011 г.  

Фигурата по-горе илюстрира настоящото състояние на водоснабдителната инфраструктура по общини по 

отношение на загубите на вода. Над 50% загуби на вода се отчитат в 4 общини, като най-големи са загубите в 

община Шумен – 73.60%, следвана от общините Велики Преслав – 66,02%, Венец – 57,59% и общ. Каолиново – 

53,31%. В останалите общини загубите са в интервала 40 - 50%. 
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Фигура 88 – Нарастване на общите загуби на вода по общини за периода 2008 - 2011 г.  

Увеличението на общите загуби на питейна вода в периода от 2008г до 2011г е най-голямо в община Шумен – 

27,92%, следвана от община Велики Преслав – 16,62% и община Венец – 8,17%. Намаляване на загубите е 

отчетено в общините Никола Козлево – 8,29%, Смядово – 5,01%, Хитрино – 1,38%. 
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3.3.5 Воден баланс 

Таблица 66 Баланс на водопотребление по населени места и общини за периода 2008 -  2011 г. 

го
д

и
н

а
 

№ ОБЩИНА 

Население 
Подадена 

вода 
Полезно - използвана вода х.куб.м. 

Общи 
загуби 

Водопотребление 
л/ж/д 

бр. х.куб.м. общо население промишл. % общо население промишл. 

    

20
08

 г
о

д
. 

1 Ш У М Е Н 109543 8017 4355 2945 1410 45,68 109 73 35 

2 В Е Н Е Ц 8699 431 218 194 24 49,42 68 61 8 

3 В Ъ Р Б И Ц А 11247 472 271 233 38 42,58 66 57 9 

4 ГАРА  Х И Т Р И Н О 7320 422 215 184 31 49,05 80 69 12 

5 К А О Л И Н О В О 14751 711 371 317 54 47,82 69 59 10 

6 К А С П И Ч А Н 9156 572 315 243 72 44,93 94 73 21 

7 Н И К О Л А  К О З Л Е В О 6744 361 180 152 28 50,14 73 62 11 

8 Н О В И  П А З А Р 21135 1271 705 540 165 44,53 91 70 21 

9 В Е Л И К И  П Р Е С Л А В 16010 1496 757 473 284 49,4 129 81 48 

10 С М Я Д О В О 7685 422 228 208 20 45,97 81 74 7 

 
ОБЩО ЗА ОБЛАСТ ШУМЕН 212290 14175 7615 5489 2126 46,28 98 71 27 

 
 

  

20
09

 г
о

д
. 

1 Ш У М Е Н 108598 7555 4167 2988 1179 44,84 105 75 30 

2 В Е Н Е Ц 8452 442 231 206 25 47,74 75 67 8 

3 В Ъ Р Б И Ц А 11092 443 262 223 39 40,86 65 55 10 

4 ГАРА  Х И Т Р И Н О 7174 418 220 191 29 47,37 84 73 11 

5 К А О Л И Н О В О 14419 886 470 404 66 46,95 89 77 13 

6 К А С П И Ч А Н 8965 579 322 249 73 44,39 98 76 22 

7 Н И К О Л А  К О З Л Е В О 6621 369 188 165 23 49,05 78 68 10 

8 Н О В И  П А З А Р 20657 1469 780 537 243 46,9 103 71 32 

9 В Е Л И К И  П Р Е С Л А В 15845 1611 655 464 191 59,34 113 80 33 

10 С М Я Д О В О 7609 397 230 210 20 42,07 83 76 7 

 
ОБЩО ЗА ОБЛАСТ ШУМЕН 209432 14169 7525 5637 1888 46,89 98 74 25 
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го
д

и
н

а
 

№ ОБЩИНА 

Население 
Подадена 

вода 
Полезно - използвана вода х.куб.м. 

Общи 
загуби 

Водопотребление 
л/ж/д 

бр. х.куб.м. общо население промишл. % общо население промишл. 

 
 

  

20
10

 г
о

д
. 

1 Ш У М Е Н 106390 11608 3961 2866 1095 65,88 102 74 28 

2 В Е Н Е Ц 7762 396 199 175 24 49,75 70 62 8 

3 В Ъ Р Б И Ц А 10672 412 235 204 31 42,96 60 52 8 

4 ГАРА  Х И Т Р И Н О 6679 365 189 166 23 48,22 78 68 9 

5 К А О Л И Н О В О 13718 736 389 334 55 47,15 78 67 11 

6 К А С П И Ч А Н 8735 488 265 216 49 45,7 83 68 15 

7 Н И К О Л А  К О З Л Е В О 6532 315 159 136 23 49,52 67 57 10 

8 Н О В И  П А З А Р 19974 1337 709 499 210 46,97 97 68 29 

9 В Е Л И К И  П Р Е С Л А В 15431 1552 576 412 164 62,89 102 73 29 

10 С М Я Д О В О 7428 355 195 180 15 45,07 72 66 6 

 
ОБЩО ЗА ОБЛАСТ ШУМЕН 203321 17564 6877 5188 1689 60,85 93 70 23 

 
 

  

20
11

го
д

. 

1 Ш У М Е Н 105014 14718 3886 2777 1109 73,60 101 72 29 

2 В Е Н Е Ц 7633 514 218 193 25 57,59 78 69 9 

3 В Ъ Р Б И Ц А 10655 403 232 201 31 42,43 60 52 8 

4 ГАРА  Х И Т Р И Н О 6689 407 213 178 35 47,67 87 73 14 

5 К А О Л И Н О В О 13580 831 388 324 64 53,31 78 65 13 

6 К А С П И Ч А Н 8681 520 277 221 56 46,73 87 70 18 

7 Н И К О Л А  К О З Л Е В О 6600 313 182 159 23 41,85 76 66 10 

8 Н О В И  П А З А Р 19709 1357 687 481 206 49,37 95 67 29 

9 В Е Л И К И  П Р Е С Л А В 15235 1766 600 414 186 66,02 108 74 33 

10 С М Я Д О В О 7328 332 196 180 16 40,96 73 67 6 

 
ОБЩО ЗА ОБЛАСТ ШУМЕН 201124 21161 6879 5128 1751 67,49 94 70 24 

Източник:  „ВиК-Шумен“ ООД, гр.Шумен 



Разработване на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация  

на обособена територия на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен 

“ЕЖИС ИНФРАСТРУКТУРА БЪЛГАРИЯ” ДЗЗД СТР.237 

 

3.3.6 Заключения и препоръки 

Количеството на общата използвана вода в област Шумен е около 2% от използваната вода в Североизточен 

район и около 0,2% от общото количество за страната.  

Общата тенденция по отношение на водната консумация се изразява в намаляване на водните количества. 

Основните фактори за този процес се явяват демографския спад,  намаляване на водоемкостта на 

промишлената дейност, както и икономическата криза през последните години. Структурата на водопотребление 

показва че в рамките на обособената територия най-голям е делът на битовото водопотребление, около 74%, а 

делът на консумираната от индустрията и обществения сектор вода е съответно около 26%. Като цяло 

водопотреблението на жител в областта (л/ж/ден) е под средното за страната.  

През последните години се наблюдава рязко повишение на количеството на подадената вода (с около 50% за 

2011г  в сравнение с 2009г.), наложено от значително увеличаване на общите загуби. Общият процент на загуби 

в обособената територия на ВиК Шумен е 68%, което далеч надхвърля средното ниво в развитите европейски 

държави, където този процент варира в границите до 20%. Големите загуби водят до разхищение на водните 

ресурси, повишена консумация на електроенергия и високи разходи за поддръжка на водопроводите. 

Необходими са мерки свързани със събираемостта на средствата вложени за добиването и доставянето на 

вода.   

Всичко това превръща мерките за намаляване на загубите на питейна вода в един от най-важните 

приоритети за постигне добра ефективност и повишаване качеството на  ВиК услугите. 

Таблица 67 Идентифицирани проблеми и мерките, предложени  за тяхното решаване 

Идентифициран проблем Мярка 

Липса на ефективен мониторинг върху 
водните загуби 

 

 Създаване на съвременна система за наблюдение и измерване на 

водочерпенето и водоподаването до всички консуматори.  

 

Големи загуби на вода  - 68% и тенденция за 
покачването им 

 

 Трайна политика за реконструкция и подмяна на физически 

остарели водопроводи и арматури  

 Контрол и проверка на измервателните уреди 

 Въвеждане на автоматични системи за управление на водите за 

бързо локализиране на течовете и авариите. 

 Контрол върху хидростатичното налягане във 

вътрешноразпределителните мрежи, чрез зониране и регулиране. 

 Въвеждане на контролиращи и регулиращи *системи, които да 

предотвратяват преливанията от резервоарите 

 Откриване на незаконните включвания чрез провеждане на 

планомерно изследване на някои главни водопроводи със 

специализирана апаратура или използване на специализирани фирми 

 Предприемане на юридически и финансови мерки за повишаване 

на събираемостта на задълженията 

  Предприемане на инициативи за опазване на водните ресурси и 

намаляване на разхищението на питейни води. 

Мерките ще осигурят по-устойчива политика за опазване и използване на водните ресурси и ще подобрят 

събираемостта на средствата, вложени от ВиК дружеството за добиването и доставянето на вода. 
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3.4 Водоснабдителна инфраструктура 

3.4.1 Общи характеристики 

Осигуряването на питейна вода за населените места е организирано според наличните водни ресурси, 

техническата възможност за групиране на населените места, изградени водоеми, помпени станции и други 

съоръжения по трасетата на външните водопроводи. 

На територията на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД са изградени 94 бр. отделни и независими 

водоснабдителни системи, обслужващи 8 града и 143 села. Водоснабдителните системи могат да функционират 

самотоятелно, както и да бъдат групирани на териториален принцип по общини или технически райони. 

В зависимост от начина, по който се транспортира водата до населените места се обособяват два типа 

водоснабдителни системи – помпажни и гравитачни. В обособената територия водата се подава до 

консуматорите предимно помпажно - около 96% от общо подаваната вода. 

Описание в табличен вид на всички водоснабдителни системи в обхвата на обособената територия на  ВиК-

Шумен ООД е дадено в Приложение 3.4.1-1. 

В Приложение 3.4.1-2 е предоставен картов материал. 

По-големите водоснабдителни системи обслужващи население над 2000 жители са дадени в следващата 

таблица:  

Таблица 68 Водоснабдителни системи, обслужващи населени места с население над 2000 жители 

№ Водоснабдителни системи Населени места 
Брой обслужвано 

население 

1 ВС ЯЗОВИР "ТИЧА" Общ. Шумен 

гр. Шумен, 

гр. Велики Преслав, 

с. Дибич, с.Панайот-Волово, 

с. Белокопитово 

89995 

2 ВС СМЯДОВО Общ.СМЯДОВО гр. Смядово 3846 

3 ВС ВЪРБИЦА Общ. ВЪРБИЦА 
гр. Върбица, 

с. Маломир, с. Нова бяла река 
4379 

4 ВС НОВИ ПАЗАР Общ. НОВИ ПАЗАР гр. Нови пазар 12000 

5 ВС КАСПИЧАН Общ.КАСПИЧАН 
гр. Каспичан, 

кв. Калугерица 
3116 

6 ВС ВЪЛНАРИ Общ.НИКОЛА КОЗЛЕВО 
с. Вълнари, 

с. Никола Козлево 
2351 

7 ВС ИЗГРЕВ Общ. ВЕНЕЦ и Общ.Каолиново 
с.Изгрев, с.Осеновец, с.Буйновица, с.Климент, 

с.Наум, с.Тъкач, с.Пристое, с.Венец 
5309 

8 ВС ХИТРИНО Общ.ХИТРИНО с.Хитрино, с.Каменяк, с.Тимарево, с.Върбак 2361 

9 ВС СРЕДКОВЕЦ Общ.КАОЛИНОВО с.Средковец, с.Браничево, с.Гусла, с.Загориче 3213 

10 ВС Т.ИКОНОМОВО Общ. КАОЛИНОВО 
с.Тодор Икономово, с.Дойранци, с.Пристое, 

с.Браничево 
4919 

 

3.4.2 Водоизточници – количество и качество 

Най-големият водоизточник осигуряващ вода за обособената територия е яз.Тича, от който се захранват 

гр.Шумен, където е съсредоточена по-голямата част от населението в областта, с кварталите Макак и 

Дивдядово, с.Дибич, с.Панайот Волов, с.Белокопитово и гр.Велики Преслав. Освен за обособената територия на 

ВиК Шумен яз.“Тича“ осигурява питейно-битовото водоснабдяване и на община Търговище, която е част от 

обособената територия на ВиК Търговище. Язовирът е единствения повърхностен водоизточник, осигуряващ 

над 65% вода за питейно-битово водоснабдяване в областта. Водовземането се осъществява от водовземна 
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кула при ниво 223 м, като първоначално чрез стоманен водопровод, разположен в бетонна галерия, водата се 

отвежда извън чашата на язовира до изходна шахта, разположена непосредствено до язовирната стена.  

Останалите населени места в обособената територия се захранват от подземни водоизточници: кладенци, 

дренажи, каптажи и естествени извори. Общият брой на подземните водоизточници на територията на Област 

Шумен е 317. От тях  се експлоатират 243 броя, които са съответно: 40 бр. тръбни кладенци, 43 бр. шахтови 

кладенци, 10 бр. дренажи, 151 бр. каптажи и 9 бр. дренажи.  

Водоизточниците, които не се ползват към момента са съответно: 51 бр. ШК, 10 бр. ТК и 13 бр. КИ. Това са 

предимно шахтови кладенци в системите „Рибка“, „Мараш“- стара и нова, „Хан Крум“ и дълбоки сондажи в 

система „Мътница“, намиращи се в близост до гр.Шумен, също ШК към ВС „Нови Пазар“ и др. 
 

Таблица 69 Видове водоизточници 

Водоизточници в експлоатация в ОТ ВиК Шумен 
Водоизточници, които не се 

ползват 

Повърхностни язовири яз.Тича  

Подземни 

 

Каптажи 133 13 

ДС 53 10 

ШК 27 51 

Дренажи 10  

Общо 224 74 

3.4.3 Пречистване на питейната вода 

Качеството на водата , предназначена за питейно-битови нужди се определя в голяма степен от качеството на 

суровата вода във водоизточниците, подаващи вода за населението.   

В обхвата на разглеждания 3-годишен период добитата вода от яз. Тича съставлява 65-67 % от общо добитото 

водно количество за питейни нужди за обособената територия. Ето защо е особено важно  осигуряването на 

добри качества на подадената питейна вода от язовира чрез пречистване.   

Съгласно Директива 98/83/ЕО относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека мътността 

трябва да бъде приемлива за потребителите, без ненормална промяна 

В случай на преработване на повърхностни води държавите-членки трябва да се стремят към параметрична 

стойност, която не надхвърля 1,0 NTU (нефелометрични единици за мътност) на водите на изхода на 

пречистващите инсталации 

На територията на дружеството има изградена микрофилтрационна озонаторна станция /МФОС/ Велики 

Преслав.   

За обеззаразяване на водните количества, подавани за питейно-битови нужди във водоснабдителните системи 

функционират 85 броя хлораторни станции. Обеззаразяването се извършва с хлор-газ, белина,  твърда хлор, 

според наличното оборудване главно в резервоарите (ЧР) на помпените станции (ПС) и /или в НВ и РШ и 

довеждащите водопроводи. В много от случаите процесът се извършва ръчно. Липсата на съвременни 

автоматизирани методи води до неправилно  дозиране и се отразява микробиологичните показатели на 

питейната вода или е причина за наличието на остатъчен хлор.  

ВиК Шумен разполага с лаборатория за анализ на питейната вода, която обаче не е лицензирана. Нуждае се от 

осъвременяване на оборудването и от осигуряване на необходимия сграден фонд. Изследванията за микро-

биологичните и радиологичните показатели се извършва от външна акредитирана лаборатория. 

МФОС  Велики Преслав 

Питейната вода, подавана от яз.Тича към гр.Велики Преслав се третира в микрофилтрационна озонаторна 

станция /МФОС/ като се извършва озониране на водата за града, включително и за кв.Кирково. След процесите 

на филтрация и озониране се извършва и хлориране, съобразно нормативните изисквания. МФОС е изградена 
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да поеме и пречистването на водите на близките села, но към момента тази услуга не се извършва. МФОС 

Велики Преслав е изградена през 1984г. Разположена е на кота 188м над морското равнище. Проектният й 

капацитет е 400 l/s, но реално се обработват между 50 и 100 l/s. Около МФОС има учредена санитарно-

охранителна зона. Изградена е ограда на пояс І, сигнализирана с предупредителни табели, които са в лошо 

състояние. 

  

Фигура 89 СОЗ на МФОС Велики Преслав 

Избрана е двустъпална схема на пречистване: микрофилтриране, чрез което се отстраняват по едрите инертни 

материали и най-вече фито и зоопланктона. Следва озониране, като озона е предпочетен защото е триста пъти 

по–мощен окислител от хлора.  Проектният остатъчен озон трябва да бъде 0.3 мг/л.  

Технологичната схема на МФОС включва: 

 входна камера 

 2 броя микросита -– всяко с капацитет 200l/s,  

 2бр. озонаторни апарата  

 Хлораторно 

 Напорен водоем с 2 камери и общ обем V = 7000 м3  

Входната камера, микроситата и озонаторите са разположени в сграда.  

Описание на технологичния процес 

Суровата вода от ниско разположената помпена станция се изпомпва към входната камера на МФОС, от където 

преминава през микросита с пропускливост 200 l/s.  

 

Фигура 90 Сграда МФОС 

 

Фигура 91 Микросита 
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След филтрирането водата се подава към озонови контактни резервоари, оборудвани с тръбни дифузори, за 

дезинфекция. 

 

Фигура 92 Озонатори 

След озонирането водата се хлорира в съответствие с националните стандарти. Поради старите и 

амортизирани селищни водопроводни мрежи се налага водата да бъде защитена от вторично замърсяване при 

доставката й до потребителя. Ето защо обработената вече вода се третира допълнително с хлор газ, който 

гарантира надеждно обеззаразяване на водата, по пътя й към потребителите. Пречиствателната станция 

разполага с хлораторна инсталация тип “ADVANCE”. 

 

 

Фигура 93  Хлораторно 

За контролиране на технологичния процес станцията разполага с химическа лаборатория, която също е от 80-те 

години. Липсва необходимото оборудване, а съществуващото е остаряло. В нея се извършват лабораторни 

изпитвания за химични и физични показатели. Изследванията за микро-биологичните и радиологичните 

показатели се извършва от външна акредитирана лаборатория. За целите на мониторинга се извършва 

пробонабиране всеки ден на вход станция и в НВ. В лабораторията постъпват и се обработват и пробите от 

водоизточниците за общините Велики Преслав, Смядово и Върбица. Лабораторията се отчита на химическата 

лаборатория на ВиК Шумен. 
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Фигура 94  Химическата лаборатория на МФОС Велики Преслав 

 

При проведените огледи и разговори на място се установиха следните проблеми: 

 От началото на експлоатацията се използва само едното микросито. Микроситото, което е в експлоатация 

има множество пробиви по отделните сектори, а второто до момента не е пускано в експлоатация, тъй като 

капацитетът на едното микросито засега е достатъчен (реално се обработват между 50 и 100 l/s). 

 

 

Фигура 95 Водна струя предизвикана от пробивите в микроситото 

 

 Тръбите и арматурите в сухата камера на напорния резервоар са силно корозирали, вследствие действието 

на озона и хлора. Бетонът е обрушен, арматурата в плочата на тавана и в гредите също е силно корозирала, 

както и металните врати. 
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Фигура 96  МФОС Велики Преслав – текущо състояние 

 

3.4.4 Водоеми/резервоари 

За акумулиране на водните количества са изградени значителен брой водохранилища с различен обем според 

нуждите към отделните водоснабдителни системи. 

Броят и обемът на водохранилищата, както и хлораторните съоръжения, на територията на областта по 

експлоатационни райони, са  обобщени в следната таблица: 

таблица 70 Водохранилища и хлораторни съоръжения 

№ Експлоатационен район 
Напорни резервоари    Хлораторни  

брой Общ обем  м.куб. брой 

1.  ШУМЕН 42 49415 19 

2.  В.ПРЕСЛАВ 52 17785 32 

3.  НОВИ ПАЗАР 45 12695 20 

4. ИЗГРЕВ 48 11255 21 

ОБЩО - ВиК Шумен 187 91150 92 

Голяма част от водопроводната система и съответните съоръжения в района са стари и амортизирани, което 

води до големи загуби на вода при транспортирането й. При анализа за обемите на резервоарите, се 

установява, че почти навсякъде обемът им е достатъчен и тук основният приоритет ще е не толкова 

изграждането на нови такива, а рехабилитацията на съществуващите водохранилища. 
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3.4.5 Помпени станции 

За обособената територия е характерно, че водата се доставя до потребителите предимно помпажно – 96%, 

поради което енергомеханичното оборудване е силно застъпено. Общият брой на помпените станции е 153бр, от 

които 100бр са работещи. 

Потребностите от енергийни ресурси на производствените процеси в системата се задоволяват основно от 

електрическа енергия. Консумираната топлинна енергия и природен газ е в сградния фонд за поддържане на 

микроклимат за административно-битови нужди.  

В Приложение 3.4.5 – 1 са представени ПС по експлоатационни райони с характеристики на помпените 

агрегати.  

таблица 71 Обобщени данни за консумацията на ел. енергия: 

Месец 

Средно-
месечна 

температура 
на външния 

въздух 

Електроенергия 2008г.- 2010г 

Р-н Шумен Р-н Изгрев Р-н В.Преслав Р-н Н.Пазар ВИК Шумен общо 

оС Денгр. МWh лв МWh лв МWh лв МWh лв МWh лв 

ОБЩО:2008г 
 

2373 27494.7 2928052.8 6185.2 669621.6 2459.9 275148.6 4056.5 489862.5 40196.3 4362685.4 

ОБЩО:2009г 
 

2426.7 27709.4 3191602.2 6824.5 801328.0 2481.3 341925.5 4514.2 598218.1 41529.3 4933073.9 

ОБЩО:2010г 
 

2451.2 25803.1 3068414.9 5245.7 652273.8 2388.0 345791.4 3249.6 450923.3 36686.3 4517403.4 

Източник:  Доклад  „Обследване за енергийна ефективност в промишлена система ВиК - Шумен“ ООД 

електроенергия 2008-2010г.
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Фигура 97 Графика с обобщени данни за консумацията на електроенергия за 2008 – 2010 г. 

Делът на разходите на ВиК дружеството за ел. енергия е 32% от общите разходи за 2011г. Ето защо от 

съществено значение е предприемането на мероприятия за намаляване на консумираната ел.енергия. 

Необходими мероприятия за икономия на електрическа енергия: 

Система за управление на водите - възможност за следене анализиране, контролиране, и управление на 

доставките на вода и разхдите на енергия. 

 Подмяна на помпи 

 Монтиране на инвертори 

 Реконструкция на хлораторни инсталации - подмяна на хлораторни инсталации с газови хлоратори със 

съвременни с течни реагенти, при което отпада необходимостта от подгрев. 

 Подмяна на водопроводна мрежа 
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За водоснабдяването на гр.Шумен, чиято вътрешна водопроводна мрежа е зонирана със седем зони,  се 

използват 12бр. помпени станции. 

  
Фигура 98 ПС V подем, гр.Шумен 

 

3.4.6 Главни водопроводи 

Доставянето на водните количества от водоизточниците до населените места се осигурява от 890 км довеждащи 

водопроводи /по отчета на бизнесплана за 2011г/, чието изграждане е започнало през 1926 год. от манесманови 

тръби. 

 

Таблица 72 Дължина на довеждащите водопроводи по експлоатационни райони 

№ Експлоатационен район Селищна система Дължина на довеждащите водопроводи, км. 

1 Шумен Шумен 259 

2 Нови пазар 

Нови пазар 78 

Каспичан 59 

Н. Козлево 53 

3 Велики Преслав 

В. Преслав 68 

Смядово 32 

Върбица 95 

4 Изгрев 

Хитрино 97 

Венец 68 

Каолиново 71 

ОБЩО 2011г.  880 

Източник: Справка „ВиК – Шумен“ ООД 

 

Анализът за състоянието на довеждащите водопроводи е направен на база на следните показатели: 

 вид на материала 

 възраст 

 брой аварии  
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Таблица 73 Дължина на довеждащите водопроводи (км) по общини и материал 

ОБЩИНА АЦ Ст чугун други /МНТ/ PVC ОБЩО 

1. ШУМЕН 168 70 9 14 - 261 

2. Н. ПАЗАР 79 3 - - - 82 

3. В. ПРЕСЛАВ 36 11 1 22 - 69 

4. КАОЛИНОВО 42 36 - - - 77 

5. ВЪРБИЦА 83 9 0 - - 92 

6. КАСПИЧАН 41 14 - - - 55 

7. ВЕНЕЦ 35 27 3 - - 65 

8. СМЯДОВО 28 4 - - - 32 

9. ХИТРИНО 79 15 - - 3 97 

10. Н. КОЗЛЕВО 43 10 - - - 53 

ОБЩО ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ 634 199 13 36 3 884 

Източник: Справка 2011г „ВиК – Шумен“ ООД 

 

Основната част от довеждащите водопроводи е изградена в перода от 1950 до 1970 год. предимно от 

етернитови тръби и малка част преди 1950 и след 1970 год от стомана,  които обаче са 100% амортизирани  и се 

нуждаят от подмяна.В последните няколко години са подменени малка част от водопроводите с полиетилен 

висока плътност. Диаметърът на тръбите е от 60 до 1200 мм, като по-голяма част от тръбите са основно 

80, 100 до 150 мм.  

Изградената водопроводна мрежа се състои предимно от азбесто- циментови тръби като техния процент варира 

от 78% за район Шумен, до 91% за район Нови пазар, а средно за целия регион, обслужван от ВиК Шумен 

процентът е 72. Стоманените тръби са втори по значимост, като тези тръби съставляват 22% от общата 

дължина на водоснабдителните системи. Останалата част е от чугунени, манесманови, поцинковани и 

стъклопластови тръби. 
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Таблица 74 Дължина на изградените водопроводи (км) по общини през годините 

ОБЩИНА 1928-1950 1951-1965 1966-1973 1973-1980 1981-1990 1991-2000 ОБЩО 

1. ОБЩИНА ШУМЕН 41 75 25 83 35 2 261 

2. ОБЩИНА Н. ПАЗАР 1 27 21 30 1 3 82 

3. ОБЩИНА В. ПРЕСЛАВ 7 21 8 6 24 3 69 

4. ОБЩИНА КАОЛИНОВО 29 23 0 5 21 0 77 

5. ОБЩИНА ВЪРБИЦА 4 6 22 15 44 0 92 

6. ОБЩИНА КАСПИЧАН 10 5 18 11 6 6 55 

7. ОБЩИНА ВЕНЕЦ 35 22 4 1 4 0 65 

8. ОБЩИНА  СМЯДОВО 1 5 7 7 12 1 33 

9. ОБЩИНА ХИТРИНО 14 24 23 21 12 2 97 

10. ОБЩИНА  Н. КОЗЛЕВО 6 30 3 9 3 2 53 

ОБЩО ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ 146 238 131 188 161 19 884 

Източник: ВиК Шумен ООД 

Тези данни, съпоставени с данните за годините на полагане, показват една тревожна  картина за състоянието на 

водопреносните мрежи. 
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Статистиката показва, че 59% от водопреносната мрежа е изградена в периода 1928г – 1973г, което означава, че 

водопроводите са с експлоатационна възраст между 40 и 84 години. Технически обоснования експлоатационен 

период на водопроводите, изградени през този период главно от етернитови, манесманови, стоманени и 

поцинковани тръби, отдавна е изтекъл. Тази експлоатационна възраст на външните водопроводи, обуславя: 

 големи загуби  

 намалена проводимост 

 чести аварии - 0,67 бр./км, което е около 4 пъти над възприетия европейския стандарт – 0,15 

 влошено качество на питейните води 

Това показва спешна необходимост от подмяна на остарелите, амортизирани външни  водопроводи. 
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От графиката е видно, че най-голям дял остаряла водопреносна мрежа (над 50 години), отнесено към общата 

мрежа на съответната община, има в общините Шумен, Каолиново, Венец и Никола Козлево. 

В периода 2007-2011г е извършена подмяна на незначителна част от външните водопроводи в обособената 

територия с помощта на различни финансиращи програми. В община Хитрино са подменени 7,4 км външни 

водопроводи от ВС „Тервел“ и ВС “Черна“ по ПУДООС. 

3.4.7 Водоразпределителни мрежи 

За разпределение на водните количества до потребителите са изградени 1450 км селищни разпределителни 

водопроводи и 56 159 бр. сградни водопроводни отклонения. 

Таблица 75 Дължина на изградената разпределителна мрежа и СВО по експлоатационни райони 

№ Експлоатационен район ЕР/Селищна система Дължина на разпределителната мрежа, км. СВО, бр. 

1 Шумен Шумен 375 19 605 

2 Нови пазар 

Нови пазар 133 6 146 

Каспичан 127 4 908 

Н. Козлево 80 2 902 

3 Велики Преслав 

В. Преслав 150 4 551 

Смядово 108 3 560 

Върбица 84 3 314 

4 Изгрев 

Хитрино 138 3 980 

Венец 89 3 021 

Каолиново 150 4 172 

ОБЩО 2011г.  1 434 56 159 

Източник: Справка 2011г  „ВиК – Шумен“ ООД 
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Анализът за състоянието на водоразпределителните мрежи е направен на база на следните показатели: 

 вид на материала 

 възраст 

 брой аварии  

Таблица 76 Дължина на изградената разпределителна мрежа (км) по общини и вид 

ОБЩИНА АЦ СТ чугун Полиетилен 
други - 

поцинк.,МНТ 
ОБЩО 

1. ОБЩИНА ШУМЕН 264 74 12 52 7 409 

2. ОБЩИНА Н. ПАЗАР 132 1 3 - - 137 

3. ОБЩИНА В. ПРЕСЛАВ 127 23 - - 3 153 

4. ОБЩИНА КАОЛИНОВО 109 38 3 - 1 151 

5. ОБЩИНА ВЪРБИЦА 79 3 1 - 1 84 

6. ОБЩИНА КАСПИЧАН 98 4 1 - 3 106 

7. ОБЩИНА ВЕНЕЦ 64 23 2 - 1 89 

8. ОБЩИНА  СМЯДОВО 102 5 - - - 107 

9. ОБЩИНА ХИТРИНО 123 4 1 - - 128 

10. ОБЩИНА  Н. КОЗЛЕВО 77 - - - - 77 

ОБЩО ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ 1175 175 22 52 16 1440 

Източник: ВиК Шумен ООД 
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Азбесто-циментовите тръби представляват основната част от изградените селищни водопроводни мрежи или 

над 80% общо за обособената територия. По общини този процент варира в границите от 65% до 100%, като в 

община Шумен делът на азбестоциментовите тръби е 65%, в общините Венец и Каолиново е 72%, в община 

Велики Преслав – 83%, а в останалите общини е над 95%. Делът на стоманените тръби е 12%. В последните 

години малка част е подменена с полиетиленови тръби. Останалата част от водоразпределителните мрежи е 

изградена от чугунени, поцинковани и манесманови тръби. 
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При съпоставяне на състоянието на водоразпределителните мрежи съобразно вида на материала със 

състоянието им по отношение на експлоатационната им възраст се очертава ясна необходимост от спешни 

мерки за подобряване на качеството на услугата. 

 

Таблица 77 Дължина на изградената разпределителна мрежа (км) по общини и години 

ОБЩИНА 1928-1940 1941-1960 1961-1974 1975-1985 1986-1999 1999-2011 ОБЩО 

1. ОБЩИНА ШУМЕН 72 110 114 45 4 64 409 

2. ОБЩИНА Н. ПАЗАР 5 14 91 27 1 - 138 

3. ОБЩИНА В. ПРЕСЛАВ 15 25 103 9 1 - 153 

4. ОБЩИНА КАОЛИНОВО 30 32 74 16 - - 151 

5. ОБЩИНА ВЪРБИЦА - 11 53 18 1 - 83 

6. ОБЩИНА КАСПИЧАН 9 14 56 27 - - 106 

7. ОБЩИНА ВЕНЕЦ 17 4 58 10 - - 89 

8. ОБЩИНА  СМЯДОВО - 26 59 19 3 - 107 

9. ОБЩИНА ХИТРИНО 13 5 78 28 4 - 128 

10. ОБЩИНА  Н. КОЗЛЕВО - 38 31 8 - - 77 

ОБЩО ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ 160 280 715 206 14 64 1440 

Източник: ВиК Шумен ООД 
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Около 80% от вътрешните водопроводи са изградени преди 1974 г, като 50% са в периода 1961 - 1974 г, 19% са 

изградени от 1941 г до 1960 г. и 11% - в периода 1928 - 1940 г. Следователно експлоатационната им възраст е 

40 до 84 години. Тази експлоатационна възраст обуславя: 

 големи загуби 

 намалена проводимост 

 чести аварии -  0,66  бр / км, което е около 4 пъти над възприетия европейския стандарт – 0,15 

 влошено качество на питейните води 

Това показва спешна необходимост от подмяна на остарелите амортизирани водопроводи. 
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Особено внимание трябва да се обърне на етернитовите водопроводи, с оглед на следното: 

 не отговарят на изискванията на българското и европейското законодателство за качество на материала, 

 експлоатационна възраст повече от 50 години 

 чести аварии 

 големи загуби на вода поради течове и аварии  

Една от основните задачи  на ВиК оператора е 24 часово непрекъснато водоподаване  на качествена вода, с 

качество отговарящо на Наредба № 9 / 2001 г. В тази връзка подмяната на азбестоциментовите тръби и 

остарелите стоманени и поцинковани тръби се превръща в една от основните мерки за подобряване качеството 

на питейната вода, доставяна до потребителите. Осъществяването на тази мярка ще доведе до: 

 Значително намаляване на загубите на вода, което ще намали количеството на добиваната вода и съответно 

на електроенергията 

 Подобряване качеството на питейната вода, доставяна да потребителите 

Практиката е само в случай на авария отделни участъци да се подменят при възможност с нови, качествени 

тръби. През периода  2009 – 2011г е изпълнено строителството по проект „Рехабилитация на водопроводната и 

канализационна мрежа на гр.Шумен“, финансиран по програма ИСПА. По Договора за рехабилитация са 

подменени 58 км водопроводни клонове от уличната водопроводна мрежа и над 25 км сградни водопроводни 

отклонения. По инициативи на отделни общини има подготвени проекти по различни програми за финансиране – 

ОПРР, програма РСС, ПУДООС или излишък от ДБ. По този начин е извършена подмяна на вътрешната 

водопроводна мрежа на с. Трем, общ.Хитрино ( L=7 km), а към настоящия момент се извършва реконструкция на 

водопроводната мрежа на с.Живково, общ.Хитрино ( L=8.56 km). 

В съответствие със заданието на Възложителя анализът на състоянието на водоснабдителните системи и 

разпределителните мрежи е за цялата обособена територия, като ще се акцентира върху вътрешни 

водоразпределителни мрежи за населените места с и над 2 000 жители и населени места с нарушено 

водоснабдяване. В обособената територия на ВиК – Шумен ООД има 7 бр. населени места с население над 

2000 жители. В таблицата по-долу са посочени тези населени места, заедно с броя жители по последно 

преброяване на НСИ от месец февруари 2011г, представени в низходящ ред. 

 

Таблица 78 Населени места с население повече от 2000 жители 

№ Населено място Община ЕКАТТЕ Население, брой 

1 Гр. Шумен Шумен 83510 80855 

2 Гр. Нови пазар Нови пазар 51994 12000 

3 Гр. Велики Преслав Велики преслав 58222 7694 

4 Гр. Смядово Смядово 67708 3846 

5 Гр. Върбица Върбица 12735 3325 

6 Гр. Каспичан Каспичан 36587 3116 

7 С. Тодор Икономово Каолиново 72549 2135 

Общо: 112971 

 

Общият брой на населението в населените места посочени в таблицата е 112 971 жители от общо 180 528 

жители в цялата област, което прави 63% от населението на областта. 

Карти с разпределителни водопроводни мрежи за населени места с и над 2 000 жители за територията са 

дадени в Приложение 3.4.7 – 1. 
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3.4.8 Измерване на водата 

Прецизното измерване на водните количества е от съществено значение за ефективното функциониране на 

системите. Ефективният процес на измерване зависи от две основни предпоставки: 

 наличие на работещи измервателни устройства на всяка точка от водопреносната система, за която се 

изисква измерване на водните количества, съобразно българското законодателство, синхронизирано с 

европейските изисквания.  

 ефективна програма за първоначална (преди монтиране) и последваща периодична проверка на 

измервателните уреди 

Съгласно българското законодателство измервателни устройства следва да бъдат монтирани: 

 при водоизточника за отчитане на подаваните количества вода към урбанизираните територии 

 на външните водопроводи преди първото разклонение на водопроводната мрежа във водоснабдяваната 

територия 

Таблица 79 Наличен брой измервателни устройства в обособената територия 

година Брой водоизточници 
Водомери при 
водоизточника 

Брой населени 
места 

Водомери на вход 
населено място 

брой водомери, 
монтирани на СВО 

брой СВО 

2009 226 49 151 110 56 026 56 026 

2010 228 82 151 127 56 085 56 085 

2011 228 85 151 140 56 159 56 159 

Източник: Отчети за съответните години по Бизнес плана на ВиК – Шумен ООД, Шумен 

Ежегодно се увеличава броят на монтираните измервателни устройства, но все още измерването на водното 

количество във водностопанските системи за целите на управлението, водностопанския контрол и във връзка с 

разплащането на вода, не съответстват на новите нормативни изисквания. С въвеждането на Директива 

2004/22/ЕС, отнасяща се за средствата за измерването, е необходимо да се акцентира на прецизността в 

измерването на  на водопотреблението и да се намалят загубите на вода. Това налага да се обърне серизно 

внимание на:  

 развитието на техническите средства за измерване разхода на вода 

 икономическата ефективност на точното измерване  

 метрологичния контрол на разходомерните устройства  

 калибрирането на съоръженията за измерване разхода на вода и налягането  

 нормативната уредба 

За осигуряване на точност и достоверност на измерването на водата за търговски плащания е необходима 

първоначална (преди монтиране) и последваща периодична проверка на водомерите. Първоначалната проверка 

се извършва преди монтиране на водомерите или основанието за точността се основава на заводската 

метрологична проверка при производителя. Съществено значение има последващата периодична проверка за 

контролиране на точността, която може да бъде влошена с течение на времето на експлоатация. Съгласно 

нормативните документи – Закона за измерванията – ВиК дружествата са задължени периодично да извършват 

проверки на измервателните уреди за търговски плащания и в частност и на водомерите.  

“Водоснабдяване и канализация Шумен”, ООД Шумен измерва консумацията на вода към 2011г с 56 384 броя 

водомери, като осъществява периодична проверка съгласно график, изготвен и одобрен в бизнес плана. За 

периода на бизнес плана е заложено извършването на последващи проверки по 11 000 бр. на година на 

водомери на сградни водопроводни отклонения и съответно проверка на водомерите, монтирани на 

водоизточниците и на вход населени места, съгласно Закона за измерванията. 

Все още в експлоатация са водомери, които са отпаднали от Регистъра на одобрените за използване типове 

средства за измерване. Същите подлежат на подмяна с нови. ВиК Шумен предвижда поетапно закупуване на 



Разработване на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация  

на обособена територия на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен 

“ЕЖИС ИНФРАСТРУКТУРА БЪЛГАРИЯ” ДЗЗД СТР.254 

 

нови водомери от одобрен тип, като през 2008 год. е проведена процедура за закупуване на  водомери, както 

следва: 3 м3 – 550 бр., 5м3 – 250 бр., 10 м3 – 50 бр. 

Друг основен проблем е собствеността на водомерите. Според нормативните документи ВиК операторът е 

задължен да поддържа за своя сметка водопроводните отклонения, елемент от които е и водомера. При 

блоковите застроявания такъв е контролният (главният) водомер. При тази етажна собственост всички 

апартаментни водомери се явяват второстепенни и са собственост на абонатите. По техните показания се 

отчита консумираната вода и от същите тези показания се извършва преразпределение на разликата с 

контролния водомер, като по този начин ВиК оператора отчита реално използваните водни количества. Така 

между съсобствениците могат да възникнат противоречия от преразпределението. А основна причина за това 

ще е неточно работещите апартаментни водомери, които остават без периодична метрологична проверка. 

3.4.9 Функциониране на водоснабдителната система и недостатъци 

С оглед изготвянето на правилна оценка за функционирането на водоснабдителните системи са анализирани 

наличните данни, предоставени от ВиК оператора, прегледани са съществуващите проекти, състоянието на 

съоръженията, проведени са разговори с екипите на експлоатационното дружество, събрана е информация при 

посещения на място. Всички населени места в обособената територия на ВиК Шумен са водоснабдени. Както 

вече беше отбелязано операторът обслужва общо 93 водоснабдителни системи. Всички работят в режими, които 

са свързани с изискванията на консуматорите.  

 

Недостатъци (проблеми) на ВГ и ВС: 

 Водоизточниците, които се използват не осигуряват достатъчно вода в момента за всички изградени ВС и 

има населени места със сезонен режим на водоснабдяване. Проблемите се очертават главно по отношение 

намалените дебити на подземни водоизточници (предимно каптажи), както и в качествен аспект за 8 от 15-те 

водни тела на разглежданата територия. Големите загуби във водопреносните мрежи също допринасят за 

недостига на водни количества при населените места, които са на сезонен режим. 

 Липса на дезинфекция и/или некачествена такава поради използването на остарели методи (ръчно 

извършвана дезинфекция) 

 Състоянието на водовземните съоръжения е лошо поради корозия по тръбните елементи (фасонни части и 

спирателни кранове). 

 Помпените агрегати ( в БПС и ЦПС) са стари и енергоемки – често аварират, липсват резервни двигатели. 

Ползват се помпи от 60те и 70те години на миналия век 

 Сградите на БПС, ПС и хлораторните помещения са в лошо състояние, често със затруднен достъп. 

 При резервоарите също се  създават проблеми при експлоатация и поддръжката – арматурите в сухите 

камери са в лошо състояние и корозирали части, поради това е препоръчано санирането им. Често преливат. 

 Състоянието на СОЗ около водоизточниците и съоръженията – учредени са малък брой СОЗ, необходимо е 

да бъдат поддържани. 

 Голям процент етернитови тръби и стоманени тръби, положени преди повече от 40-50 години, които вече са 

физически и морално остарели и се нуждаят от подмяна 

 Голям брой  аварии както по довеждащите водопроводи (гравитачни и напорни) до населените места, така и 

по вътрешно разпределителната мрежа  и СВО в населените места. Поради липса на съвременно оборудване, 

авариите не могат да бъдат откривани своевременно. 

 Отчетени големи загуби при доставяне на вода над 65% 

 Не навсякъде има измервателни уреди за  следене водочерпенето, водоподаването и консумацията.  
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Мерки за подобряване работата на водоснабдителната група: 

За решаването на така изведените общи проблеми могат да се предложат следните мерки: 

 Относно водоизточниците:  

 Поради факта, че някои от водоизточниците са с намален дебит е необходимо да се обърне внимание на 

инфраструктурата за намаляване на авариите и загубите по трасетата и да се потърси алтернативно или 

допълнително водоснабдяване, където е възможно  

 Поради лошото качество на природните подземни води – опазване на водоизточниците чрез изграждане 

на СОЗ; контрол върху СОЗ; използване на води от различни хоризонти (смесване на води от различни 

водоизточници) и увеличена честота на мониторинга 

 Разглеждане и оценка на възможностите за използване на повърхностни водоизточници – увеличаване 

делът на водоснабдяването от яз. Тича.  

 Рехабилитация/консервация на водоизточници, които в момента не се използват с оглед  бъдещото им  

ползване 

 Рехабилитация на БПС – подмяна на арматурите ( където се налага) ; 

 Подмяна на помпени агрегати ( за БПС и ПС) с по малка енергийна консумация. 

 Подобряване сградния фонд на БПС, ПС и хлораторните; 

 Възстановяване на загражденията, обозначенията на СОЗ и учредяването им пот БД (т.е. легализиране на 

СОЗ); 

 Рехабилитация /подмяна на старите износени тръбопроводи по довеждащите трасе до населените места; 

(магистралния водопроводи и за населени места) 

 Рехабилитация/подмяна на системата за обеззаразяване  -  премахване на ръчната дезинфекция; въвеждане 

по възможност на автоматично следене съдържанието на остатъчния хлор във водата и количеството на 

нитратите в питейните води ; 

 Въвеждане на модерна и актуализирана диспечерска система SCADA на основата на GPRS връзките.  

 Рехабилитация на резервоарите; 

 Прецизно регулиране на налягането в мрежите; 

 Да се търсят възможности за зониране на водоразпределителните мрежи. 

 

3.5 Канализационна инфраструктура 

3.5.1 Обща Характеристика 

Канализационната мрежа е предназначена да отвежда отпадъчните води от населените места (смесено или 

разделно се отвеждат битови, дъждовни и индустриални води) с последващо пречистване чрез ПСОВ.  

В настоящия момент в обособената територия на „ВиК-Шумен“ ООД, гр. Шумен има общо 11 населени места с 

напълно или частично изградена канализация от общо 151 населени места, което прави около 5% покритие за 

цялата обособена територия, като канализационната инфраструктура обхваща предимно големите градове в 

областта. Изградените канализационни мрежи са основно от смесен тип. В 5 населени места (гр.Шумен, гр. Нови 

пазар, гр. Каспичан, гр.Смядово, гр.Велики Преслав), канализацията се експлоатира, обслужва и поддържа от 

„ВиК-Шумен“ ООД, гр. Шумен. Останалите канализационни системи са изградени в няколко села по стопански 

начин и са с малък процент на изграденост. С изключение на гр.Шумен, всички канализационни системи се 

заустват (без пречистване) директно в различни водоприемници като дерета, отводнителни канали и реки.  

По степен на изграденост канализационната инфраструктура в населените места в област Шумен има 

значително изоставане спрямо развитието на водоснабдителните системи.  
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Таблица 80 Населени места с изградена канализация към 2012 г. 

N Община Населено място 
Жители, 

НСИ 2011г 
Канализация, 

м’ 

Канализация 
свързаност на 
населението, % 

Канлизация 
тип 

Възраст 

1 ШУМЕН ГР.ШУМЕН 80 855 120 000 90 смесена 1966г. 

2 НОВИ ПАЗАР ГР. НОВИ ПАЗАР 12 000 41 985 89 смесена 1964г. 

3 
ВЕЛИКИ 

ПРЕСЛАВ 
ГР.ВЕЛИКИ 
ПРЕСЛАВ 

7 694 21 591 95 смесена След 1960г. 

4 СМЯДОВО ГР.СМЯДОВО 3 846 19 781 62 смесена 1975г. – 2010г. 

5 КАСПИЧАН ГР.КАСПИЧАН 3 116 13 345 97 смесена След 1970г. 

6 ВЪРБИЦА ГР.ВЪРБИЦА 3 32515 - - - - 

7 ШУМЕН С.МАДАРА 1 15816 - - - - 

8 
ВЕЛИКИ 

ПРЕСЛАВ 
С.ОСМАР 30317 - - битова - 

9 
ВЕЛИКИ 

ПРЕСЛАВ 
С.ХАН КРУМ 36918 - - - - 

10 ВЪРБИЦА С.ТРОИЦА 75519 - - - - 

11 ВЪРБИЦА ГР.КАОЛИНОВО 1 46220 - - - - 

Източник: „ВиК-Шумен“ ООД, гр. Шумен и общински планове за развитие 

Като държава - членка на Европейския съюз, България има различни ангажименти свързани с опазването на 

околната среда и по - специално на водите. В тази връзка страната е задължена да прилага Директива 91/271/ 

ЕО за пречистване на отпадъчните води от населените места, която е пренесена в българското законодателство 

и предвижда задължителни срокове за изграждане на ГПСОВ, както следва: 

 За населени места с над 10 000 ЕЖ до края на 2010 г.; 

 За населени места с от 2 000 ЕЖ до 10 000 ЕЖ до края на 2014 г.  

Част от изискванията относно агломерациите с над 10 000 ЕЖ все още не са изпълнени, в резултат на което има 

риск от налагане на съответни санкции. Затова са необходими бързи мерки за покриване на изискванията на 

Директивата. Преди всичко е нужно да се осигури проектна готовност и при липса на собствени средства да се 

кандидатства за финансиране според правилата на ЕС.  

Преобладаващият материал на тръбите е бетон, като във всички мрежи процентът му е повече от 50% от 

общата дължина на мрежата.  

Следвайки определението на термина агломерация: територия, в която населението и/или икономическите 

дейности са достатъчно концентрирани, за да бъдат отпадъчните води от населеното място събрани и 

отвеждани в селищна пречиствателна станция или крайната точка на заустването им, Консултантът направи 

списък с всички агломерации в обособената територия - Приложение 3.5.1 – 1 Агломерации в ОТ Шумен. 

След преглед на съществуващото положение и направен анализ на събраната информация от общини и ВиК, 

Консултантът няма забележки по изготвения списък относно броя на агломерациите с и над 2 000 ЕЖ според 

Приложение на Директива 91/271/ ЕО. 

Таблица 81 Списък на агломерациите с население с и над 2 000 ЕЖ 

                                                           

15 Канализационната мрежа е изградена по стопански начин  - 2 клона 

16 Канализационната мрежа е изградена по стопански начин  - 2 клона 

17 Канализационната мрежа е изградена по стопански начин  - около 100%, но липсват РШ 

18 Канализационната мрежа е изградена по стопански начин  - няколко клона с разрешително за заустване 

19 Канализационната мрежа е изградена по стопански начин  - няколко клона с разрешително за заустване 

20 Канализационната мрежа е изградена по стопански начин  - няколко клона  
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Агломерация Обхват на агломерацията 
ЕЖ според Директива 

91/271/ ЕО 
канализация ПСОВ 

N ЕКАТТЕ Име Име бр.   

1 83510 гр.Шумен 
Гр. Шумен без кв.Дивдядово, 

кв.Макак и кв.Мътница 
104 722 да ПСОВ Шумен 

2 52009 гр.Нови пазар гр.Нови пазар 11 836 да - 

3 58222 гр.Велики Преслав 
гр.Велики Преслав без 

кв.Кирково 
7 798 да 

ПСОВ – не е 
въведена в 

експлоатация 

4 67708 гр.Смядово гр.Смядово 3 762 да - 

5 12766 гр.Върбица гр.Върбица 3 261 да - 

6 36587 гр.Каспичан гр.Каспичан 3 062 да - 

7 72549 
с.Тодор 

Икономово 
с.Тодор Икономово 2 111 не - 

8 87610 с.Ясенково с.Ясенково 2 006 не - 

Според обхвата и еквивалентния брой жители, съгласно чл. 4, 5 и 7 от Директива 91/271/ ЕО,  агломерациите в 

обособена територия „ВиК-Шумен“ ООД, гр. Шумен могат да бъдат разделени на следните категории: 

Таблица 82 Брой на агломерациите в обхвата на ОТ Шумен по категории  

категория брой 

Агломерации над 10 000 ЕЖ 2 

Агломерации между 2 000 - 10 000 ЕЖ 6 

Агломерации между 1 000 - 2 000 ЕЖ 13 

Агломерации между 50 - 1 000 ЕЖ 124 

Общо за обособена територия „ВиК-Шумен“ ООД, гр. Шумен има 145 агломерации.  

Анализът на броя агломерации в обособената територия е направен на база предпоставката, че в България 

общият случай е всяко населено място да се разглежда като отделна агломерация. При определяне броя на  

агломерациите Консултантът се е ръководил от указанията дадени в т.3 Сиситеми за отвеждане и пречистване 

на отпадъчни води извън агломерации в обхвата на Директива 91/271/ЕО и т.4.4 Приложение на Параграф 7: 

Подходящо пречистване от  „Термини и дефиниции на Директивата 91/271/ЕО за градски ПСОВ“. Документът е  

изготвен от работна група към ЕК прилагане и интерпретиране на Директивата, който може да се ползва от 

Европейските страни при докладване на изпълнението й.  Като минимум брой ЕЖ за една отделна агломерация 

е прието – 50 ЕЖ капацитет за малки ПСОВ (системи за пречистване), съгласно описаното по – горе указание.  

Количество отведени отпадъчни води от ОТ Шумен: 

По статистически данни количеството на отведените отпадъчни води (с и без пречистване) от обособената 

територия на „ВиК-Шумен“ ООД, включваща дейността на оператора, общините и промишлените предприятия за 

последните години е както следва: 

Таблица 83 Данни за отведени отпадъчни водни количества от ОТ Шумен (млн. м3) 

година 
Отпадъчни води, 

отведени без 
пречистване 

Отпадъчни води, отведени от 
пречиствателни станции (селищни и 

други) 

Oтпадъчни води, отведени 
след 

собствено/независимо 
третиране 

Общо отведени 
oтпадъчни води 

Общо 
в т.ч.: с поне вторично 

пречистване 

2006 2.43 6.57 0.36 1.94 10.94 

2007 1.94 6.29 0.25 2.00 10.22 

2008 1.94 6.09 0.27 1.88 9.91 

2009 1.92 5.87 0.27 1.99 9.77 

2010 1.64 9.86 0.17 1.74 13.24 

Източник: НСИ 



Разработване на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация  

на обособена територия на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен 

“ЕЖИС ИНФРАСТРУКТУРА БЪЛГАРИЯ” ДЗЗД СТР.258 

 

През последните 5 години се забелязва значително намаляване на количеството на непречистени отпадъчни 

води, като най-осезаемо е то през 2010, когато има понижение от порядъка на 8% в сравнение с предходната 

година. Причина за това е миграцията на населението към гр.Шумен, където е и единствената функционираща 

ПСОВ в обособената територия, а също и изграждането на ЛПСОВ към промишлените предприятия. 

 

3.5.2 Системи за събиране и отвеждане на отпадъчни води 

По данни на оператора - „ВиК-Шумен“ ООД, гр. Шумен, на територията на обособената територия Шумен общата 

дължина на изградената канализационна мрежа възлиза на 216 700 м. 

Като цяло, преобладаващият тип канализационна система в областта е смесен. По-голямата част от  

канализационните мрежи са изградени преди повече от 40 години, което обяснява лошото им функциониране и 

спешната необходимост от рехабилитация и подмяна.  

В Приложение 3.5.2 – 1 са показани карти с нанесени канализационни мрежи за населени места с и над 2 000 

жители за  обособената територия.  

Кратко описание по населени места с изградена канализация е направено по – долу: 

 

1.Гр. Шумен (80 855 жители, НСИ 2011 г.) 

Според Приложение на Директива 91/271 на ЕО в агломерация Шумен има 104 722 ЕЖ. 

Град Шумен има изградена канализация на почти 100%. Общата дължина на съществуващата канализационна 

система е около 120км, от които 24 518м главни колектори. Към настоящия момент към канализационната мрежа 

са свързани 72 829 жители, което е 90% от населението на града. Приетата основна схема на канализационната 

мрежа е смесена с преливници, като в отделни участъци се предвижда разделно отвеждане на битови и на 

дъждовни води. Първите етапи на проектирането на канализация на гр. Шумен са започнали още през 1935г 

като през 1944г е изготвен работен проект. На базата на този работен проект през 1966г са изградени около 35км 

от канализационната мрежа. Тази мрежа е с минимален диаметър ф200мм, а колекторите са изпълнени от 

яйцевидни бетонови профили. В проекта от 1944г оразмерителните параметри на мрежата са занижени и не 

отговарят на съвременните изисквания. Основната част от канализационната мрежа на гр. Шумен е изградена 

по технически проект изготвен през 1965г. Главните колектори са разположени по двата бряга на реките 

Поройна и Енчова и се събират по десния бряг на р. Поройна, откъдето отвеждат отпадъчните води към  ГПСОВ 

Шумен. През определено разстояние по колекторите са разположени дъждопреливници, които да облекчават 

мрежата от част от дъждовните води, като ги изливат в реките посредством отливни канали. С изграждане на 

новите квартали – Тракия и Гривица, канализационната мрежа е разширена, за да може да обслужва и тези 

квартали. В края на 90-те години на миналия век е изграден и главен довеждащ колектор до ГПСОВ Шумен.  

Квартал Дивдядово е канализиран почти изцяло, като отпадъчните води се отвеждат до естествен приемник. 

Има изготвен идеен проект за изграждане на канализационна помпена станция и тласкател, които да отвеждат 

отпадъчните води от кв. Дивдядово до ГПСОВ Шумен. Проектът се явява като ЛОТ 3 от втория етап на Водния 

цикъл на гр.Шумен. Осигурено е финансиране по ОП „Околна среда 2007-2013“.  

Канализационната система на гр. Шумен има 6 главни канализационни колектора: I, II, IIa, III, IV, V.  

Главен колектор I отвежда отпадъчните води от централната градска част от десния бряг на река Поройна, 

източната индустриална зона и квартал Тракия. В него се включват главни колектори II и V. Колекторът отвежда 

събраните отпадъчни води до ГПСОВ Шумен, като общата му дължина е 8 794м. Второстепенната мрежа, 

довеждаща отпадъчните води до главен клон I, е с обща дължина 47 265м.  
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Главен колектор II е разположен на левия бряг на река Поройна. Освен второстепенната мрежа, с обща 

дължина 1 496м, в колектора се зауства и главен колектор III. Общата дължина на главен колектор II е 2 774м и 

той се зауства в главен колектор  I, чрез дюкер, минаващ под реката.  

Главен колектор III отводнява десния бряг на река Енчова. Той е приемник на водите от главен колектор IV и на 

водите от второстепенна мрежа с дължина 14 155м. Общата дължина на главен колектор III е 4688м и той се 

зауства в главен колектор I.  

Главен колектор IV е разположен по левия бряг на река Енчова. Общата му дължина е 2 763м, а 

второстепенната мрежа, свързана с него, е с дължина 13 268м. Колекторът преминава под реката посредством 

дюкер и се зауства в главен колектор III. 

Главен колектор V отводнява южната зона на централната градска част. Общата му дължина е 1 703м, а 

дължината на второстепенната мрежа свързана с него е 11 812м. Главен колектор V се зауства в главен 

колектор I в района на индустриалната зона. 

Главен колектор IIа отводнява западната индустриална зона и отвежда водите директно до ПСОВ Шумен. 

Общата му дължина е 3 796м. 

В Промишлена зона І има изградена и дъждовна канализация, която се зауства в яз. „Сусурлука”. 

Общият брой на канализационните отклонения по данни на „ВиК-Шумен“ ООД, гр. Шумен към 2011г е 4629. 

За експлоатационното състояние на канализационната мрежа може да се съди по броя запушвания и аварии 

през последните години: 

Таблица 84 Брой на авариите по канализационната мрежа в град Шумен 

година видове аварии (брой) 
Общо за година 

 по мрежа в КПС по СКО 

2008 539 0 58 597 

2009 709 0 72 781 

2010 983 0 131 1114 

2011 505 0 125 630 

 

Забелязва се рязко намаляване на авариите и запушванията през последната година, дължащо се на 

извършената рехабилитация на голяма част от мрежата. Въпреки това, при някои клонове на уличнaтa 

канализационна мрежа е установен малък наклон на полагане, което от своя страна води до много чести 

запушвания на тръбите, както и наличие на пропаднали и изместени тръби. Поради развитието на 

застрояването през последните години, се наблюдава недостатъчна проводимост на някои от канализационните 

клонове.  

Общината е кандидатствала за осигуряване на средства по проекта „Интегриран воден цикъл – ІІ етап” по ОП 

„ОС 2007-2013“. На база на одобрен ПИП е сключен Договор за БФП. Доизграждането и рехабилитацията на 

част от  канализационната мрежа на града, с обща дължина около 40км, е обхванато от текущия проект за 

водния цикъл – ІІ етап. Съществена част от инвестицията е и КПС кв.Дивдядово, чиято функция ще бъде 

свързана с преодоляване на денивелацията между кв.Дивдядово и съществуващата канализация (съществуващ 

Главен колектор II А). Допълнителни данни за проекта са дадени в Приложение 5–1. Канализацията, която ще 

остане за доизграждане извън обхвата на този проект е около 6км.  
 

2.гр. Нови пазар (12 000 жители, НСИ 2011 г.) 

Според Приложение на Директива 91/271 на ЕО в агломерация Нови Пазар има 11 836 ЕЖ. Процентът на 

изграденост на канализационната мрежа е 76%. Изграждането на канализационната мрежа в гр.Нови пазар 

започва през 1964г, като първоначално в реката се заустват прилежащите сгради и само по малка част от 

улиците е изградена дъждовна канализация. Тръбите са плитко положени, поради което са компрометирани от 

завишеното улично натоварване. 



Разработване на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация  

на обособена територия на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен 

“ЕЖИС ИНФРАСТРУКТУРА БЪЛГАРИЯ” ДЗЗД СТР.260 

 

През 1967г. е изготвен идеен проект за канализационна мрежа на град Нови пазар. Съществуващата 

канализационна мрежа в града е изградена основно на базата на този проект. Завършени са главните колектори 

и по-голямата част от второстепенната канализационна мрежа. 

Канализацията е изградена от бетонови тръби с кръгъл профил от Ø200мм до Ø700мм и нормален бетонов 

яйцевиден профил с диаметри от Ø60/90см до Ø140/210см. 

Таблица 85 Характеристика на канализационна мрежа, гр. Нови пазар 

Вид на профила Размери на профила Колектори м Мрежа        м Обща дължина    м 

Кръгли 

150 - 186 186 

200 405 13308 13713 

250 597 5353 5950 

300 132 5643 5775 

350 647 2689 3336 

400 - 1440 1440 

450 63 962 1025 

500 - 1603 1603 

600 274 2688 2962 

700 - 236 236 

800 - 370 370 

1000 - 76 76 

1200 - 231 231 

Яйцеобразни 

60/90 89 1069 1158 

70/105 572 280 852 

80/120 387 149 536 

90/135 868 - 868 

100/150 335 - 335 

130/195 853 - 853 

140/210 480 - 480 

 Всичко 5702 36283 41985 

Главен колектор I е разположен по левия бряг на р. Крива и отвежда водите от кварталите в източната част на 

града. В края на колектора се включват и отпадъчните водни количества от Главен колектор II. Главен колектор I 

продължава извън пределите на населеното място. Той завършва с открит преливник на приблизително 1300м 

от границата на населеното място. В р.Крива се заустват непречистени дъждовните и битови отпадъчни води от 

населеното място. 

Главен колектор II е разположен по десния бряг на р.Крива и отводнява централната част на града. 

Отпадъчните води от колектора се включват в Главен колектор I след преминаването му под реката чрез дюкер. 

По входната пътна артерия на града има изградена дъждовна канализация за отводняването на уличните 

платна, която се зауства в дере. 

Съществуващите промишлени предприятия се отводняват с разделна канализация, като дъждовните води се 

вливат в близко разположени сухи дерета, а канализацията за битови и промишлени води се включват в 

градската канализация. 

Канализационната система на града има изградени 5 броя преливници, които отливат водните количества, 

прелели по време на дъжд. Техните отливни канали заустват в коригираното корито на р.Крива река. 

Общият брой на канализационните отклонения по данни на „ВиК-Шумен“ ООД, гр. Шумен към 2011г е 641. 

За експлоатационното състояние на канализационната мрежа може да се съди по броя запушвания и аварии 

през последните години: 
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Таблица 86 Брой на авариите по канализационната мрежа в град Нови пазар 

година видове аварии (брой) 
Общо за година 

 по мрежа в КПС по СКО 

2008 265 0 10 275 

2009 252 0 14 266 

2010 136 0 86 222 

В процес на строителство проект е проект „Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и 

реконструкция на водопроводна мрежа на гр.Нови Пазар” финансиран от оперативна програма "Околна среда 

2007-2013" на стойност 35,6 млн. лв. по ОП „ОС 2007-2013“. С изпълнението на проекта ще бъдат изградени и 

рехабилитирани общо около 30 км канализационна мрежа. Допълнителни данни за проекта са дадени в 

Приложение 5–1.  

 

3.гр. Велики Преслав (7 694 жители, НСИ 2011 г.) 

Според Приложение на Директива 91/271 на ЕО в агломерация Велики Преслав има 7 798 ЕЖ. 

Съществуващата канализационна система на гр. Велики Преслав е изградена след 60-те години на миналия век 

и е от смесен тип. По главните колектори са изградени дъждопреливници, които да облекчават системата от 

атмосферните води. Главните колектори са разположени по двата бряга на река Дервишка и се включват в 

довеждащия колектор за отпадъчни води към ПСОВ Велики Преслав. 

Изградеността на канализационната мрежа е около 67%, а мрежата е изпълнена основно от бетонови тръби с 

кръгъл профил. 

 

Таблица 87 Характеристика на канализационна мрежа, гр. Велики Преслав 

Вид на профила Размери на профила Обща дължина    м 

Кръгли 

200 4733 

250 1100 

300 7932 

350 444 

400 4046 

450 212 

500 963 

600 403 

800 208 

1000 564 

1200 953 

Яйцеобразни 60/90 33 

 Всичко 21591 

 

В таблицата по-долу е посочен общият брой на канализационните отклонения по данни на „ВиК-Шумен“ ООД, гр. 

Шумен: 

Таблица 88 Брой СКО на територията на гр. Велики Преслав 

Година СКО (брой) 

2008 1465 

2009 1468 

2010 1465 

2011 1467 
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За експлоатационното състояние на канализационната мрежа може да се съди по броя запушвания и аварии 

през последните години: 

 

Таблица 89 Брой на авариите по канализационната мрежа в град Велики Преслав 

година 
видове аварии (брой) 

Общо за година 
по мрежа в КПС по СКО 

2008 116 0 18 134 

2009 98 0 18 126 

2010 18 0 15 33 

 

За събирането на отпадъчните води на гр. Велики Преслав и тяхното довеждане до ГСОВ има частично 

изграден канализационен колектор (1300 м) на базата на бетонови тръби Ф600 и Ф800. Предстои изграждането 

на още 73 метра от началото на колектора до свързването му с главния събирателен колектор на градската 

канализационна мрежа. Към момента отпадъчните води от града се заустват в преминаващата река.  

Тъй като колекторът не е експлоатиран от 10 години, то вътрешната му облицовка е напукана. На места се 

наблюдават пукнатини и по външната част, както и цялостни пукнатини при ревизионните шахти. Районът на 

колектора е обрасъл с висока растителност. Не е обезпечен сервитута на колектора. Липсват капаци на 

ревизионни шахти. По пътя на колектора има изградени два събирателни клона, които не са свързани, а се 

заустват в близкото дере. 

 

  

Фигура 107 Довеждащ колектор към ГПСОВ Велики Преслав 

 

Голяма част от дъждоприемните шахти са запушени и не работят. Поради несъответствие с нормативните 

изисквания и включването на нови абонати, част от канализационната мрежа не може да поеме цялото 

отпадъчно водно количество. В част от новите квартали на града няма изградена канализация. В отдалечения на 

2км от централната част на града квартал Кирково, няма изградена канализация. Отпадъчните води, отделяни от 

населението, се заустват в септични или изгребни ями, които в следствие на високи подпочвени и атмосферни 

води, преливат и замърсяват използваните от домакинствата кладенци. ПСОВ Велики Преслав все още не 

функционира и отпадъчните води се заустват директно в реките. 

В момента се изпълнява проект за подобряване на ВиК инфраструктурата, който предвижда изграждането на 

канализационна мрежа на квартал Кирково и рехабилитация в Централна градска част. Повече подробности са 

дадени в Приложение 5-1. 
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4.гр. Смядово (3 846 жители, НСИ 2011 г.) 

Според Приложение на Директива 91/271 на ЕО в агломерация Смядово има 3 762 ЕЖ. 

Канализационната мрежа на гр.Смядово е изпълнена в периода 1975 – 2010 година, по проект от 1974г. 

Проектът е актуализиран през 1977г съгласно действащите тогава норми за проектиране на канализационни 

мрежи. За вид на канализационната мрежа е приета смесена канализация с преливници. 

Канализационната мрежа на град Смядово се състои от два главни колектора и мрежа от второстепенни 

клонове. Главните колектори са разположени по двата бряга на река Смядовска, като в края на града се събират 

в един и отвеждат събраните отпадъчни води към нефункциониращата ПСОВ Смядово. Гл. кол. ІІ се зауства в 

Гл. кол. І чрез бетонов коритообразен мост канал. По трасетата на главните клонове са изградени седем броя 

дъждопреливници, хидравлично оразмерени за петкратна степен на разреждане. Отливните им канали са 

заустени в река Смядовска. Канализацията е изградена от бетонови тръби с кръгъл профил от Ø200мм до 

Ø1200мм с обща дължина 19 781м. 

 

Таблица 90 Характеристика на канализационна мрежа, гр. Смядово 

Вид на профила Размери на профила 
Колектори 

м 
Мрежа        

м 

Дъжоотливни 
канали              

м 

Обща 
дължина    

м 

К
ръ

гл
и

 

200 - 325 - 325 

300 - 3804 - 3804 

400 287 4131 - 4418 

500 755 1302 - 2057 

600 2667 1258 - 3925 

700 - 869 - 869 

800 180 2131 272 2583 

1000 618 53 215 886 

1200 611 270 33 914 

Всичко 5118 14143 520 19781 

По данни на „ВиК-Шумен“ ООД, гр. Шумен броят на канализационните отклонения  в гр. Смядово е 164. 

За експлоатационното състояние на канализационната мрежа може да се съди по броя аварии през последните 

години: 

 

Таблица 91 Брой на авариите по канализационната мрежа в град Смядово 

година видове аварии (брой) 
Общо за година 

 по мрежа в КПС по СКО 

2008 98 0 5 103 

2009 85 0 6 91 

2010 52 0 26 78 

Проектът за канализационна мрежа на град Смядово не е изпълнен изцяло. Все още има зони с неизградени 

канализационни клонове. Канализационната мрежа на града е изградена като смесена за отвеждане на битови, 

промишлени и дъждовни отпадъчни води. Използвани са основно бетонови тръби. Водещи за канализационната 

мрежа са главните колектори, които за момента гравитачно заустват директно в река Смядовска, защото ПСОВ 

Смядово не се експлоатира. Битовите отпадъчни води, отделяни от голяма част от жителите на града, се 

заустват в попивни или изгребни ями, като част от водите попиват в почвата, което води до замърсяване на 

подпочвените води. Това рефлектира директно върху населението, тъй като водоснабдяването се осъществява 

от сондажи и кладенци. 
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Доизграждането на уличната канализация е крайно наложително, тъй като в града съществуват множество 

проблеми със заустване на отпадните води от домакинствата в септични ями или директно в няколко прилежащи 

дерета и река Смядовска, вливаща се в река Брестова, приток на река Голяма Камчия. 

Липсата на цялостна канализационна мрежа и пречиствателна станция представлява голям здравен риск за 

човешкото здраве. Отвеждането на битовите отпадъчнии води от домакинствата в септични ями води до лошата 

хигиена и нездравословни условия на живот. Това увеличава риска от заболявания и носи потенциална 

опасност за човешкото здраве, влияе неблагоприятно върху биоразнообразието, както и влошава околната 

среда. 

Има идеен проект за доизграждане на канализацията на града. Повече подробности в Приложение 5-1. 

 

5.гр. Върбица (3 325 жители, НСИ 2011 г.) 

Град Върбица няма изградена система за събиране на отпадъчни води. Съществуват няколко отделни 

канализационни клона, изградени по самоинициатива или по стопански начин, без проекти, на недостатъчна 

дълбочина и в пълно несъответствие със съществуващата нормативна база. Канализационните клонове се 

заустват директно в прилежащи дерета или коритото на р.Герила. Битовите отпадъчни води от домакинствата се 

събират в септични ями или попивни кладенци, разположени в границите на имотите, а къщите разположени в 

близост до дерета и р.Герила заустват отпадъчните си води директно в тях. Поради липса на изградена 

канализационна система за събиране и отвеждане на битови и дъждовни отпадъчни води, в естествени 

приемници са се превърнали коритото на река Герила и прилежащите дерета. Според Приложение на Директива 

91/271 на ЕО в агломерация Върбица има 3 261 ЕЖ. 

Има идеен проект за изграждане на канализацията на града. Повече подробности в Приложение 5-1. 

 

6.гр. Каспичан (3 166 жители, НСИ 2011 г.) 

Според Приложение на Директива 91/271 на ЕО в агломерация Каспичан има 3 062 ЕЖ. Град Каспичан е 

условно разделен от жп линията и гаровия район на южна и северна част. По южната граница на града минава 

р.Каменица, която е с коригирано земно легло с изградени предпазни диги. Градът има обособени жилищна и 

промишлена зона, като в жилищната зона канализацията е изградена на 95%. Изграждането е започнало през 

70-те години на миналия век. Строителството се е осъществявало на етапи с общински средства по работен 

проект на „Водоканалпроект” София.  

Канализационната система е смесена, изградена изключително от бетонови тръби. 

 

Таблица 92 Характеристика на канализационна мрежа, гр. Каспичан 

Вид на профила Размери на профила Обща дължина, м 

Кръгли 

300 3880 

400 2249 

500 1462 

600 2150 

800 758 

1000 804 

1200 2042 

Всичко: 13345 

 

Според работния проект от 1969г. канализационната мрежа е решена чрез изграждане на три главни колектора: 

гл.кол.I, гл.кол.II ,гл.кол.III. Главен колектор II, който е трябвало да се изгради на северозапад от гаровия район, е  
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отпаднал, тъй като гаровия район е с изградена собствена битова канализация, заустена в последствие в 

гл.кол.I. Дъждовните води от гаровия район се заустват директно в р.Каменица. Отпадъчните води от всички 

консуматори се отвеждат от второстепенни улични канали, а те заустват в двата главни колектора. Главен 

колектор I събира отпадъчните води от южната част на града, а главен колектор III - от северната част на града и 

от територията на съществуващата промишлена зона. Съществуващата канализационна мрежа е в добро 

състояние и изпълнява своето предназначение. Главен колектор I напуска чертите на града, минава през част от 

територията на гаровия район и върви успоредно на ж.п. линията. След гаровия район върви през частни 

земеделски имоти и зауства в р.Каменица почти на кота дъно река. Водите са непречистени и замърсяват 

поречието на реката. Главен колектор III напуска очертанията на урбанизираната територия, като събира водите 

от идващия от промишлената зона канал Ø1000 и се отправя към р.Каменица. Преди да заусти в реката пресича 

ж.п. линията. Отпадъчните води от главен колектор III са непречистени и замърсяват поречието на реката. 

Квартал Калугерица няма изградена канализационна мрежа, битово-фекалните води от отделните домакинства 

се събират в септични ями или неправомерно заустват в деретата. На местата на заустванията са се образували 

затлачвания, превърнати в локални сметища. Водите от септичните ями попиват в земята или преливат и 

замърсяват почвата. 

 По данни на „ВиК – Шумен“ ООД броят на канализационните отклонения в гр. Каспичан е 239. 

За експлоатационното състояние на канализационната мрежа може да се съди по броя аварии през последните 

години: 

 

Таблица 93 Брой на авариите по канализационната мрежа в град Каспичан 

година видове аварии (брой) 
Общо за година 

 по мрежа в КПС по СКО 

2008 46 0 7 53 

2009 44 0 6 50 

2010 20 0 16 36 

 

Проектът за канализационна мрежа на град Каспичан не е изпълнен изцяло. Канализационната мрежа на града е 

изградена като смесена за отвеждане на битови, промишлени и дъждовни отпадъчни води. Използвани са 

основно бетонови и стоманобетонови тръби. Не е изградена мрежата в кв.Калугерица, т.е. има жилищни райони 

без канализация, които ползват попивни кладенци или заустват нерегламентирано. Водещи за 

канализационната мрежа са главните колектори, които за момента гравитачно заустват директно в река 

Каменица, поради липса на ПСОВ. Заустванията на канализационната мрежа стават директно в река Каменица. 

Това още веднъж показва голямото значение и необходимостта от изграждане на ПСОВ в Каспичан. 

Има идеен проект за изграждане на канализацията на квартал „Калугерите“. Повече подробности в Приложение 

5-1. 
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Агломерации с над 2000 ЕЖ, без изградена канализация 

 

1.с. Тодор Икономово (2 135 жители, НСИ 2011 г.) 

Според Приложение на Директива 91/271 на ЕО в агломерация Тодор Икономово има 2 111 ЕЖ. 

В с.Тодор Икономово няма изградена канализационна мрежа. Битовите отпадъчни води от домакинствата се 

отвеждат в септични ями. Всички битови отпадъчни води се просмукват в почвата и подпочвените води. Това 

създава неблагоприятни санитарно-хигиенни условия.  

Има идеен проект за изграждане на канализацията на селището. Повече подробности в Приложение 5-1. 

 

2.с. Ясенково (1 965 жители, НСИ 2011 г.) 

В с.Ясенково няма изградена канализационна мрежа. Битовите отпадъчни води от домакинствата се отвеждат в 

септични ями. Всички битови отпадъчни води се просмукват в почвата и подпочвените води. Това създава 

неблагоприятни санитарно-хигиенни условия. Повечето изгребни ями са амортизирани, затлачени и 

водопропускливи, в следствие на което не функционират по предназначение. Къщите, разположени в близост до 

р.Ясенковец, заустват отпадъчните си води директно в нея. 

Има идеен проект за изграждане на канализацията на селището. Повече подробности в Приложение 5-1. 

 

3.5.3 Помпени станции за отпадъчни води 

В обособената територия на „ВиК – Шумен“ ООД няма изградени канализационни помпени станции. 

Отпадъчните води се отвеждат навсякъде гравитачно. Има изготвен идеен проект за изграждане на КПС 

Дивдядово(гр.Шумен), която да препомпва отпадъчните водни количества от едноименния квартал до 

гравитачен колектор, който да ги отвежда до ГПСОВ Шумен. Към същия проект е предвидено и доизграждане на 

канализационната мрежа на гр.Шумен, което налага и строителството на две канализационни помпени станции, 

които да препомпат отпадъчните води от квартал „Индустриален парк Шумен“ и зоната около хиподрума до 

подходящи места от канализационната мрежа, откъдето водите гравитачно да се отвеждат до ПСОВ.  

 

3.5.4 Пречиствателни съоръжения за отпадъчни води 

В обособената територия има изградени 2 пречиствателни станции за отпадъчни води: ПСОВ Шумен и ПСОВ 

Велики Преслав. По отношение на изграденост на Пречиствателни станции за отпадъчни води област Шумен е с 

ниска степен на покритиеи двете 2 ГПСОВ обслужват агломерации над 2 000 ЕЖ. На следващата фигура са 

показани основни пречиствателни станции като местоположение в обособената територия като номерацията на 

всяка ПСОВ съответства с номерацията посочена в таблицата по-долу. 
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Фигура 108 Разположение на ГПСОВ в обособена територия Шумен 
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Таблица 94 Списък на ПСОВ за агломерации определени съгласно Приложение на Директива 91/271/ЕС в област 

Шумен 

N 
Име 

ПСОВ 
Обхват 

на ПСОВ 

Капацитет,ЕЖ според 
Приложение на 

Директива 91/271 ЕО 

Съответсвие 
с Директивата 

Стъпала на 
пречистване 

Зауства в 
поречие 

Чувствителна 
зона 
Да/не 

Стопанисва 
се от: 

1 
ПСОВ 
Шумен 

Шумен 116 000 не Механично р.Поройна да 
ВиК Шумен, 

ООД 

2 
Велики 
преслав 

Велики 
Преслав 

20 000 да 

Механично/биол
огично/третично(
отстраняване на 
азот и фосфор) 

приток на 
р. Голяма 

Камчия 
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1.ПСОВ ШУМЕН  

Пречиствателна станция Шумен е разположена югоизточно от града. Третираните в станцията води се заустват 

в река Поройна. Проектът по изграждането започва през 1994 г., като е предвидено станцията да бъде изградена 

на два етапа: I етап - механично стъпало с обезводнителна инсталация за утайки и II етап (следващ етап) - 

биологично стъпало и анаеробно стабилизиране на утайките. До момента е приключил и въведен в 

експлоатация само първи етап.  

 

 

Технологичната схема включва  съоръжения за механично пречистване на отпадъчните води: решетки, аериран 

пясъкомаслозадържател и първични утаители. Първичната утайка се уплътнява гравитачно и след 

кондициониране с коагуланти (железен трихлорид и варно мляко) се обезводнява с камерна филтър-преса. 

Механичното стъпало е проектирано през 90-те години и въведено в експлоатация през 2003 год.  

Кратко описание на проекта за първи етап, включващ само механичното стъпало: 
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 Оразмерителен капацитет на станцията:     Qcp = 86 400 m3/d; 

Основните съоръжения от технологичната схема на ПСОВ Шумен са: 

Механично стъпало: 

 Входна шахта; 

 Преливник; 

 Измервателно устройство на вход; 

 Груби и фини решетки - задържане на грубо дисперсните примеси в отпадъчната вода; 

 Аериран пясъкозадържател с маслоуловител – задържане на минералните примеси и отделяне на маслата 

от отпадъчната вода; 

 Разпределително устройство към ПРУ; 

 Първичен радиален утаител (ПРУ). 

Съоръженията за третиране на утайките са:  

 Помпена станция за първични утайки; 

 Утайкоуплътнител; 

 Инсталация за кондициониране на утайката; 

 Силоз за вар; 

 Камерна филтърпреса. 

Първичното третиране на отпадъчните водите осигурява отстраняването на значително количество 

неразтворими частици, но така третираните води не отговарят на издаденото разрешително за заустване. След 

завършване и пускане в експлоатация на първи етап през 2003год. община Шумен кандидатства за финансиране 

на втори етап по програма ИСПА. През 2007 година стартират строителните работи на обекта. До средата на 

2010 г. обемът на извършените строителни работи по обекта е незадоволителен и договорът за строителство е 

прекратен по искане от страна на Възложителя (МОСВ). В резултат на това е съставен Акт Образец 10. 
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Технологична схема и степен на изграденост на съоръженията 

За отстраняване на биогенни елементи е предвидено място за разширение на биологичното стъпало. 

Технологията по линията на утайките включва Метантанк I и II степен. Полученият биогаз следва да се 

оползотворява посредством когенератори и да се произвежда електроенергия. Технологичната схема на 

пречистване запазва механичното стъпало, изградено през 2003год и включва нови съоръжения за завършване 

на целият пречиствателен процес. В таблицата по-долу е представен титулен списък на избраната технология и 

степента на изграденост на новите съоръжения.   

Таблица 95 Титулен списък на ПСОВ Шумен и степен на изграденост на съоръженията 

No 
Сгради и съоръжения въведени в експлоатация 
и сгради и съоръжения прекратени след Акт 10 

Брой Характеристики 
Степен на 

изграденост 
Състояние на 
конструкцията 

 СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 

A Входна шахта 1 - 100% Задоволително 

B Преливник 2Q maxh 1 
2Qmaxh 

=3,693m3/h 
100% Добро 

C КПП – охрана 1 - 100% Добро 

D Измерително устройство на входа 1 1 100% Добро 

E Груби механизирани решетки 2 b=60mm 100% Добро 

F 
Сграда решетки (Фини механизирани решетки, 

класификатор, сито, компактор, въздуходувки за 
пясъкозадържател) 

1 
b=16mm 

 
100% 

Лошо. Нужен е 
ремонт на сградата 

G Аериран пясъко-маслозадържател 2 - 100% Добро 

H Разпределително устройство към ПРУ 1 - 100% Задоволително 

I Първичен радиален утаител (ПРУ) 2 D=40m 100% Задоволително 

K Помпена станция за първични утайки 1 - 100% Задоволително 

L Утайкоуплътнител 1 D=8m 100% Задоволително 

M Инсталация за кондициониране на утайката 1 - 100% Задоволително 

N Силоз за вар 1 - 100% - 

O Камерна филтърпреса 1 
1500х1500mm 

130бр. 
100% 

Нужна е втора 
камерна преса 

P Работилница и гаражи 1 - 100% Задоволително 

Q Трафопост 1 - 100% Задоволително 

R ПС за филтрат и битови води от ПСОВ 1 - 100% Добро 

S Административно лабораторна сграда 1 - 100% 
Нужен е ремонт на 

сградата 

No НОВОПРОЕКТИРАНИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 

1 
Селектор – разпределителна камера към 

биобасейни 
1  70% Груб строеж 

2 Биобасейн 2 V=8 000m3 80% Груб строеж 

3 Въздуходувна и подстанция 2 3+1 90% 
До довършителни 

работи 

4 Разпределително устройство за ВРУ 1 - 0%  

5 Вторични радиални утаители 3 D=28 15% фундаменти 

6 
Помпена станция за активна и излишна активна 

утайка 
1 

РАУ 3+1 

ИАУ 1+1 
15% фундаменти 

7 Измерително устройство на изхода 1 - 0%  

8 U.V. Дизинфекция 1 - 0%  

9 
Откита площадка за междинно депо на обезводнена 

утайка 
1 - 80% Излята плоча 

10 
И-я в сграда за прецеждане и предварително 

сгъстяване на утайката 
1 - 15% фундаменти 

11 Утайкоуплътнител за сурова утайка 1 - 0%  
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No 
Сгради и съоръжения въведени в експлоатация 
и сгради и съоръжения прекратени след Акт 10 

Брой Характеристики 
Степен на 

изграденост 
Състояние на 
конструкцията 

12 Метантанк- I-ва степен 1 
V=4 230m3 

Т=24,5дни 
30% До кота нула 

13 Метантанк- II-ра степен 1 
V=3 290m3 

Т=22,9дни 
30% До кота нула 

14 Обслужваща сграда към Метантанк 1 
Ко-генератори 

2x125kW 
65% Груб строеж 

15 Газхолдер 1 V=500m3 0%  

16 Утайкоуплътнител с ПС за калова вода 1 - 0%  

17 Факел 1 - 0%  

18 Буферен р-р за дъждовни води 1 - 0%  

19 Инсталация за контрол на миризмите 1 - 0%  

20 Изходна шахта 1 - 0%  

21 Промивна система 1 - 0%  

22 Инсталация за химично отстраняване на фосфора 1 - 0%  

23 Инсталация за третиране на биогаза 1 - 0%  

 

Снимки на изградените съоръжения са показани по-долу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фигура 111 Груби и фини решетки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фигура 112 Пясъкозадържател и Първичен радиален утаител 
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Фигура 113 Изграждане на биологично стъпало и утайково стопанство 

Заключения/Препоръки 

Пречиствателната станция има само механично стъпало, което не е в съответствие с изискванията за заустване 

на отпадъчни води в "чувствителни” водоприемници. Наложително е изграждането на  биологично стъпало, 

включително отстраняване на биогенните елементи азот и фосфор и изграждане на съоръжения за третиране на 

утайките. Консултантът е предвидил мерки за модернизацията на ПСОВ в краткосрочен план. 

 

2.ПСОВ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 

Град Велики Преслав има изградена пречиствателна станция за отпадъчни води, която до момента не е 

свързана с канализационната мрежа на града и не е пусната в екплоатация. Отпадъчните води на града се 

заустват в преминаващото през града дере, приток на р. Голяма Камчия. Площадката, на която е построена 

ПСОВ, се намира в местността "Бобая". 

   

Фигура 114 Местоположение на ПСОВ Велики Преслав 
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Технологичната схема включва съоръжения за механично и биологично пречистване на водите и съоръжения за 

третиране на утайката.  Оразмерена е за 20 000 Е.Ж. и средноденонощен дебит 6 232 m3/d. Входните 

оразмерителни параметри на ПСОВ Велики Преслав са както следва: 

Tаблица 96 Оразмерителни параметри на ПСОВ Велики Преслав 

Проектни параметри Символ Стойност Мерна единица 

Количество на входните отпадъчни води 

Q средно денонощно Qd 6,232 m3/d 

Q средно часово Qave 260 m3/h 

Q максимално часово Qmax 396 m3/h 

2Q максимално часово -дъжд 2Qmax 792 m3/h 

Средно натоварване на входния поток 

Еквивалентни жители 20 000 kg/d mg/l 

Общо ХПК COD 2,400 385.1 

Общо БПК5 BOD 1,200 192.6 

Неразтворени вещества (НВ) SS 1,300 208.6 

Общ N N 220 35.3 

Общ Р P 36 5.8 

Пречиствателният ефект, който е заложен в разрешителното за заустване и по който е проектирана станцията 

изисква остраняването на биогенните елементи азот и фосфор.  

Технологичната схема включва механично, биологично пречистване в SBR реактор с нитрификация, 

симултантна денитрификация, химично отстраняване на фосфора и аеробна стабилизация в обема на SBR, 

уплътняване и механично обезводняване на утайките. 

Основните съоръжения от технологичната схема на ПСОВ Велики Преслав са: 

Механично стъпало: 

 Входна шахта; 

 Груби решетки; 

 Фини решетки с компактор за отпадъци; 

 Разходомер. 

Биологично стъпало: 

 SBR реактори (съоръжения за биологично пречистване с денитрификация); 

 Реагентно стопанство с FeCl3 за химично отстраняване на фосфора във водите;  

 Контактен резервоар за обеззаразяване с NaOCl;  

 Шахта с измервателно устройство на изход. 

Третиране на утайките: 

 Силоз за  утайка 

 Механично обезводняване с ленова преса 

 Временно депо за обезводнена утайка 

 

Механично пречистване 

При механичното пречистване са използвани процесите прецеждане и улавяне на пясъка. При него се 

отстраняват грубо дисперсните и минерални вещества. Замърсителите се отстраняват на два етапа: механична 

груба решетка и фини решетки, монтирани в технологична сграда. 
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Фигура 115 Груби и фини решетки, разположени в сграда 

Биологично пречистване  

Механично пречистените води постъпват гравитачно  в единия от SBR-реакторите. Заедно със запълването на 

последния започват да текат четирите основни фази на пречиствателния процес в него. През времето, когато 

избрания SBR достигне максимално ниво на запълване, притокът на отпадъчните води се насочва автоматично 

към втория SBR, така че докато в първия се осъществява основното пречистване на отпадъчните води по пътя 

на аеробно окисление на органичните вещества и на денитрификация за отстранява на азота, утаяване и 

дрениране на води и излишна активна утайка, вторият се запълва и изпълнява функцията на буферен басейн на 

входния поток.  Отстраняването на фосфора се осъществява чрез реагентно утаяване с помощта на алуминиев 

сулфат. Подготовката на работния разтвор става в дозаторна станция, а дозирането му в SBR - с дозаторна 

помпа.  

След  завършване на работния цикъл започва дрениране на водата посредством декантер. Пречистената вода 

постъпва в резервоар за пречистени води. От него с помощта на потопяема помпа водите се подават към 

контактен резервоар. Дебитът на пречистения поток се измерва посредством разходомер и се подава в 

отливния канал, посредством който се зауства във водоприемника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 116 SBR за биологично пречистване 
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Третиране на утайките 

Стабилизираната излишната активна утайка с потопяема помпа се отвежда в утайкоуплътнител - силоз за 

утайки. В него е монтиран специален аератор, чрез който е създадена възможност  за дестабилизиране на 

утайката и избягване на анаеробни условия и съпътстващите тези процеси миризми, както и за хомогенизиране 

на утайката. В силоза е монтиран миксер, с който се хомогенизират утайките преди подаването им за 

обезводняване в шнековата преса, монтирана в цеха за механично обезводняване на утайките. За намаляване 

обемите на стабилизираните утайки, преди тяхното извозване, същите се обезводняват по механичен способ, 

чрез шнекова преса. Преди обезводняването им утайките се кондиционират с флокулант – полиелектролит. 

Обезводнената утайка се транспортира до контейнери и посредством контейнеровоз се извозва  периодично за 

оползотворяване в селското стопанство или депониране на предварително подготвената площадка.  

Заключения/Препоръки 

ПСОВ Велики преслав отговаря на изискванията на Директива 91/271/ЕИО като разполага с първично, вторично 

и третично стъпало. 

 

3. ПСОВ „ХИМИЧЕСКИ ЗАВОД СМЯДОВО“ 

Станцията е предназначена да пречиства промишлени отпадъчни води от Химически завод Смядово и битовите 

отпадъчни води от града. Строителството на съществуващата ПСОВ, започва през 1981год. Изграденото 

съоръжение е собственост на Химически завод „Смядово", но се намира на държавна земя, в  близост до пътя 

Шумен - Карнобат и заема площ от 29.823 декара. Към момента ПСОВ Смядово не се експлоатира. 

 

 Фигура 117 Местоположение на ПСОВ Смядово 
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Станцията е проектирана и изградена с хидравличен капацитет на отпадъчни води: 

 При намален технологичен режим      - Q = 50 л/с (4320м3/д) 

 Максимален капацитет при дъжд и снеготопене    - Q = 80 л/с (6912м3/д) 

ПСОВ Смядово е с механично и биологично стъпало. Основните съоръжения от технологичната схема на ПСОВ 

Смядово са: 

Механично стъпало: 

 груби решетки       2 бр. 

 фини решетки       2 бр. 

 пясъкозадържатели       2 бр. 

 нефтоуловител       1 бр.  

 първични утаители       2 бр. 

Биологично  стъпало с отстраняване на азот: 

 неутрализационна камера обем 400 м3 -    2 бр. 

 реагентно стопанство (за варов разтвор); 

 анаеробна денитрификация на NO2/NO3 

 лагуна с работен обем 2 000 м3     4 бр. 

 вторични вертикални утаители     2 бр. 

 ершов смесител       1 бр. 

 хлораторна станция 

 контактен резервоар 

Третиране на утайките: 

 калоуплътнители       2 бр. 

 аеробен стабилизатор 

 лагуни        8 бр. 

Заустване на пречистените води се осъществява във водоприемник река Смядовска при местност „Кайрякова 

мелница", която в този район е II категория. 

Промишлено замърсените води, преди включването им към градски Главен колектор I, се третират в локална 

пречиствателна станция към  Химическия завод за корекция на рН и изключване възможността за залпово 

изпускане на непречистени води към ГПСОВ. Неутрализационната пречиствателна станция включва: 

Основни съоръжения от технологичната схема на локалната ПСОВ: 

 неутрализационна камера обем 400 м3 -    2 бр. 

 реагентно стопанство (за варов разтвор); 

 лагуна с работен обем 2 000 м3     4 бр. 

 нефтоуловител       1 бр.  

При приватизацията на Химическия завод, градската пречиствателната станция остава собственост на 

"Еловица" АД-Габрово. Промeня се производството, а така също количеството и замърсеността на 

промишлените отпадъчни води от бившия Химически завод. Това води до изключване на биологичното стъпало 

и неефективна работа на механичното. 

Община Смядово е предприела стъпки по придобиване на собственост върху ПСОВ, изпращайки писма до 

МОСВ. Получен е официален отговор в който исканията са счетени за нецелесъобразни. Конструкциите на 

съоръженията са в лошо състояние и механичното оборудване е остаряло.  
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Заключения/Препоръки 

Към момента на територията на гр.Смядово няма работеща пречиствателна станция за отпадъчни води. 

Битовите отпадъчни води от жителите на града се заустват в септични ями, като част от тях се заустват в река 

Смядовска, а останалата част попива в почвата, което води до замърсяване на подпочвените води. Това 

рефлектира директно върху населението, тъй като водоснабдяването се осъществава от сондажи и кладенци. 

Амортизационният срок на съоръженията на съществуващата ПСОВ е изтекъл и не подлежат на реконструкция. 

Пречистването на отпадъчните води на град Смядово следва да се извърши чрез изграждане на нова ПСОВ, а 

вариантът за придобиване на собственост - единствено като терен за изграждане на нови основни съоръжения 

за пречистване, а не за рехабилитация на старата ПСОВ. Консултантът предвижда мерки за изграждане на 

ПСОВ в креаткосрочен план. 

 

3.5.5 Управление на утайките 

Утайките от пречистване на отпадъчни води от населени места са специфичен тип отпадъци, които се генерират 

в пречиствателни станции за отпадъчни води от населени места. Тези утайки се определят като неопасни с код 

19 08 05 съгласно Наредба № 3/2004 г. за класификация на отпадъците. Директива на ЕС 91/271 ЕЕС забранява 

изхвърлянето на утайки от градски пречиствателни станции за отпадъчни води в повърхностни води. След 

минимално предварително третиране, тези утайки се обезвреждат чрез депониране на санитарните депа или се 

прилагат алтернативни решения свързани с тяхното оползотворяване.  

Националната програма за изграждане на градски ПСОВ ще доведе до увеличаване на образуваните количества 

утайки до около 250 000 тона суха маса в периода 2015-2020 г. Това налага формулирането на балансирана 

политика за управление на утайките на национално ниво и в частност на създаване на условия за реализиране 

на практическата възможност за решаване на проблема на местно ниво за отделните региони, общини, 

населени места. 

Поради това за всяка ГПСОВ в етапа на проектиране е задължително изготвянето на Програма за третиране на 

утайките, в която да се вземат предвид качествата на утайката и наличните регионални възможности за 

оползотворяване и обезвреждане. Изчерпателното изследване на отделните възможности гарантира правилния 

избор както от екологична, така и от икономическа гледна точка. Най-често предлаганите алтернативи за 

възможно оползотворяване на утайките от ГПСОВ са: 

 Депониране на утайките. 

 Оползотворяване на утайките като енергиен източник (биогориво). 

 Оползотворяване на утайките в земеделието – за наторяване на земеделски култури и в лесовъдството, за 

създаване и поддържане на зелени площи, за подобряване на почви с ниско естествено плодородие. 

 Оползотворяване на утайки при рекултивацията на терени – запълване на открити мини, изоставени кариери 

или рекултивация (техническа и биологична) на санитарни депа за неопасни отпадъци и хвостохранилища. 
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Фигура 118 Възможности за използване на утайките от ГПСОВ 

 

Прилагането на определена възможност за оползотворяване на утайките зависи от тяхното качество – вид и 

степен на предварителна обработка, влажност, състав (например съдържание на микроорганизми, нитрати, 

тежки метали). Методите за управление на утайки са както следва: 

    Депониране на утайките  

Депонирането понастоящем е традиционният начин за управление на утайки от ГПСОВ в България. Това става 

на нерегламентирани сметища и депа, както и на инженерни съоръжения – регионални депа, които отговарят на 

националните и европейски стандарти. Утайките се третират като отпадък без възможност за тяхното по-

нататъшно оползотворяване. Съгласно Директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъците и приетата 

Програма за прилагането и   в Р. България, след предварително третиране на площадката на ГПСОВ всички 

утайки следва да се депонират на регламентирано депо за неопасни отпадъци. Това е възможност, приета при 

разработването на програмата, но подобен подход не отговаря на съвременните изисквания за минимизиране, 

оползотворяване и обезвреждане на отпадъците. Поради тези причини не е екологосъобразно депонирането да 

бъде прието като дългосрочна алтернатива, а само като временно решение за обезвреждането на утайките от 

ГПСОВ. 

 Оползотворяване на утайките като енергиен източник (биогориво) 

В рамките на ПСОВ при анаеробното стабилизиране на утайките се отделя биогаз, който може да се използва 

като енергиен източник. Освен това добре изсушените утайки могат да се изгарят съвместно с други горива с 

цел оползотворяване на енергията, която се отделя при горенето и частично заместване на основното гориво. В 

тези случаи утайките е необходимо да отговарят на съответни изисквания – възможно голямо съдържание на 
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органични вещества за постигане на по-голяма калоричност и отсъствие на вещества, които при изгарянето си 

биха довели до замърсяване на околната среда. 

 Оползотворяване на утайки при рекултивацията на терени 

В този случай се използват „стабилизирани” утайки. При рекултивация на нарушени терени като открити мини, 

изоставени кариери и други земи с нарушен почвен профил, нерегламентирани депа за отпадъци (сметища) и 

регламентирани депа за неопасни отпадъци, както и на хвостохранилища, се възстановява хумусният слой. Ако 

след рекултивацията нарушените терени се използват за селскостопански нужди изискванията към качеството 

на утайките са същите, както при използването им в земеделието. В противен случай може да се използват 

утайки, към които да се предявят по-малки изисквания. И в този случай, обаче, трябва да се има предвид 

евентуалното освобождаване (излугване) на вредни компоненти (тежки метали и нитрати) и вредното им 

въздействие върху околната среда. 

 Оползотворяване на утайките в земеделието 

Тази възможност до сега не е прилагана мащабно в България, но има голям потенциал. Тя се регламентира с 

Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата 

им в земеделието. Наредбата се прилага и за оползотворяване на утайките при рекултивация по чл. 11, ал. 1 от 

Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ), когато се предвижда рекултивираните терени да се 

използват за земеделие. Оползотворяването на утайки чрез употребата им в земеделието се извършва по 

начин, който да гарантира опазване на човешкото здраве и околната среда, включително на почвите. Това 

предполага предварително третиране на утайките – подлагането им на биологично, химично или термично 

въздействие, дългосрочно съхраняване или прилагане на друг подходящ процес, намаляващ значително 

тяхната ферментационна способност, както и опасността за човешкото здраве и околната среда, произтичащи от 

употребата им. 

Производителите на утайки извършват изпитване на утайките по показатели определени от Наредбата за реда и 

начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието. 

Изпитванията за утайки, предназначени за употреба в земеделието, трябва да включват най-малко определяне 

на следните параметри: 

 Сухо вещество, органично вещество;  

 Активна  pH; 

 Общ, амониев и нитратен азот; 

 Фосфор, калий - общи и подвижни форми; 

 Калций, магнезий, сяра от сулфати; 

 Кадмий, мед, никел, олово, цинк, живак, хром, арсен; 

 ПАВ (полициклични ароматни въглеводороди) и ПХБ (полихлорирани бифенили); 

 Esherichia coli, Salmonella spp., Clostridium perfringens и жизнеспособни яйца на хелминти. 

Производителите на утайки, които са оползотворени в земеделието, към годишните отчети съгласно Наредба № 

9 от 2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда 

за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите 

обекти и дейности, прилагат копие от документите, удостоверяващи направените изпитвания, както и 

информация за метода на извършеното третиране. 

Със „стабилизираните” утайки от ГПСОВ в почвата се доставят необходимото количество биогенни елементи, 

микроелементи и хумус, като едновременно с това се подобрява структурата на почвата и водозадържащият и   

капацитет. С това се постига повишаване на почвеното плодородие. Разбира се, има и ограничаващи фактори 

при това приложение на утайките, най-важните от които са санитарно-епидемиологичният (съдържание на 
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болестотворни вируси), заустването на промишлени отпадъчни води в градската канализация (натрупване на 

тежки метали и други неразградими вредни вещества в утайките) и допълнително замърсяване на подземните и 

повърхностни води с нитрати (при внасяне с утайките в почвата на повече биогенни елементи от необходимите 

за растенията). При подходящи мерки на регулаторните органи и операторите на ГПСОВ с цел отстраняване на 

влиянието на ограничителните фактори, би могло да се постигне значителен напредък в използването на утайки 

в селското стопанство. 

Приложението на утайки в земеделието и в други сектори, като алтернатива на депонирането, може да изисква 

значителни инвестиции в промишлени съоръжения за предотвратяване и контрол на замърсяването. Темпото на 

такова подобрение ще се диктува от състоянието на икономиката, но във всички случаи изисква 

институционална подкрепа и усилия през бъдещите периоди. Понастоящем не може да се приеме, че селското 

стопанство в България е реалистична възможност за прилагане, но потенциалът за това е много голям и в 

бъдеще е необходимо да се полагат усилия за прилагане на тази опция по подходящ начин. 

 

1.Управление на утайки от ПСОВ Шумен 

Образуващите се утайки в ПСОВ Шумен се обезводняват с камерна преса. Подготовка преди обезводняването 

се осъществява с железен трихлорид. След камерната преса кекът временно се депонира на площадка за кек, 

разположена на територията на станцията. Утайките, образувани в ПСОВ Шумен, са годни за депониране 

съвместно с ТБО или самостоятелно. 

Таблица 97 Kоличества на отпадъците и утайките, отделяни от ПСОВ Шумен 

месец МО пясък КЕК 

 
т. 

 
т. СВ % т.СВ 

януари 0.33 10.14 125.03 40.68 50.87 

февруари 0.54 8.4 101.07 33.79 38.38 

март 0.4 9.3 151.44 31.8 48.16 

април 0.19 7.58 150.24 39.19 58.87906 

май 0.34 7.05 155.14 35.04 54.36106 

юни 0.3 7.73 153.94 30.64 47.16722 

юли 0.2 5.85 127.78 38.04 48.60751 

август 0.19 6.68 124.54 35.96 44.78458 

септември 0.35 5.55 90.58 29.34 26.57617 

октомври 0.21 5.63 102.8 29.31 30.13068 

ноември 0.28 8.03 203.72 29.47 60.03628 

декември 0.26 7.43 143.04 25.44 36.38938 

ср.годишно 3.59 89.37 135.7767 33.225 45.36183 

Източник: „ВиК – Шумен“ ООД 

Въз основа на направения анализ за прогнозното качество и количество на генерираната излишна активна 

утайка от ГПСОВ - Шумен, е създадена практически изпълнима Програма за управление на утайките, 

отговаряща на стандартите на ЕС и българското законодателство. Програмата препоръчва приоритетно 

оползотворяване на утайките в селското стопанство като торно средство (Сценарий 1) и/или за рекултивация на 

нарушени терени (Сценарий 2). Когато партида утайка не отговаря на изискванията за употреба по Сценарии 1 и 

2 се предвижда аварийно депониране за постигане на санитарно-епидемиологичните изисквания или 

депониране на специализирано депо (Сценарий 3). Тъй като оползотворяването на утайките в селското 

стопанство и за рекултивация на терени в България е все още новост, е необходимо провеждане на 

организационни и образователни мероприятия, като подготовка и провеждане на обучителни семинари, 

нагледни материали и др., регистър на селскостопанските земи и на терените за рекултивация. Тези дейности 

следва да се осъществят преди или по време на въвеждане на ГПСОВ в експлоатация. Процесите по товарене и 

разтоварване на утайката не са включени във финансовите разчети, тъй като те са постоянни за всички 
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сценарии и следва да бъдат включени в оперативната дейност на ГПСОВ гр. Шумен. Изборът на едно или друго 

технологично решение за оползотворявяне на утайките зависи от повишаването на общественото съзнание за 

ползата от утайките, от възможностите на ВиК оператора и Общината и не на последно място от икономическия 

ефект от отделните мероприятия. 

Останалите населени места от областта, които са разгледани в настоящата разработка, нямат 

работещи пречиствателни съоръжения за отпадъчни води. 

 

Препоръки при управление на утайки от бъдещи ПСОВ 

Утайките от бъдещите ПСОВ от населените места и отделни промишлени обекти е препоръчително да се 

стабилизират до определените изисквания, механично да се обезводняват и в Програми за управление на 

утайки, да се предлагат конкретни мерки за последващото им третиране с цел повишаване степента на 

оползотворяването им.  

Вариантите за оползотворяване на утайките от ПСОВ са:  

А) Вариант I -  Оползотворяване на утайките чрез използване в земеделието и за рекултивация на нарушени 

терени;  

Б) Вариант II -  Депониране на утайките;  

В) Вариант III -  Компостиране на утайките; 

Г) Други варианти: 

 Органичен субстрат – ако не съдържат опасни вещества, те могат да се използват за развъждане на червеи 

за рибовъдството или за производство на биотор (при подходящо смесване с други хранителни субстрати).  

 Изгаряне – използван метод за третиране на утайките в ЕС при големи инсталации. Отделената енергия се 

използва за отопление.  

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

В Приложение 5.1.1 – 1 са дадени вариантни решения за оползотворяване на утайките. В зависимост от 

характера на получените утайки и възможностите за тяхното оползотворяване и депониране да се предвиди най-

подходящия вариант. 

 

3.5.6 Пречиствателни съоръжения за промишлени отпадъчни води 

Водата в промишлените предприятия се използва за питейни, хигиенни и технологични нужди. Обикновено най-

голям е делът на технологичната вода. С развитието на технологиите производствата модернизират 

непрекъснато своите технологични процеси като намаляват консумацията на вода и внедряват оборотни цикли 

по отношение на отпадъчните води. По тази причина се увеличава броят на предприятията, които не изхвърлят 

отпадъчни води. 

Промишлените предприятия, които генерират отпадъчни води, обикновено причиняват голямо точково 

замърсяване във водоприемниците. Те може да заустват директно във воден обект (след адекватно 

пречистване) или в градската канализационна мрежа директно или след изграждане на локални пречиствателни 

съоръжения. Негативното им въздействие се изразява в недопустимо замърсяване на водните ресурси и 

околната среда или затрудняване работата на ГПСОВ с рязкото увеличаване на натоварването й в количествено 

и качествено изражение. Поради тези причини, при необходимост, промишлените предприятия са задължени да 

изграждат локални пречиствателни съоръжения. Видът на пречистването се определя за всеки конкретен случай 

в зависимост от формираните потоци отпадъчни води от предприятието.  
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Локалните пречиствателни станции за промишлени отпадъчни води имат за основна цел да осигурят 

редуциране на вредните емисии, изпускани с отпадъчните води, до степен определена в съответното 

разрешително за заустване съобразно вида на водоприемника. В точка 3.2.6. са посочени нормативните 

стойности на показателите за замърсеност на отпадъчните води, зауствани в селищна канализация, съгласно 

Наредба № 7/2000 г. За отпадъчните води, които се заустват във водни обекти, нормативните стойности на 

показателите за замърсеност се определят съобразно категорията на водоприемника. Производствените 

отпадъчни води, които не отговарят на условията за заустване, се подлагат на предварително пречистване. 

Част от предприятията не винаги изпълняват тези условия. Въпреки изградените съоръжения, предприятията 

предпочитат да не ги използват и това влияе върху работата на системата, което води до запушвания по 

мрежата и влошава ефективността на пречистване в ГПСОВ. 

В следващата таблица е показана информация за наличието и типа на пречистване на отпадъчни води за 

предприятията с комплексни разрешителни на територията на област Шумен, която се покрива с обхвата на 

обособената територия на „ВиК – Шумен“ ООД. 
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Таблица 98 Таблица с операторите с комплексни разрешителни от област Шумен  

Обект 
Комплексно 

Разрешително(
КР) 

Производствена дейност 
Вид на отпадъчните води, 

формирани на територията 
на предприятието 

Отпадъчни водни 
количества 

Локално пречистване на заустваните 
води 

място на 
заустване 

"АЛМЕД" ООД - гр. 
Нови пазар 

КР № 425-
Н0/2012 г. 

Инсталация за топене на алуминиеви 
отпадъци и производство на вторичен 

алуминий на блок . 

Битово-фекални 

води 
Няма данни Не 

Водоплътна 
изгребна шахта 

“Максам СЕ 
България" ЕАД - 

Производство 
Смядово 

КР № 109-
Н0/2006 г. 

Производство на нитроестени 
взривни смеси 

Производствени и охлаждащи 
води 

62 121,5 m3 / 2012 г. не 
Селищен колектор 

на гр. Смядово 

Битово-фекални води 4 617 m3 / 2012 г. не 
Селищен колектор 

на гр. Смядово 

Охлаждащи води 16 699 m3 / 2012 г. не 
Изпускане в язовир 

„Качица“ 

“МАКЕТ” ООД, гр. 
Шумен 

КР № 422-
Н0/2011 г. 

Производството на алуминиеви 
отливки и радиатори за водно 

отопление, лири за баня и 
алуминиеви сплави. 

Производствени води 

- 
Към момента инсталацията е 

демонтирана и не се формират и 
пречистват отпадъчни води. 

- 
Охлаждащи води 

Битово-фекални води Градски колектор 

Дъждовни води 
Повърхностно 

оттичане 

"Хибриден център по 
свиневъдство" АД - 

гр. Шумен 

КР № 333-
Н0/2008 г. 

Интензивно отглеждане на свине-
майки 

Производствени води 
43 774 m3 / 2012 г. 

не 

Р. Теке дере – 
преустановено 

през 2011 г. 
Битово-фекални води 

Дъждовни води - 
Повърхностно 

оттичане 

АЛКОМЕТ АД 
КР № 341-
Н1/2012 г. 

Производство на алуминиеви 
заготовки чрез топене и леене, 

инсталация за елоксация 

Битово-фекални води 

237 334 m3 / 2012 г. 

 

Локални станции за пречистване на 
производствени води (в цехове 
„Пресов“ и „Валцов“) и модулна 

пречиствателна станция за смесен 
поток (битово-фекални, производствени 

и охлаждащи води) 

р. Теке дере 

Производствени води 

Охлаждащи води 

“Брамас – 96” АД 
КР №231-
Н1/2010 г. 

Обезвреждане на животински трупове 
и животински отпадъци от категории 

1,2 и 3 

Производствени води 
10,041 m3 / 2012 г. 

Собствена ПСОВ за частично 
пречистване и обезвреждане на 

отпадъчните води 
ГПСОВ Шумен Битово-фекалниводи 

   Дъждовни води - 

„НОВО СТЪКЛО” ЕАД 
КР  №176-
Н1/2009 г. 

Производство на домакинско стъкло 

Производствени води 
123,212 m3 / 2012 г. 

Каломаслоуловител в Цех 202, 
утаители и каломаслоуловител 

Градска 
канализационна 

мрежа 
Битово-фекални води Не 

Дъждовни води - Не 

"Тетрахиб" ЕАД гр. 
Шумен 

КР № 351-
Н0/2008 г 

Интензивно отглеждане на свине за 
угояване 

Производствени води 

168,303 m3 / 2012 г. Не Не заустват Битово-фекални води 

Дъждовни води 
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Обект 
Комплексно 

Разрешително(
КР) 

Производствена дейност 
Вид на отпадъчните води, 

формирани на територията 
на предприятието 

Отпадъчни водни 
количества 

Локално пречистване на заустваните 
води 

място на 
заустване 

“ХАН ОМУРТАГ”АД 
КР № 200-
Н1/2009 г. 

Изработване на керамични продукти- 
облицовъчни подови и стенни 

керамични плочки 

Производствени води 

64,210 m3 / 2012 г. 

Не Не заустват 
(оборотен цикъл) Охлаждащи води Не 

Битово-фекални води 
Пречиствателна станция за битово-

фекални води р. Мътнишка 

Дъждовни води Не 

"КАМЧИЯ" EАД, град 
ШУМЕН 

КР № 263-
Н0/2008 г. 

Отглеждане на родителски стада 
бройлери за производство на 
разплодни яйца; люпене на 

разплодни яйца и производство на 
еднодневни пилета бройлери за 

угояване; угояване на бройлери за 
клане 

Охлаждащи води 

Няма данни Не 

3 бр. водоплътни 
изгребни шахти 

Битово-фекални води 
11 бр. водоплътни 

изгребни шахти 

"ТИТАН БКС" гр. 
Шумен - Регионално 

депо за неопасни 
отпадъци за 

общините Шумен, 
Смядово, Велики 

Преслав, Каолиново, 
Хитрино, Каспичан 
Венец, Нови пазар 

КР № 349-
Н0/2008 г. 

Насипно инженерно съоръжение, 
изпълнено от твърди битови 

отпадъци и други неопасни отпадъци 
в процеса на тяхното складиране 

Производствени води 

Няма данни 

КПС1 – бетонна септична яма с обем 23 
m3 

Сухо дере на р. 
Камчия 

Битово-фекални води 
КПС2 – система от разпределителни 

шахти и филтрационни траншеи 

“Керамат” АД, 
гр.Каспичан, цех 

Дивдядово 

КР № 128/2006 
г. 

Изработване на керамични продукти 
(тухли) чрез изпичане 

Производствени води 

Няма данни 
Към момента инсталацията е 

демонтирана и не се формират и 
пречистват отпадъчни води. 

Не заустват 
Охлаждащи води 

Битово-фекални води 

Дъждовни води 

“Керамат” АД, 
гр.Каспичан, цех 

Каспичан 

КР № 111/2006 
г. 

Изработване на керамични продукти 
(тухли) чрез изпичане 

Производствени води 

18,322 m3 / 2012 г. 
Трикамерна септична яма; три броя 

каскадно свързани утаители 
Градски колектор 
на гр. Каспичан 

Охлаждащи води 

Битово-фекални води 

Дъждовни води 

“Керамат” АД, гр. 
Каспичан, цех 

Ветрище 

КР № 113/2006 
г. 

Изработване на керамични продукти 
(тухли) чрез изпичане 

Производствени води  Към момента инсталацията е 
демонтирана и не се формират и 

пречистват отпадъчни води. 
Сухо дере 

Битово-фекални води Няма данни 

„Мега груп” АД КР № 39/2005 г. 
Обезводняване на оводнени петролни 

продукти 
В процес на изграждане. 
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3.5.7 Функциониране на канализационната система и недостатъци 

Основни недостатъци по канализационните мрежи и прилежащата им инфраструктура са описани по – долу: 

 Нискък процент на изграденост на канализационни мрежи в ОТ Шумен; 

 Съществуващата канализация е от смесен тип с недостатъчна хидравлична проводимост и това създава 

проблеми при интензивни валежи; 

 Поради експлоатационната възраст на изградените мрежи често има проява на висока инфилтрация и 

ексфилтрация; 

 Необходимост от реконструкция на съоръженията по канализационните мрежи; 

 Няма изградени ПСОВ за всички съществуващи канализационни мрежи и това води до екологични проблеми; 

 В някои от малките агломерации (агломерации под 2 000 ЕЖ), съществуващата канализация е изградена по 

стопански начин. За тези мрежи липсва техническа документация, което не позволява възлагането за поддръжка 

и експлоатация от ВиК оператора. 

Има изготвен проект за канализационна мрежа на град Нови пазар, който  не е изпълнен изцяло. Все още има 

отделни улици с неизградени канализационни клонове. Канализационната мрежа на града е изградена като 

смесена за отвеждане на битови, промишлени и дъждовни отпадъчни води. Използвани са основно бетонови и 

стоманобетонови тръби.  Водещи за канализационната мрежа са главните колектори, които за момента 

гравитачно заустват директно в река Крива, поради липса на ПСОВ. Няколко улични клона, поради малкия си 

наклон и лошото изпълнение са затлачени и имат малка проводимост. Това води до чести аварии, свързани с 

неконтролируемо изтичане на отпадъчни води, бързата им филтрация в почвата, а от там замърсяване на 

подпочвени води, пропадане на улични платна. Заустванията на канализационната мрежа стават директно в 

река Крива. Това показва голямото значение и необходимостта от изграждане на ПСОВ в Нови пазар. 

Липсата на канализационна мрежа в градовете:Върбица, Тодор Икономово и Ясенково и частичното използване 

на прилежащите дерета като колектори за отпадъчни води е предпоставка за много проблеми като замърсяване 

на околната среда, на подземните води, лесно разпространение на зарази през различни периоди на годината. 

За да се изпълнят изискванията на Директива 91/271/ЕЕС относно изграждането на ПСОВ за агломерации над 

2000 ЕЖ е необходимо да се предприемат мерки и да се кандидатства за финансиране по ОПОС или други 

програми в следващия програмен период 2014 - 2020 г. 

След направения анализ на съществуващото положение са посочени основните проблеми, наблюдавани по 

канализационните мрежи и тяхното функциониране. Недостатъчна изграденост на канализационни мрежи в 

агломерации с над 2 000ЕЖ или липсата на такава, както и липса на пречистване за генерираните отпадъчни 

води: 

 Гр.Шумен – необходима  е реконструкция на канализационната мрежа и доизграждане II етап на ПСОВ 

Шумен биологично и третично стъпало с отстраняване на биогенни елементи азот и фосфор 

 Гр.Нови пазар – доизграждане на канализация и изграждане на ПСОВ 

 Гр.Велики Преслав - доизграждане на канализация и пускане на съществуващата ПСОВ в експлоатация 

 Гр.Смядово – доизграждане на канализация и изграждане на ПСОВ 

 Гр.Върбица – изграждане на канлизация и ПСОВ 

 Гр.Тодор икономово - изграждане на канлизация и ПСОВ 

 Гр.Ясенково - изграждане на канлизация и ПСОВ 

3.6 Наличност на данни 

3.6.1 Списък с източници на данни 

 Бизнес план за развитие на ВиК- Шумен ООД, гр. Шумен  -  2009-2013 година;  

 Бизнес план за развитие на ВиК- Шумен ООД, гр. Шумен  -  2009-2013 година (изменен и актуализиран); 2011г 

 Годишен отчет за изпълнението на Бизнесплана на ВиК- Шумен ООД, гр. Шумен  за 2009 г.;  
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 Годишен отчет за изпълнението на Бизнесплана на ВиК- Шумен ООД, гр. Шумен за 2010 г.;  

 Годишен отчет за изпълнението на Бизнесплана ВиК- Шумен ООД, гр. Шумен  за 2011 г.;  

 План за управление на речните басейни в Черноморския район за басейново управление на водите 2010 -

2015 г., БДЧР 2009 

 План за управление на речните басейни в Дунавския район за басейново управление на водите 2010-2015 г., 

БДДР 2009 

 Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2010 г., РИОСВ – Шумен, Шумен, 2011 

 Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2011 г., РИОСВ – Шумен, Шумен, 2012 

 Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2012 г., РИОСВ – Шумен, Шумен 2013 

 Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор, МОСВ, 2012 

 Анализ на актуалното количество и качество на водите в Черноморски басейнов район за 2008 г., БДЧР, 2009 

 Решение № Ц-046 от 30.07.2008 г. на ДКЕВР 

 Решение № Ц-025 от 29.06.2009 г. на ДКЕВР 

 Решение № Ц-012 от 26.04.2012 г. на ДКЕВР 

 Списък на В и К операторите с одобрен бизнес план и утвърдени цени от ДКЕВР с данни за управителя, 

изпърнителния директор или прокурист и за структурата на регистрирания капитал според собственоста към 

27.04.2012 г. 

 Областна стратегия за развитие на област Шумен (2007 - 2013 г.) 

 План за развитие на община Велики Преслав 2007 – 2013 година ; 

 План за развитие на община Венец 2007 – 2013 година; 

 План за развитие на община Върбица 2007 – 2013 година; 

 План за развитие на община Каолиново  2007 – 2013 година; 

 План за развитие на община Каспичан 2005 – 2013 година; 

 План за развитие на община Никола Козлево  2007 – 2013 година; 

 План за развитие на община Нови Пазар 2007 – 2013 година; 

 План за развитие на община Смядово 2007 – 2013 година; 

 План за развитие на община Хитрино 2007 – 2013 година; 

 План за развитие на община Шумен 2007 – 2013 година; 

 ИАОС, Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2010 г., МОСВ, София 2012 

 НСИ, Околна среда 2009, НСИ, София 2011 

 НСИ, Туризъм 2009, НСИ, София 2011 

 Програма за водоснабдяване в перспектива до 2010 година на общините и прилежащите им селища в НРБ - 

Област Шумен, КНИПИБКС „Водоканалпроект” 1989 

 Данни, предоставени от ВиК- Шумен ООД, гр. Шумен  :  

 Справка за изразходвана ел. енергия за 2009 - 2012 година  

 Справка за водоизточниците – ВиК- Шумен ООД, гр. Шумен   

 Справка за фактурираната вода за периода 2008 - 2011 година  

 Програма за мониторинг на питейни води провеждана съвместно ВиК- Шумен ООД, гр. Шумен  и РЗИ Шумен 

– 2009 – 2012г. 

 Дигитализирани вътрешни водопроводни мрежи на населените места над 2000 жители  

 Справка за вида, дължината и диаметър на водопроводите експлоатирани от ВиК- Шумен ООД, гр. Шумен  по 

външните и вътрешните водоснабдителни системи  

 Справка за броя и мощността на помпените станции експлоатирани от ВиК- Шумен ООД, гр. Шумен   

 Справка за десетте най-големи консуматора на вода 

 Справка за вида и дължината на канализационните тръбите експлоатирани от ВиК- Шумен ООД, гр. Шумен   

 Справка за фактурирани отпадъчни водни количества за периода 2009 - 2011 година  

 Справка с измерените параметри на вход и изход на ПСОВ - Шумен, експлоатирана от ВиК- Шумен ООД, гр. 

Шумен  и координати на точки на заустване след ПСОВ.  
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 Дигитализирани канализационни мрежи на агломерации над 2000ЕЖ  

 Данни предоставени от общинските администрации. 

Консултантът е извършил периодични посещения и огледи на различни обекти - ПС, НР, ПСОВ, както на 

големите групи, така и за малките населени места. Проведени са срещи с представители на ВиК Шумен - 

управителя, ПТО и районните техници.  Получената информация е на хартиен и на електронен носител. Част от 

данните са изпратени по електронна поща при допълнително поискване.  

Осъществени са срещи и с представители на отделните общински администрации, както и с кметове и/или 

заместник- кметове. Коментирани са основните проблеми на ВиК инфраструктурата по места. 

3.6.2 Преглеждане на данните за качество, пълнота, недостатъци 

Събраните данни са обобщени и систематизирани, което дава възможност да се идентифицира липсващата 

информация. Това дава възможност за лесно предприемане на стъпки за бъдещи проучвания, иницииране на 

проучвателни и измервателни кампании с цел максимална достоверност при определяне на приоритети.  

Предоставените данни за качеството на питейната вода са от „Система за отчитане качеството на питейната 

вода“, изготвена от РЗИ и ВиК- Шумен ООД, гр. Шумен  въз основа на проведен мониторинг съгласно 

Програмата за мониторинг. Мониторингът обхваща всички населени места в областта. Анализите на пробите са 

извършвани в акредитирани лаборатории и може да се очаква, че резултатите са с  голяма степен на 

достоверност и пълнота. 

Не са монтирани навсякъде водомери при водоизточниците и на входа на населените места, което не дава  

възможност за отчитане на добиваните водни количества и загубите на вода с достатъчна точност. 

ВиК-Шумен ООД, гр. Шумен  предостави чертежи на водоснабдителните и канализационни мрежи, които 

експлоатира, в електронен формат в координатна система „1970“. Точността на трасетата на довеждащите 

водопроводи не е стопроцентова, тъй като в някои участъци те не са известни. За съоръженията прилежащи към 

ВиК инфраструктурата: ВПС, НВ, КПС, ПСОВ и други, са използвани данни от ВиК и общините, налична 

документация - справки и отчети, Бизнес плана на дружеството, разговори с техниците на районите, както и са 

извършени огледи на място. 

Данните за качеството на водата на вход и изход на ПСОВ Шумен са предоставени от ВиК Шумен и същите са 

на база на проведените анализи в лабораторията на ПСОВ Шумен. 

3.6.3 Препоръки 

За доброто функциониране и управление на водопреносните мрежи в ОТ Шумен е необходимо създаване на 

система за  измерване и отчитане на водните количества, която да обхваща следните пунктове: при 

водоизточника, преди и след водоемите, на вход населено място и при консуматора. Препоръчваме и 

осъвременяване на оборудването на лабораториите на ВиК и тези към ПСОВ, за да се осигури адекватен 

мониторинг върху качеството на водите. 

Препоръчваме осъвременяване на оборудването на лабораторията за питейна вода на ВиК дружеството, както и 

акредитирането й, за да се осигури адекватен мониторинг върху качеството на водите. 

Консултантът изготвя ГИС базата данни за ВиК системите в ОТ Шумен. Препоръката е след предаването им на 

ВиК Асоциацията, информацията с по – нисък процент на прецизност, да бъде проверена с допълнителни 

измервания и проучвания и доразвита, за да могат да се ползват за по – детайлни анализи и нужди (например 

изготвянето на хидравлични модели). Разработеният цифров модел ще е от голяма полза за ВиК оператора, но 

периодична актуализация на цялата информация е задължителна. 

Имайки предвид скоростта, с която се развиват технологиите, наличието на електронни регистри и 

квалифицирани хора, които да боравят с тях е от първостепенна важност. Необходимо е постоянно 
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допълнително обучение в различни области, като преобладаващите са ГИС, CAD, нови информационни 

технологии, работа с клиенти, повишаване на експлоатационните умения на персонала и т.н. 

3.7 Заключения и препоръки 

На база на извършените до тук преглед и анализи на състоянието на ВиК инфраструктурата в обособената 

територия на ВиК Шумен са направени следните заключения: 

Водоснабдяване  

Към настоящия момент водните ресурси имат количествено обезпечение да задоволят нуждите за питейно-

битово водоснабдяване, но не са добре разпределени. По тази причина има населени места, които са със 

сезонен режим на водоподаване ( над 31 броя). В качествено отношение са установени замърсявания на 

подземните води основно с нитрати, причинени от силно развитото земеделие в района, животновъдството, 

нерегламентираните депа за битови отпадъци и селища без изградена канализация. Питейната вода доставяна 

от язовир Тича не се подлага на адекватно пречистване, което е и основна причина за високата мътност в 

периодите на снеготопене. Услугата по водоснабдяване е добре развита и покрива 100% от населението на 

област Шумен.  

Разходите за електро-енергия за доставянето на водата до потребителите са големи, от порядъка на над 30 

млн.квтч на стойност над 4 млн.лв. Водоснабдителните помпени станции се нуждаят от подмяна на 

оборудването с нови мощности с по-висока енергийна ефективност. Водопроводните мрежи са амортизирани и в 

голям процент са изградени от материал, който не отговаря на съвременните санитарно-хигиенни изисквания, 

какъвто е азбестоцимента. Освен голямата експлоатационна възраст, много от водопроводите са положени в 

льосови пропадъчни почви, което създава условия за чести аварии и увеличаване на загубите на вода. Най-

голям процент от загубите се реализира във вътрешните разпределителни мрежи. Това от своя страна е фактор 

за увеличаване на инфилтрираната вода в канализационните мрежи. Състоянието на водоемите в повечето 

случаи е недобро, с нарушени конструктивни елементи и корозирала тръбна мрежа, в следствие на което, на 

места има големи преливания.  Друг основен проблем е липсата на работещи измервателни устройства, както 

при водоизточниците, така и на входа на населените места. Това прави невъзможно реалното отчитане на 

добитите водни количества и на загубите на вода. По тази причина водният баланс не може да представи 

истинската картина за функционирането на водопреносната система. измерване на водните количества. 

Най-голяма консумация на питейна вода има от битовия сектор – около 70% от полезно използваната вода от 

дружеството. Общото водопотребление на вода на жител на ден (по данни от ВиК оператора) е средно 95 л/ж/д. 

Загубите, които отчита оператора варират от 46% до 68% за разглеждания период. 

За решаването на тези проблеми, с цел осигуряване на нормално водоснабдяване на населението с достатъчно 

количество и добро качество на вода за питейни нужди и съответно вода за промишлеността Консултантът 

препоръчва да се реализират следните най-общи мерки: 

 Изграждане на ПСПВ за водите за ПБН от язовир Тича за привеждане в съответствие с европейските 

директиви и българското законодателство (Наредба 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към 

повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване); 

 Реконструкция / подмяна на магистралните довеждащи водопроводи (съобразяване с новите условия 

относно собствеността на земята, осигуряване на необходимите сервитути и пътища за достъп до 

водоизточниците, ПС, НР и други съоръжения по трасетата);  

 Осъвременяване на оборудването на лабораторията за питейна вода на ВиК Дружеството и акредитиране, 

което ще осигури по-гъвкави възможности за провеждането на мониторинга върху качеството на питейната вода 

 Реконструкция/подмяна на водоснабдителните помпени станции – сграден фонд (за бункерни помпени 

станции, централни помпени станции) и подмяна на оборудването (подмяна на помпените агрегати с цел 

постигане на добра енергийна ефективност);  

 Обновяване/монтиране на съвременни измервателни уреди (разходомери и /или водомери) по възможност с 

дистанционно отчитане и контрол на подаваните количества вода при водоизточниците, преди и след напорните 
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водоеми и/или на вход населено място и при крайния потребител. Поддръжка на цялото водомерно стопанство 

съгласно изискванията на закона;  

 Реконструкция на напорните водоеми и оборудването им с  контролиращи и регулиращи системи, които да 

предотвратяват преливанията 

 Контрол върху хидростатичното налягане във вътрешно разпределителните мрежи, чрез зониране и 

регулиране. 

 Изготвяне на актуални данни към подземните кадастри на населените места; въвеждане на ГИС системи за 

работа – ясна и достъпна информация за налични съоръжения, отразяване на ремонти и инвестиционни 

дейности;  

 Изграждане на цялостна съвременна диспечерска система „SCADA“ - система за наблюдение, контрол и 

управление на водоснабдителните групи и системи  

 Освен тези дейности са необходими и други свързани с подновяване на наличната база, оборудване и 

техника за поддръжка и ремонтни дейности като:  

 Разширяване и модернизация на водомерно-ремонтната работилница за извършване на необходимите 

периодични проверки и ремонт на водомери;  

 Оборудване със съвременна апаратура за откриване на течове по водоснабдителната мрежа;  

 Пълна модернизация на ремонтно - складовата база, включително и подмяна на амортизираната 

механизация и автотранспорт със съвременни високоефективни машини.  

Канализация  

Развитието на канализационна инфраструктура в областта бележи значително изоставане. Изградена 

канализация има за 5 агломерации над 2 000 ЕЖ от общо 8 на брой. Освен тях, частична канализация има в още 

3 по-малки агломераци. Процентът на изградените канализации е межди 60 и 90 и е необходимо доизграждане, 

за да се отговори на изискванията на европейското законодателство по отношение на отпадъчните води от 

агломерации над 2 000 ЕЖ. 

Изградените канализационни мрежи са предимно от смесен тип. Мрежите са стари, с лоша водоплътност. Често 

се наблюдават прояви на инфилтрация и ексфилтрация в следствие на износване на тръбните връзки. Често 

пъти преливат при интензивни валежи поради недостатъчна хидравлична проводимост. 

От изградените канализационни системи само една отвежда отпадъчните води в съществуваща ПСОВ. 

Останалите заустват в повърхностни водни обекти. Селищните ПСОВ са 2 на брой -  ПСОВ Шумен и ПСОВ 

Велики Преслав. ПСОВ Велики Преслав не е въведена в експлоатация. ПСОВ Шумен не отговаря на 

изискванията на Директива 91/271 ЕО, тъй като няма  възможност за биологично пречистване и отстраняване на 

биогенни елементи и се  нуждае от реконструкция и разширение. Най-широко прилаганата в момента практика 

за третиране и управление на утайките от ПСОВ е депонирането. 

За решаването на така изведените общи проблеми могат да се предложат следните мероприятия: 

 Доизграждане и рехабилитация на съществуващите канализационни мрежи и предвиждане на подходящо 

пречистване;  

 Рехабилитация и модернизация на ПСОВ Шумен и въвеждане в експлоатация на ПСОВ Велики Преслав;  

 Изграждане на канализационни мрежи и прилежащи пречиствателни станции за агломерации над 2000 ЕЖ;  

 Изграждане на ПСОВ за агломерации под 2000 ЕЖ – за опазване на повърхностни водни ресурси от 

замърсяване и  спазване на изискванията на българското и европейско законодателство;  

 Правилно оползотворяване на утайките от съществуващи и бъдещи ПСОВ 

Туристическият сектор е един от секторите, които имат ключов потенциал за развитието в област Шумен. В 

областта се намират множество културно-исторически обекти и резервати, минерални извори (около селата 

Мараш и Салманово) и възможности за развитие на селския туризъм. Това налага адекватен отговор по 

отношение на инфраструктурата и в частност ВиК инфраструктурата. Предвид всичко това, е важно да се 

предвидят инвестиции за развитие на ВиК инфраструктурата на населените места с туристически потенциал. 
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4 СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГНОЗА И ОЦЕНКА НА МАКРО-

ПОНОСИМОСТТА 

4.1 Социално-икономически планове 

4.1.1 Макроикономическа прогноза 

В съответствие с изискванията на Техническата спецификация Консултантът изготви прогноза за 

икономическото развитие, изразено като ръст на БВП на област Шумен в три сценария: балансиран, 

песимистичен и оптимистичен. Сценариите са разработени на база на последните налични данни за реалния 

ръст на БВП на национално ниво за 2011 г. и препоръчаните темпове за нарастване на БВП по периоди, както са 

указани в Указанията за анализ на разходите и ползите в областта на водите и отпадъчните води, 

финансирани от Кохезионния Фонд през периода 2007 - 2013 г., допълнително коригирани съгласно указанията 

на Възложителя21, а именно: 

Таблица 99 Допускания за ръст на БВП (в % годишно)22 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

6.5* 6.4* 6.2* -5.5* 0.4* 1.7** 1.2** 1.9 3.5 

2015 г. 2016 и следващи години 

4.0 3.3 

*Данните за 2006 – 2011 г. са прецизирани, съгласно отчетите на НСИ 

**Данните за 2011 г. и 2012 г. са предварителни 

Следващата графика представя акумулирания ръст на БВП по години до края на референтния период, съгласно 

горепосочените препоръчителни темпове на нарастване. 

 
Фигура 119 Акумулиран ръст на БВП до 2038 г., съгл. препоръчаните темпове за нарастване по периоди 

Въз основа на данните, представени в т. 2.3.4., съгласно които в периода 2000 – 2010 г. ръстът на БВП на 

областта е изоставал спрямо средния за страната с около 2.4 процентни пункта, Консултантът направи следните 

приемания: 

 при оптимистичния сценарий икономиката на област Шумен ще се развива през първите няколко години 

(2012 – 2014 г.) с лек спад в ръста на БВП, съответно с 0.5 процентни пункта, по –нисък от допуснатия ръст в 

табл.1 за 2012 и 2013 г, 0.25 за 2014 г., а за останалия прогнозен период със същите темпове, както 

националната, т.е. с така препоръчаните в Указанията темпове по периоди и съответно акумулираният до края 

на периода растеж при базова 2011 г. (2011 г. = 100). 

                                                           
21 Macroafordability note, получена по електронна поща на 21.11.2012 г. 

22 Източник: стр. 24, табл. 1, Указанията за анализ на разходите и ползите в областта на водите и отпадъчните води, финансирани от Кохезионния 
Фонд през периода 2007-2013 г;. 
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 при балансирания сценарий областната икономика ще изостава спрямо националната с 1.45 процентни 

пункта за периода до 2014 г. вкл., 1.33 за 2015 г. и съответно с 1 процентен пункт в периода от 2015 г. до края на 

референтния период (2038 г.) 

 при песимистичния сценарий областната икономика ще изостава спрямо националната с 2.4 процентни 

пункта за периода до 2015 г. и съответно с 2 процентни пункта в периода от 2015 до 2038 г. 

 Нарастванията по времеви хоризонти и сценарии са обобщени в следващата таблица, а данните за целия 

период са нагледно представени на следната фигура. 

Таблица 100 Прогноза за ръста на БВП на област Шумен при различни сценарии за развитие 

 

Акумулиран ръст на БВП по сценарии 

Песимистичен Балансиран Оптимистичен 

2011 100.0 100.0 100.0 

2015 101.4 105.4 109.6 

2020 108.1 118.1 129.0 

2025 115.4 132.4 151.7 

2030 123.0 148.3 178.4 

2035 131.3 166.2 209.9 

2038 136.4 177.9 231.4 

 

 
Фигура 120 Прогноза за ръста на БВП на област Шумен при различни сценарии за развитие 

Въз основа на същите приемания и отчитайки относителния дял на икономическите сектори в структурата на 

БДС, произвеждана в областта за периода 2006 – 2010 г. Консултантът изготви прогноза и за БДС. Резултатите 

от прогнозата са обобщени в следващата таблица и нагледно представени по икономически сценарии в 

следващите три фигури. 

Таблица 101 Прогноза за реалния ръст на БДС по икономически сценарии и сектори 

Аграрен Индустрия Услуги Общо БДС Аграрен Индустрия Услуги Общо БДС Аграрен Индустрия Услуги Общо БДС

2010 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

2015 103.1% 103.1% 103.1% 103.1% 107.2% 107.2% 107.2% 107.2% 111.5% 111.5% 111.5% 111.5%

2020 110.0% 110.0% 110.0% 110.0% 120.2% 120.2% 120.2% 120.2% 131.2% 131.2% 131.2% 131.2%

2025 117.3% 117.3% 117.3% 117.3% 134.6% 134.6% 134.6% 134.6% 154.3% 154.3% 154.3% 154.3%

2030 125.1% 125.1% 125.1% 125.1% 150.8% 150.8% 150.8% 150.8% 181.5% 181.5% 181.5% 181.5%

2035 133.5% 133.5% 133.5% 133.5% 169.0% 169.0% 169.0% 169.0% 213.5% 213.5% 213.5% 213.5%

2038 138.8% 138.8% 138.8% 138.8% 180.9% 180.9% 180.9% 180.9% 235.3% 235.3% 235.3% 235.3%

Песимистичен Балансиран Оптимистичен
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Фигура 121 Прогноза за БДС на област Шумен по икономически сектори и сценарии за развитие, хил. лв. по постоянни цени
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4.1.2 Прогноза за броя на населението и домакинствата 

Техническата спецификация изисква Консултантът да изготви прогноза за броя на населението в съответната 
обособена територия на ниво населено място въз основа на официалната прогноза на НСИ. 
Съгласно методологията на НСИ за изследване на населението23 демографските прогнози са формални 
пресмятания, които се извършват при условия, че са възприети определените предположения за бъдещото 
развитие на раждаемостта, смъртността и миграцията. НСИ използва три сценарии за прогнози на населението 
в зависимост от очакваното социално-икономическо развитие на страната, както следва: 

 I-ви вариант при хипотеза за конвергентност, който се определя като реалистичен и е съобразен с 
нормативните изисквания на Европейския съюз за демографското и социално-икономическо развитие на 
страните-членки 

 II-ри вариант за относително ускоряване, при който се предполага, че демографското развитие ще протича при 
благоприятни социално-икономически процеси в страната и 

 III-ти вариант за относително забавяне, при който развитието на населението е прогнозирано при хипотези за 
неблагоприятни социално-икономически процеси в страната. 
Последната демографска прогноза, разработена от НСИ, е за развитие на населението до 2060 г. с начална 
точка на прогнозата – броят на населението към 31.12.2007 г. Прогнозираното население е разпределено по пол 
и петгодишни възрастови интервали за всяка година от периода. През 2009 г. НСИ актуализира демографската 
прогноза за развитието на населението по пол и области в перспектива до 2030 г. Тенденциите в перспективното 
развитие на населението са свързани със съответните предвиждания в националната прогноза само за I-ви 
(реалистичен) вариант общо за страната, която удовлетворява концепцията за конвергентност на страните от 
ЕС. 
Съгласно актуалната прогноза на НСИ до 2030 г. населението на страната ще намалява средно с по 0.6% на 
година (спрямо броя на населението към 31.12.2011 г.). Прогнозата за област Шумен сочи ускорен темп на спад 
на населението от средно 0.70% на година: от 180 528 жители към 31.12.2011 г. до 158 161 жители към 2030 г. 
По данни на ТСБ Шумен при същата хипотеза за конвергентност населението на областта ще продължи да 
намалява, както следва: 

 152 117 жители към 2035 г. и съответно 

 146 175 жители към 2040 г. 

 
Фигура 122 Прогноза на населението на НСИ при хипотеза за конвергентност 

                                                           

23 http://www.nsi.bg/img/MRUBRIK/Pop_6_Metodology_population.pdf 
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Поради необходимостта за изготвяне на подробна прогноза по години и по населени места Консултантът 

доразви прогнозата на НСИ, прилагайки следния подход: 

1. За всяко населено място в областта бяха извлечени и анализирани данните за броя на населението за 

последните пет преброявания: 1975, 1985, 1992, 2001 и 2011 г. 

2. Оценените от НСИ данни за броя на населението към 31.12.2010 г. бяха съпоставени с действителните 

данни от преброяването към 01.02.2012 г. и при необходимост данните към края на 2010 г. бяха 

изгладени 

3. Въз основа на данните от преброяванията за всяко населено място Консултантът извлече конкретна 

тенденция за изменение броя на жителите, въз основа на която преизчисли броя на населението към 

прогнозните хоризонти: 2015, 2020, 2025, 2030, 2035 и 2038 г. 

4. Така получените прогнози по населени места бяха сумирани на ниво област и съпоставени с прогнозата 

на НСИ към съответния прогнозен хоризонт; посредством процес на последователни итерации 

прогнозните стойности по населени места бяха уточнени така че сумите на областно ниво да 

съответстват на прогнозните стойности на НСИ. 

Данните за минали години и прогнозните стойности на ниво община и област са представени в следващите 

таблица и фигури, а подробните стойности по населени места са представени в Приложение 4.1.2-1. 

 

Таблица 102 Прогноза за населението на област Шумен по общини 

1985 1992 2001 2011 2015 2020 2025 2030 2035 2038

Област Шумен 254 835 220 320 204 378 180 528 175 480 169 992 164 183 158 161 152 117 148 552

Велики Преслав 20 028 17 682 16 276 13 382 12 298 11 705 11 318 11 105 10 885 10 838

Венец 13 212 9 438 8 042 7 137 7 078 7 039 6 964 6 850 6 728 6 664

Върбица 13 594 11 841 11 249 10 391 10 155 9 979 9 863 9 753 9 652 9 605

Каолиново 19 424 13 556 12 544 12 093 12 063 11 973 11 870 11 747 11 628 11 565

Каспичан 11 490 10 483 9 808 7 976 7 285 6 901 6 676 6 515 6 464 6 451

Никола Козлево 9 967 8 427 7 157 6 100 5 700 5 511 5 441 5 404 5 393 5 395

Нови Пазар 24 843 20 985 19 559 16 879 16 082 15 581 15 353 15 207 15 132 15 113

Смядово 10 469 9 519 8 242 6 698 6 097 5 732 5 465 5 267 5 156 5 107

Хитрино 12 523 8 219 7 045 6 223 5 942 5 628 5 354 5 113 4 858 4 709

Шумен 119 285 110 170 104 456 93 649 92 780 89 943 85 879 81 200 76 221 73 105  
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Фигура 123 Прогноза за населението на община Велики Преслав 

 

 

 
Фигура 124 Прогноза за населението на община Венец 
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Фигура 125 Прогноза за населението на община Върбица 

 

 

 
Фигура 126 Прогноза за населението на община Каолиново 
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Фигура 127 Прогноза за населението на община Каспичан 

 

 

 
Фигура 128 Прогноза за населението на община Никола Козлево 
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Фигура 129 Прогноза за населението на община Нови пазар 

 

 

 
Фигура 130 Прогноза за населението на община Смядово 
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Фигура 131 Прогноза за населението на община Хитрино 

 

 

 
Фигура 132 Прогноза за населението на община Шумен 
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Консултантът изготви прогнозата за броя на домакинствата и съответно за средния брой на членовете в 

домакинство на общинско ниво, тъй като това е най-ниското ниво, за което има данни от НСИ. Прогнозата се 

основа на данните за броя на населението и броя на домакинствата на общинско ниво от преброяванията през 

1985, 1992, 2001 и 2011 г. Въз основа на регресионен анализ за всяка от общините бе изведена зависимост 

между броя на населението и броя на домакинствата. Използваните данни и съответните средни квадратични 

отклонения са представени в следващите фигури. При общините Върбица и Шумен корелацията между броят на 

населението и броят на домакинствата е слаба, което се дължи на резките промени в броя на населението и 

домакинствата, в резултат на влиянието на редица външни фактори (като например икономическо 

преструктуриране и свързаните с него социално-икономически промени, миграция и др.), които оказват влияние 

върху динамиката на измененията на числеността, размера и структурата на домакинствата. Прогнозата за 

община Върбица е извършен въз основа на установената тенденция от последните две преброявания (2001 и 

2011 г.), а при община Шумен прогнозата е извършена въз основа на екстраполация на данните за броя на 

населението и домакинствата от преброяванията, като данните от прогнозните резултати, са представени в 

таблица. 

 

 
Фигура 133 Резултати от регресионен анализ на броя на населението и домакинствата в община Велики Преслав 

 

 
Фигура 134 Резултати от регресионен анализ на броя на населението и домакинствата в община Венец 
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Фигура 135 Резултати от регресионен анализ на броя на населението и домакинствата в община Каолиново 

 

 
Фигура 136 Резултати от регресионен анализ на броя на населението и домакинствата в община Каспичан 

 

 
Фигура 137 Резултати от регресионен анализ на броя на населението и домакинствата в община Никола Козлево 
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Фигура 138 Резултати от регресионен анализ на броя на населението и домакинствата в община Нови пазар 

 

 
Фигура 139 Резултати от регресионен анализ на броя на населението и домакинствата в община Смядово 

 

 
Фигура 140 Резултати от регресионен анализ на броя на населението и домакинствата в община Хитрино 

Прогнозните резултати по общини и резултантната прогноза на областно ниво са обобщени в следващата 

таблица. Предвижданията са броят на домакинствата да намалява със значително по-бавни темпове в 

сравнение с населението (-0.27% средногодишно за домакинствата спрямо -0.72% за населението за периода 
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2011 – 2038 г.). В резултат на тези две тенденции средният брой на членовете на домакинство се очаква да 

спадне от 2.50 към 2011 г. до 2.21 към 2038 г. 

Таблица 103 Обобщена прогноза за броя на домакинствата в област Шумен по прогнозни хоризонти 

1985 1992 2000 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2038

Население 20 028 17 682 16 276 13 382 12 298 11 705 11 318 11 105 10 885 10 838

Домакинства 6 230 5 950 5 815 5 328 5 218 5 138 5 086 5 057 5 028 5 021

Членове/домакинство 3.21 2.97 2.80 2.51 2.36 2.28 2.23 2.20 2.17 2.16

Население 13 212 9 438 8 042 7 137 7 078 7 039 6 964 6 850 6 728 6 664

Домакинства 3 489 2 901 2 689 2 471 2 500 2 493 2 481 2 462 2 442 2 432

Членове/домакинство 3.79 3.25 2.99 2.89 2.83 2.82 2.81 2.78 2.75 2.74

Население 13 594 11 841 11 249 10 391 10 155 9 979 9 863 9 753 9 652 9 605

Домакинства 3 909 3 660 3 688 3 705 3 712 3 727 3 751 3 784 3 826 3 874

Членове/домакинство 3.48 3.24 3.05 2.80 2.74 2.68 2.63 2.58 2.52 2.48

Население 19 424 13 556 12 544 12 093 12 063 11 973 11 870 11 747 11 628 11 565

Домакинства 4 925 3 696 3 806 3 749 3 651 3 635 3 618 3 597 3 577 3 567

Членове/домакинство 3.94 3.67 3.30 3.23 3.30 3.29 3.28 3.27 3.25 3.24

Население 11 490 10 483 9 808 7 976 7 285 6 901 6 676 6 515 6 464 6 451

Домакинства 4 498 4 224 3 721 3 176 2 876 2 727 2 640 2 577 2 557 2 552

Членове/домакинство 2.55 2.48 2.64 2.51 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53

Население 9 967 8 427 7 157 6 100 5 700 5 511 5 441 5 404 5 393 5 395

Домакинства 2 772 2 477 2 248 1 961 1 910 1 871 1 856 1 849 1 846 1 847

Членове/домакинство 3.60 3.40 3.18 3.11 2.98 2.95 2.93 2.92 2.92 2.92

Население 24 843 20 985 19 559 16 879 16 082 15 581 15 353 15 207 15 132 15 113

Домакинства 7 787 7 120 7 102 6 466 6 403 6 323 6 286 6 263 6 251 6 248

Членове/домакинство 3.19 2.95 2.75 2.61 2.51 2.46 2.44 2.43 2.42 2.42

Население 10 469 9 519 8 242 6 698 6 097 5 732 5 465 5 267 5 156 5 107

Домакинства 3 785 3 582 3 273 2 801 2 672 2 577 2 507 2 455 2 426 2 414

Членове/домакинство 2.77 2.66 2.52 2.39 2.28 2.22 2.18 2.15 2.13 2.12

Население 12 523 8 219 7 045 6 223 5 942 5 628 5 354 5 113 4 858 4 709

Домакинства 3 907 2 913 2 599 2 453 2 370 2 297 2 233 2 177 2 117 2 082

Членове/домакинство 3.21 2.82 2.71 2.54 2.51 2.45 2.40 2.35 2.29 2.26

Население 119 285 110 170 104 456 93 649 92 780 89 943 85 879 81 200 76 221 73 105

Домакинства 40 883 38 177 38 988 40 099 39 978 39 707 39 285 38 712 37 988 37 174

Членове/домакинство 2.92 2.89 2.68 2.34 2.32 2.27 2.19 2.10 2.01 1.97

Население 254 835 220 320 204 378 180 528 175 480 169 992 164 183 158 161 152 117 148 552

Домакинства 82 185 74 700 73 929 72 209 71 288 70 495 69 743 68 934 68 060 67 211

Членове/домакинство 3.10 2.95 2.76 2.50 2.46 2.41 2.35 2.29 2.24 2.21

Област Шумен

Шумен

Върбица

Нови пазар

Смядово

Хитрино

Велики Преслав

Венец

Каолиново

Каспичан

Никола Козлево
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4.1.3 Прогноза за доходите на населението 

Както бе видно от представените в т. 2.3.3 на доклада данни, в периода 2000 - 2008 г. средните доходи на 

домакинствата в област Шумен са надвишавали средните за страната, но през последните три години те 

изостават спрямо тях с около 7.5%. През 2009 г. средните доходи на домакинство в Шуменска област 

регистрират най-голямо изоставане спрямо средните доходи на национално ниво в размер на 12.4%.  

Указанията за анализ на разходите и ползите на проекти в областта на водите и отпадъчните води финансирани 

от Кохезионния фонд през периода 2007 – 2013 г. препоръчват ръстът на разполагаемия доход на 

домакинствата да се приема равен на ръста на БВП. Въз основа на тази препоръка и прогнозирания ръст на 

БВП за област Шумен, Консултантът изготви прогноза за изменението на средния годишен доход на 

домакинство в областта за референтния период в три сценария за икономическо развитие, представени по-долу 

в табличен и графичен вид. 

Таблица 104 Прогноза за изменението на средния доход на домакинство в област Шумен в постоянни ценни по 

сценарии на развитие 

 

Среден годишен доход на домакинство в лв. по сценарии 

Песимистичен Балансиран Оптимистичен 

2011 8 845 8 845 8 845 

2015 8 967 9 327 9 698 

2020 9 565 10 451 11 407 

2025 10 203 11 709 13 418 

2030 10 884 13 119 15 783 

2035 11 610 14 699 18 565 

2038 12 068 15 736 20 464 

 

 
Фигура 141 Прогноза за изменението на средния доход на домакинство в област Шумен в постоянни цени по 

сценарии на развитие 

 

4.2 Прогнози за водопотребление 

4.2.1 Прогноза за питейно битово потребление ( население, свързаност, консумация на глава от 

населението) 

Прогнозата за водопотреблението от населението е изготвена въз основа на следните налични официални 

данни: 

 Брой население в населените места в обособената територия от последното преброяване по данни на  НСИ 

и прогнозен брой на населението за периода 2011-2038 г; 

 Битово потребление на вода в населените места в обособената територия за периода 2009-2011 

(фактурирана вода ), получени данни от ВиК оператора  
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Водоснабдителната норма е прогнозирана на база настоящото водопотребление за населените места. Като 

тенденцията за развитие на водопотреблението са приети следните норми: 

 120 л/ж/ден за населени места с над 2 000 жители и населени места с туристически потенциал; 

 100л/ж/д за населени места с под 2 000 жители; 

Подробно разпределение на водното количество по населени места е показано в Приложение 4.2.1 – 1 

Прогнози за питейно-битово потребление. 

Обобщен вид на прогнозите е представен по – долу:Таблица 105 Прогнози за битово потребление 

 
Община / Година 2011 2016 2021 2028 2038 

Общо  население 

ОБЛАСТ ШУМЕН 179518 174382 168830 160570 148552 

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 13165 12181 11628 11190 10838 

ОБЩИНА ВЕНЕЦ 7124 7069 7024 6896 6664 

ОБЩИНА ВЪРБИЦА 10344 10120 9957 9796 9605 

ОБЩИНА КАОЛИНОВО 12086 12044 11951 11796 11565 

ОБЩИНА КАСПИЧАН 7837 7209 6856 6580 6451 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 6019 5662 5496 5420 5395 

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 16718 15980 15535 15266 15113 

ОБЩИНА СМЯДОВО 6577 6025 5677 5345 5107 

ОБЩИНА ХИТРИНО 6166 5877 5574 5209 4709 

ОБЩИНА ШУМЕН 93482 92215 89132 83072 73105 

Битова консумация 
м3/г 

ОБЛАСТ ШУМЕН 5128000 7233326 6998014 6644185 6126310 

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 414000 511186 487155 467363 450499 

ОБЩИНА ВЕНЕЦ 193000 258363 256630 251866 243240 

ОБЩИНА ВЪРБИЦА 201000 392832 386603 380692 373705 

ОБЩИНА КАОЛИНОВО 324000 456199 453395 448504 441171 

ОБЩИНА КАСПИЧАН 221000 291157 275849 263478 257313 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 159000 207358 201096 198063 196919 

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 481000 671386 652357 640753 633606 

ОБЩИНА СМЯДОВО 180000 249850 234969 220864 211038 

ОБЩИНА ХИТРИНО 178000 216387 204739 190767 171883 

ОБЩИНА ШУМЕН 2777000 3978608 3845221 3581835 3146936 

Битова консумация 
л/ж/д 

ОБЛАСТ ШУМЕН 78 114 114 113 113 

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 86 115 115 114 114 

ОБЩИНА ВЕНЕЦ 74 100 100 100 100 

ОБЩИНА ВЪРБИЦА 53 106 106 106 107 

ОБЩИНА КАОЛИНОВО 73 104 104 104 105 

ОБЩИНА КАСПИЧАН 77 111 110 110 109 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 72 100 100 100 100 

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 79 115 115 115 115 

ОБЩИНА СМЯДОВО 75 114 113 113 113 

ОБЩИНА ХИТРИНО 79 101 101 100 100 

ОБЩИНА ШУМЕН 81 118 118 118 118 

 

4.2.2 Прогноза водопотребление от административни, индустриални и търговски единици  

(администрация, индустрия, търговия, селско стопанство) 

Освен доставяне на вода за населението, ВиК операторът доставя вода и на различни други консуматори като: 

 административни сгради (вкл. бюджетни организации, училища, детски градини, болници и други)  

 индустрия 

 търговски обекти и селскостопански дейности  
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Услугата за администрацията ще остане в приблизително същите граници, докато за промишлеността ще 

нараства според прогнозите за развитие на индустрията в региона. За всички тези дейности услугата доставяне 

на вода е обособена като вода за небитовия сектор. Прогнозата за водопотреблението от небитовия сектор е 

изготвена въз основа на следните изходни данни: 

 Потребление на вода от небитовия сектор в населените места в обособената територия за периода 2009-

2011г.; 

 Брутна добавена стойност на населените места в обособената територия и прогноза за брутната добавена 

стойност за периода 2014-2038 г. 

Разгледани са три сценария за развитие на индустрията до 2038 г. Изчисленото водопотребление от небитовия 

сектор за трите възможни сценария (оптимистичен, балансиран и песимистичен) е представено в таблицата по 

долу по общини и целеви години, а в Приложение 4.2.2-1, Приложение 4.2.2-2, Приложение 4.2.2-3 е показано 

подробно разпределение на водните количества по населени места. 

 

Таблица 106  Водопотребление от небитов сектор - Оптимистичен сценарий 

 
Община / Година 2011 2016 2021 2028 2038 

Общо  население 

ОБЛАСТ ШУМЕН 179518 174382 168830 160570 148552 

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 13165 12181 11628 11190 10838 

ОБЩИНА ВЕНЕЦ 7124 7069 7024 6896 6664 

ОБЩИНА ВЪРБИЦА 10344 10120 9957 9796 9605 

ОБЩИНА КАОЛИНОВО 12086 12044 11951 11796 11565 

ОБЩИНА КАСПИЧАН 7837 7209 6856 6580 6451 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 6019 5662 5496 5420 5395 

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 16718 15980 15535 15266 15113 

ОБЩИНА СМЯДОВО 6577 6025 5677 5345 5107 

ОБЩИНА ХИТРИНО 6166 5877 5574 5209 4709 

ОБЩИНА ШУМЕН 93482 92215 89132 83072 73105 

Небитова  
консумация  

м3/г 

ОБЛАСТ ШУМЕН 1751000 2020601 1983607 1925429 1834452 

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 186000 275496 278365 279627 277360 

ОБЩИНА ВЕНЕЦ 25000 21560 20649 19440 17839 

ОБЩИНА ВЪРБИЦА 31000 33626 32171 30231 27652 

ОБЩИНА КАОЛИНОВО 64000 46558 44466 41693 38027 

ОБЩИНА КАСПИЧАН 56000 59515 58047 55894 52731 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 23000 22719 21691 20327 18522 

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 206000 174245 167010 157293 144266 

ОБЩИНА СМЯДОВО 16000 17960 17154 16084 14666 

ОБЩИНА ХИТРИНО 35000 25424 25140 24641 23791 

ОБЩИНА ШУМЕН 1109000 1343499 1318913 1280199 1219598 

Небитова  
Консумация 

 л/ж/д 

ОБЛАСТ ШУМЕН 27 32 32 33 34 

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 39 62 66 68 70 

ОБЩИНА ВЕНЕЦ 10 8 8 8 7 

ОБЩИНА ВЪРБИЦА 8 9 9 8 8 

ОБЩИНА КАОЛИНОВО 15 11 10 10 9 

ОБЩИНА КАСПИЧАН 20 23 23 23 22 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 10 11 11 10 9 

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 34 30 29 28 26 

ОБЩИНА СМЯДОВО 7 8 8 8 8 

ОБЩИНА ХИТРИНО 16 12 12 13 14 

ОБЩИНА ШУМЕН 33 40 41 42 46 
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Таблица 107 Водопотребление от небитов сектор - Балансиран сценарий 

 
Община / Година 2011 2016 2021 2028 2038 

Общо 
 население 

ОБЛАСТ ШУМЕН 179518 174382 168830 160570 148552 

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 13165 12181 11628 11190 10838 

ОБЩИНА ВЕНЕЦ 7124 7069 7024 6896 6664 

ОБЩИНА ВЪРБИЦА 10344 10120 9957 9796 9605 

ОБЩИНА КАОЛИНОВО 12086 12044 11951 11796 11565 

ОБЩИНА КАСПИЧАН 7837 7209 6856 6580 6451 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 6019 5662 5496 5420 5395 

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 16718 15980 15535 15266 15113 

ОБЩИНА СМЯДОВО 6577 6025 5677 5345 5107 

ОБЩИНА ХИТРИНО 6166 5877 5574 5209 4709 

ОБЩИНА ШУМЕН 93482 92215 89132 83072 73105 

Небитова  
консумация  

м3/г 

ОБЛАСТ ШУМЕН 1751000 2138502 2283272 2567885 2912161 

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 186000 102456 108664 206036 253930 

ОБЩИНА ВЕНЕЦ 25000 3600 3600 3600 3600 

ОБЩИНА ВЪРБИЦА 31000 13779 16039 19220 22558 

ОБЩИНА КАОЛИНОВО 64000 11915 31624 37002 38588 

ОБЩИНА КАСПИЧАН 56000 45203 51289 53735 58082 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 23000 0 0 1929 1929 

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 206000 189592 193780 198245 206024 

ОБЩИНА СМЯДОВО 16000 42119 42870 44076 46168 

ОБЩИНА ХИТРИНО 35000 0 0 0 0 

ОБЩИНА ШУМЕН 1109000 1729838 1835406 2004044 2281283 

Небитова  
консумация  

л/ж/д 

ОБЛАСТ ШУМЕН 27 34 37 44 54 

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 39 23 26 50 64 

ОБЩИНА ВЕНЕЦ 10 1 1 1 1 

ОБЩИНА ВЪРБИЦА 8 4 4 5 6 

ОБЩИНА КАОЛИНОВО 15 3 7 9 9 

ОБЩИНА КАСПИЧАН 20 17 20 22 25 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 10 0 0 1 1 

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 34 33 34 36 37 

ОБЩИНА СМЯДОВО 7 19 21 23 25 

ОБЩИНА ХИТРИНО 16 0 0 0 0 

ОБЩИНА ШУМЕН 33 51 56 66 85 

 

Таблица 108 Водопотребление от небитов сектор - Песимистичен сценарий 

 
Община / Година 2011 2016 2021 2028 2038 

Общо   
население 

ОБЛАСТ ШУМЕН 179518 174382 168830 160570 148552 

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 13165 12181 11628 11190 10838 

ОБЩИНА ВЕНЕЦ 7124 7069 7024 6896 6664 

ОБЩИНА ВЪРБИЦА 10344 10120 9957 9796 9605 

ОБЩИНА КАОЛИНОВО 12086 12044 11951 11796 11565 

ОБЩИНА КАСПИЧАН 7837 7209 6856 6580 6451 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 6019 5662 5496 5420 5395 

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 16718 15980 15535 15266 15113 

ОБЩИНА СМЯДОВО 6577 6025 5677 5345 5107 

ОБЩИНА ХИТРИНО 6166 5877 5574 5209 4709 

ОБЩИНА ШУМЕН 93482 92215 89132 83072 73105 
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Община / Година 2011 2016 2021 2028 2038 

Небитова  
Консумация 

 м3/г 

ОБЛАСТ ШУМЕН 1751000 1983989 1914964 1818567 1684315 

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 186000 266747 261962 254090 241482 

ОБЩИНА ВЕНЕЦ 25000 21415 20377 19017 17244 

ОБЩИНА ВЪРБИЦА 31000 33278 31519 29216 26226 

ОБЩИНА КАОЛИНОВО 64000 46290 43964 40910 36928 

ОБЩИНА КАСПИЧАН 56000 58575 56285 53152 48878 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 23000 22564 21401 19876 17888 

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 206000 172889 164467 153334 138703 

ОБЩИНА СМЯДОВО 16000 17825 16902 15691 14115 

ОБЩИНА ХИТРИНО 35000 24196 22837 21057 18755 

ОБЩИНА ШУМЕН 1109000 1320210 1275249 1212224 1124096 

Небитова 
 консумация  

л/ж/д 

ОБЛАСТ ШУМЕН 27 31 31 31 31 

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 39 60 62 62 61 

ОБЩИНА ВЕНЕЦ 10 8 8 8 7 

ОБЩИНА ВЪРБИЦА 8 9 9 8 7 

ОБЩИНА КАОЛИНОВО 15 11 10 10 9 

ОБЩИНА КАСПИЧАН 20 22 22 22 21 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 10 11 11 10 9 

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 34 30 29 28 25 

ОБЩИНА СМЯДОВО 7 8 8 8 8 

ОБЩИНА ХИТРИНО 16 11 11 11 11 

ОБЩИНА ШУМЕН 33 39 39 40 42 

 

4.2.3 Загуби на вода (технически и търговски в м3  и %) 

Всяка система ежегодно е подложена на редица течове и аварии и реалните загуби, възникващи от тези събития 

могат да бъдат икономически овладени. В краткосрочен план това може да се постигне като се съблюдава 

тяхната средна продължителност чрез активен контрол на течовете (за локализиране на недокладвани 

спуквания),както и чрез скоростта и качеството на ремонтите на всички течове и аварии. За целите на 

генералното планиране е важно да се има предвид, че в среден до дълъг период от време, това се постига като 

се въздейства спрямо броя на ежегодно възникващите течове и аварии, посредством подобрено управление на 

налягането и обновяване на тръбопроводите и разумно управление на активите. Това ще окаже влияние върху 

проекта на помпените станции и разпределителните мрежи, както и върху доставката на оборудване за активен 

контрол на течове и инструменти и оборудване за техническа поддръжка. Физическите загуби може да се 

намалят чрез подмяна на дефектните тръбопроводи и връзки, намаляване на налягането и въвеждане на 

контрол на течовете. В градовете, където понастоящем има непостоянно обслужване, въвеждането на 

постоянно обслужване може да доведе до краткотрайно увеличаване на физическите загуби. Разширението на 

системата също така ще доведе до увеличаване, тъй като никоя система не е напълно водонепропусклива. 

Общите загуби на вода за областта за 2011г. възлизат на 14 282 000м3, което представлява 67,49% от добитото 

водно количество. Количествата на търговски загуби (от неточно измерване, слаби уплътнения) и технологични 

загуби (от използвани води за противопожарни и технологични нужди) по нормативни изисквания е допустимо да 

бъдат до 10 %.  Всички останали загуби е редно да се калкулират като реални загуби. Изхождайки от тази 

предпоставка и по искане на Възложителя, в крайния период 2038 г. след проведени инвестиционни намерения 

общите загуби (търговски, технически и реални) трябва да достигнат до 25 % от общото количество подадени 

води към всички консуматори. За периода до 2028г.  се допускат загуби до 35% ( по предложение на 

Възложителя). При тези хипотези са изчислени загубите в куб.м и в % по общини и за целевите години. Загуби 

изчислени по населени места за ключовите години. Разработени са 3 сценария, оптимистичен, балансиран и 

песимистичен за нивото на общите загуби през целевите години. Подробно разпределение на загубите по 

населени места е показано в Приложение 4.2.3-1, Приложение 4.2.3-2, Приложение 4.2.3-3. 
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Таблица 109 Загуби на вода - Оптимистичен сценарий 

 
Община / Година 2011 2016 2021 2028 2038 

Общо  
 население 

ОБЛАСТ ШУМЕН 179518 174382 168830 160570 148552 

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 13165 12181 11628 11190 10838 

ОБЩИНА ВЕНЕЦ 7124 7069 7024 6896 6664 

ОБЩИНА ВЪРБИЦА 10344 10120 9957 9796 9605 

ОБЩИНА КАОЛИНОВО 12086 12044 11951 11796 11565 

ОБЩИНА КАСПИЧАН 7837 7209 6856 6580 6451 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 6019 5662 5496 5420 5395 

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 16718 15980 15535 15266 15113 

ОБЩИНА СМЯДОВО 6577 6025 5677 5345 5107 

ОБЩИНА ХИТРИНО 6166 5877 5574 5209 4709 

ОБЩИНА ШУМЕН 93482 92215 89132 83072 73105 

Загуби  
м3/г 

ОБЛАСТ ШУМЕН 14282000 12286319 7983700 4614402 2653598 

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 1166000 1070891 703803 402223 242619 

ОБЩИНА ВЕНЕЦ 296000 283662 214850 146086 87027 

ОБЩИНА ВЪРБИЦА 171000 289032 258947 221267 133785 

ОБЩИНА КАОЛИНОВО 443000 444910 353169 263950 159735 

ОБЩИНА КАСПИЧАН 243000 267641 219904 171970 103349 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 131000 139849 124737 117595 71814 

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 670000 688257 554872 429717 259292 

ОБЩИНА СМЯДОВО 136000 178660 154877 127588 75235 

ОБЩИНА ХИТРИНО 194000 185963 150587 115989 65225 

ОБЩИНА ШУМЕН 10832000 8737453 5247955 2618017 1455517 

Загуби 
 % 

ОБЛАСТ ШУМЕН 67% 57% 47% 35% 25% 

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 66% 58% 48% 35% 25% 

ОБЩИНА ВЕНЕЦ 58% 50% 44% 35% 25% 

ОБЩИНА ВЪРБИЦА 42% 40% 38% 35% 25% 

ОБЩИНА КАОЛИНОВО 53% 47% 42% 35% 25% 

ОБЩИНА КАСПИЧАН 47% 43% 40% 35% 25% 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 42% 38% 36% 35% 25% 

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 49% 45% 40% 35% 25% 

ОБЩИНА СМЯДОВО 41% 40% 38% 35% 25% 

ОБЩИНА ХИТРИНО 48% 43% 40% 35% 25% 

ОБЩИНА ШУМЕН 74% 62% 50% 35% 25% 

 

Таблица 110 Загуби на вода - Балансиран сценарий 

 
Община / Година 2011 2016 2021 2028 2038 

Общо  
 население 

ОБЛАСТ ШУМЕН 179518 174382 168830 160570 148552 

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 13165 12181 11628 11190 10838 

ОБЩИНА ВЕНЕЦ 7124 7069 7024 6896 6664 

ОБЩИНА ВЪРБИЦА 10344 10120 9957 9796 9605 

ОБЩИНА КАОЛИНОВО 12086 12044 11951 11796 11565 

ОБЩИНА КАСПИЧАН 7837 7209 6856 6580 6451 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 6019 5662 5496 5420 5395 

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 16718 15980 15535 15266 15113 

ОБЩИНА СМЯДОВО 6577 6025 5677 5345 5107 

ОБЩИНА ХИТРИНО 6166 5877 5574 5209 4709 

ОБЩИНА ШУМЕН 93482 92215 89132 83072 73105 
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Община / Година 2011 2016 2021 2028 2038 

Загуби 
м3/г 

ОБЛАСТ ШУМЕН 14282000 12256729 7948179 4583383 2625409 

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 1166000 1062781 694531 394812 235883 

ОБЩИНА ВЕНЕЦ 296000 283591 214742 145963 86915 

ОБЩИНА ВЪРБИЦА 171000 288887 258710 220971 133516 

ОБЩИНА КАОЛИНОВО 443000 444859 353050 263723 159529 

ОБЩИНА КАСПИЧАН 243000 267270 219298 171174 102625 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 131000 139810 124659 117464 71693 

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 670000 687697 553974 428568 258247 

ОБЩИНА СМЯДОВО 136000 178608 154790 127474 75132 

ОБЩИНА ХИТРИНО 194000 185428 149749 114948 64280 

ОБЩИНА ШУМЕН 10832000 8717797 5224677 2598285 1437588 

Загуби 
% 

ОБЛАСТ ШУМЕН 67% 57% 47% 35% 25% 

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 66% 58% 48% 35% 25% 

ОБЩИНА ВЕНЕЦ 58% 50% 44% 35% 25% 

ОБЩИНА ВЪРБИЦА 42% 40% 38% 35% 25% 

ОБЩИНА КАОЛИНОВО 53% 47% 42% 35% 25% 

ОБЩИНА КАСПИЧАН 47% 43% 40% 35% 25% 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 42% 38% 36% 35% 25% 

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 49% 45% 40% 35% 25% 

ОБЩИНА СМЯДОВО 41% 40% 38% 35% 25% 

ОБЩИНА ХИТРИНО 48% 43% 40% 35% 25% 

ОБЩИНА ШУМЕН 74% 62% 50% 35% 25% 

 

Таблица 111 Загуби на вода - Песимистичен сценарий 

 
Община / Година 2011 2016 2021 2028 2038 

Общо   
население 

ОБЛАСТ ШУМЕН 179518 174382 168830 160570 148552 

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 13165 12181 11628 11190 10838 

ОБЩИНА ВЕНЕЦ 7124 7069 7024 6896 6664 

ОБЩИНА ВЪРБИЦА 10344 10120 9957 9796 9605 

ОБЩИНА КАОЛИНОВО 12086 12044 11951 11796 11565 

ОБЩИНА КАСПИЧАН 7837 7209 6856 6580 6451 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 6019 5662 5496 5420 5395 

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 16718 15980 15535 15266 15113 

ОБЩИНА СМЯДОВО 6577 6025 5677 5345 5107 

ОБЩИНА ХИТРИНО 6166 5877 5574 5209 4709 

ОБЩИНА ШУМЕН 93482 92215 89132 83072 73105 

Загуби 
м3/г 

ОБЛАСТ ШУМЕН 14282000 12228275 7915647 4556863 2603551 

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 1166000 1054982 686041 388473 230660 

ОБЩИНА ВЕНЕЦ 296000 283523 214644 145858 86829 

ОБЩИНА ВЪРБИЦА 171000 288749 258494 220719 133308 

ОБЩИНА КАОЛИНОВО 443000 444806 352942 263529 159369 

ОБЩИНА КАСПИЧАН 243000 266916 218743 170495 102065 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 131000 139773 124587 117352 71601 

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 670000 687159 553150 427586 257439 

ОБЩИНА СМЯДОВО 136000 178558 154709 127378 75052 

ОБЩИНА ХИТРИНО 194000 184912 148982 114059 63547 

ОБЩИНА ШУМЕН 10832000 8698897 5203356 2581414 1423681 
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Община / Година 2011 2016 2021 2028 2038 

Загуби % 

ОБЛАСТ ШУМЕН 67% 57% 47% 35% 25% 

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 66% 58% 48% 35% 25% 

ОБЩИНА ВЕНЕЦ 58% 50% 44% 35% 25% 

ОБЩИНА ВЪРБИЦА 42% 40% 38% 35% 25% 

ОБЩИНА КАОЛИНОВО 53% 47% 42% 35% 25% 

ОБЩИНА КАСПИЧАН 47% 43% 40% 35% 25% 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 42% 38% 36% 35% 25% 

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 49% 45% 40% 35% 25% 

ОБЩИНА СМЯДОВО 41% 40% 38% 35% 25% 

ОБЩИНА ХИТРИНО 48% 43% 40% 35% 25% 

ОБЩИНА ШУМЕН 74% 62% 50% 35% 25% 

4.2.4 Прогноза за общо водопотребление (общо черпене на вода) 

Въз основа на направените прогнози за битово водопотребление, небитово водопотребление и заложено 

намаляване на загуби е изчислено прогнозното общо водопотребление. В таблиците по - долу е дадено общото 

водопотребление в оптимистичен, балансиран и песимистичен сценарий. Подробно разпределение на водните 

количества по населени места е показано в Приложение 4.2.4-1, Приложение 4.2.4-2, Приложение 4.2.4-3. 

 

Таблица 112 Общо водопотребление - Оптимистичен сценарий  

 
Община / Година 2011 2016 2021 2028 2038 

Общо  население 

ОБЛАСТ ШУМЕН 179518 174382 168830 160570 148552 

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 13165 12181 11628 11190 10838 

ОБЩИНА ВЕНЕЦ 7124 7069 7024 6896 6664 

ОБЩИНА ВЪРБИЦА 10344 10120 9957 9796 9605 

ОБЩИНА КАОЛИНОВО 12086 12044 11951 11796 11565 

ОБЩИНА КАСПИЧАН 7837 7209 6856 6580 6451 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 6019 5662 5496 5420 5395 

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 16718 15980 15535 15266 15113 

ОБЩИНА СМЯДОВО 6577 6025 5677 5345 5107 

ОБЩИНА ХИТРИНО 6166 5877 5574 5209 4709 

ОБЩИНА ШУМЕН 93482 92215 89132 83072 73105 

Общо подадена вода 
м3/г 

ОБЛАСТ ШУМЕН 21161000 21540246 16965321 13184016 10614360 

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 1766000 1857573 1469323 1149213 970478 

ОБЩИНА ВЕНЕЦ 514000 563585 492129 417392 348106 

ОБЩИНА ВЪРБИЦА 403000 715490 677721 632190 535142 

ОБЩИНА КАОЛИНОВО 831000 947667 851030 754147 638933 

ОБЩИНА КАСПИЧАН 520000 618313 553800 491342 413393 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 313000 369926 347524 335985 287255 

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 1357000 1533888 1374239 1227763 1037164 

ОБЩИНА СМЯДОВО 332000 446470 407000 364536 300939 

ОБЩИНА ХИТРИНО 407000 427774 380466 331397 260899 

ОБЩИНА ШУМЕН 14718000 14059560 10412089 7480051 5822051 
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Община / Година 2011 2016 2021 2028 2038 

Общо подадена вода 
л/ж/д 

ОБЛАСТ ШУМЕН 323 338 275 225 196 

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 368 418 346 281 245 

ОБЩИНА ВЕНЕЦ 198 218 192 166 143 

ОБЩИНА ВЪРБИЦА 107 194 186 177 153 

ОБЩИНА КАОЛИНОВО 188 216 195 175 151 

ОБЩИНА КАСПИЧАН 182 235 221 205 176 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 142 179 173 170 146 

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 222 263 242 220 188 

ОБЩИНА СМЯДОВО 138 203 196 187 161 

ОБЩИНА ХИТРИНО 181 199 187 174 152 

ОБЩИНА ШУМЕН 431 418 320 247 218 

 

Таблица 113 Общо водопотребление - Балансиран сценарий 

 
Община / Година 2011 2016 2021 2028 2038 

Общо  население 

ОБЛАСТ ШУМЕН 179518 174382 168830 160570 148552 

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 13165 12181 11628 11190 10838 

ОБЩИНА ВЕНЕЦ 7124 7069 7024 6896 6664 

ОБЩИНА ВЪРБИЦА 10344 10120 9957 9796 9605 

ОБЩИНА КАОЛИНОВО 12086 12044 11951 11796 11565 

ОБЩИНА КАСПИЧАН 7837 7209 6856 6580 6451 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 6019 5662 5496 5420 5395 

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 16718 15980 15535 15266 15113 

ОБЩИНА СМЯДОВО 6577 6025 5677 5345 5107 

ОБЩИНА ХИТРИНО 6166 5877 5574 5209 4709 

ОБЩИНА ШУМЕН 93482 92215 89132 83072 73105 

Общо подадена вода 
м3/г 

ОБЛАСТ ШУМЕН 21161000 21491991 16893968 13095394 10501612 

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 1766000 1845003 1451489 1128037 943535 

ОБЩИНА ВЕНЕЦ 514000 563440 491879 417041 347659 

ОБЩИНА ВЪРБИЦА 403000 715168 677143 631347 534070 

ОБЩИНА КАОЛИНОВО 831000 947479 850649 753498 638108 

ОБЩИНА КАСПИЧАН 520000 617463 552274 489068 410499 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 313000 369808 347295 335611 286777 

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 1357000 1532637 1372013 1224480 1032986 

ОБЩИНА СМЯДОВО 332000 446349 406782 364210 300526 

ОБЩИНА ХИТРИНО 407000 426613 378426 328424 257118 

ОБЩИНА ШУМЕН 14718000 14028031 10366018 7423678 5750334 

Общо подадена вода 
л/ж/д 

ОБЛАСТ ШУМЕН 323 338 274 223 194 

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 368 415 342 276 239 

ОБЩИНА ВЕНЕЦ 198 218 192 166 143 

ОБЩИНА ВЪРБИЦА 107 194 186 177 152 

ОБЩИНА КАОЛИНОВО 188 216 195 175 151 

ОБЩИНА КАСПИЧАН 182 235 221 204 174 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 142 179 173 170 146 

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 222 263 242 220 187 

ОБЩИНА СМЯДОВО 138 203 196 187 161 

ОБЩИНА ХИТРИНО 181 199 186 173 150 

ОБЩИНА ШУМЕН 431 417 319 245 216 
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Таблица 114 Общо водопотребление - Песимистичен сценарий 

 
Община / Година 2011 2016 2021 2028 2038 

Общо  население 

ОБЛАСТ ШУМЕН 179518 174382 168830 160570 148552 

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 13165 12181 11628 11190 10838 

ОБЩИНА ВЕНЕЦ 7124 7069 7024 6896 6664 

ОБЩИНА ВЪРБИЦА 10344 10120 9957 9796 9605 

ОБЩИНА КАОЛИНОВО 12086 12044 11951 11796 11565 

ОБЩИНА КАСПИЧАН 7837 7209 6856 6580 6451 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 6019 5662 5496 5420 5395 

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 16718 15980 15535 15266 15113 

ОБЩИНА СМЯДОВО 6577 6025 5677 5345 5107 

ОБЩИНА ХИТРИНО 6166 5877 5574 5209 4709 

ОБЩИНА ШУМЕН 93482 92215 89132 83072 73105 

Общо подадена вода 
м3/г 

ОБЛАСТ ШУМЕН 21161000 21445590 16828625 13019615 10414176 

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 1766000 1832915 1435158 1109926 922641 

ОБЩИНА ВЕНЕЦ 514000 563301 491651 416741 347313 

ОБЩИНА ВЪРБИЦА 403000 714859 676616 630627 533239 

ОБЩИНА КАОЛИНОВО 831000 947295 850301 752943 637468 

ОБЩИНА КАСПИЧАН 520000 616648 550877 487125 408256 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 313000 369695 347084 335291 286408 

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 1357000 1531434 1369974 1221673 1029748 

ОБЩИНА СМЯДОВО 332000 446233 406580 363933 300205 

ОБЩИНА ХИТРИНО 407000 425495 376558 325883 254185 

ОБЩИНА ШУМЕН 14718000 13997715 10323826 7375473 5694713 

Общо подадена вода 
л/ж/д 

ОБЛАСТ ШУМЕН 323 337 273 222 192 

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 368 412 338 272 233 

ОБЩИНА ВЕНЕЦ 198 218 192 166 143 

ОБЩИНА ВЪРБИЦА 107 194 186 176 152 

ОБЩИНА КАОЛИНОВО 188 215 195 175 151 

ОБЩИНА КАСПИЧАН 182 234 220 203 173 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 142 179 173 169 145 

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 222 263 242 219 187 

ОБЩИНА СМЯДОВО 138 203 196 187 161 

ОБЩИНА ХИТРИНО 181 198 185 171 148 

ОБЩИНА ШУМЕН 431 416 317 243 213 

 

4.3 Очаквани количества отпадъчни води 

4.3.1 Битови отпадъчни води 

За оразмеряване на канализационните мрежи и пречиствателните съоръжения е необходимо да се определят 

количествата на отпадъчните води. Канализационната мрежа и съоръженията по нея трябва да бъдат в 

състояние да приемат и отведат максималните очаквани количества на отпадъчните води в края на приетия 

експлоатационен период – в случая това е 2038 г. Количеството на битовите отпадъчни води от населените 

места се определя от броя на жителите, отводнителната норма и режима на оттичане. Броят на жителите се 

приема съобразно с перспективното развитие на селището за края на експлоатационния период. 

Отводнителната норма е средното количество отпадъчна вода (за година), което се получава от един жител за 

денонощие. Отводнителната норма се приема 90% от водоснабдителната норма. Количествата битови 

отпадъчни води са представени таблично за всяка една агломерация, в която съществува в настоящия момент 

канализационна мрежа. 
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Таблица 115 Количество битови отпадъчни води 

ГОДИНА 2011 2016 2021 2028 2038 

НАСЕЛЕНО МЯСТО 
Битови отпадъчни води 

м3/год м3/ден м3/год м3/ден м3/год м3/ден м3/год м3/ден м3/год м3/ден 

ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 221 000 605 280 276 768 271 052 743 262 695 720 255 796 701 

ГР.ВЪРБИЦА 0 0 126 617 347 125 119 343 124 922 342 124 843 342 

С.ДИБИЧ 0 0 0 0 0 0 28 645 78 25 524 70 

С.ИВАНСКИ 0 0 0 0 0 0 46 319 127 43 198 118 

ГР.КАСПИЧАН 71 160 195 116 289 319 115 028 315 113 451 311 112 978 310 

С.КЮЛЕВЧА 0 0 0 0 9 545 26 6 391 18 5 006 14 

С.ЛОВЕЦ 0 0 0 0 12 746 35 12 647 35 12 647 35 

С.МАДАРА 0 0 0 0 40 051 110 36 306 99 30 629 84 

С.МАРАШ 0 0 0 0 16 005 44 13 797 38 11 432 31 

ГР.НОВИ ПАЗАР 293 000 803 457 351 1 253 448 876 1 230 444 658 1 218 442 687 1 213 

С.ОСМАР 16 231 44 14 493 40 12 953 35 12 542 34 10 289 28 

ГР.ПЛИСКА 0 0 0 0 23 849 65 22 699 62 22 108 61 

С.САЛМАНОВО 0 0 0 0 26 451 72 24 440 67 21 326 58 

ГР.СМЯДОВО 60 000 164 142 070 389 137 970 378 134 146 368 133 003 364 

С.ТОДОР ИКОНОМОВО 0 0 88 695 243 92 243 253 96 737 265 102 847 282 

С.ЦАРЕВ БРОД 0 0 0 0 0 0 33 320 91 30 945 85 

ГР.ШУМЕН 2 324 000 6 367 3 168 856 8 682 3 077 756 8 432 2 875 137 7 877 2 521 027 6 907 

С.ЯСЕНКОВО 0 0 65 470 179 65 536 180 64 879 178 62 776 172 

С.КАСПИЧАН 0 0 0 0 0 0 38 632 106 38 073 104 

ГР.КАОЛИНОВО 0 0 0 0 46 976 129 45 957 126 43 789 120 

С.КЛИМЕНТ 0 0 0 0 0 0 32 193 88 29 894 82 

С.ХАН КРУМ 2 350 6 2 641 7 2 483 7 11 432 31 10 407 29 

С.ТРОИЦА 5 737 16 5 243 14 4 691 13 21 444 59 20 025 55 

С.КЬОЛМЕН 0 0 0 0 2 135 6 2 037 6 1 971 5 

С.ТИМАРЕВО 0 0 0 0 0 0 25 393 70 22 765 62 

С.ВЪЛНАРИ 0 0 0 0 49 242 135 49 144 135 49 111 135 

С.НИКОЛА КОЗЛЕВО 0 0 0 0 24 835 68 24 539 67 24 342 67 

4.3.2 Други отпадъчни води 

Към небитовите отпадъчни води са отнесени отпадъчните води от бизнеса, като са включени отпадъчните 

количества от институциите, търговски обекти, промишлеността и земеделието. Към момента в 

канализационната мрежа в агломерациите се заустват отпадъчните води от малки промишлени цехове след 

локално пречистване. Това са води от малки предприятия на хранително-вкусовата промишленост, търговски 

обекти, обекти предоставящи различни видове услуги, автомивки и др. Пречистването на водите от 

промишлените предприятия, заустени в канализационната мрежа се извършва с локални механични 

пречиствателни съоръжения, решетки, мазнино-уловители, кало-масло уловители и др. Тези предприятия има т 

договори с ВиК Оператора и задължение да заустват в градските колектори отпадъчни води до определена 

степен на пречистване. 

Изчисленията за количествата отпадъчни води от небитовия сектор са направени на база: 

 Потребление на вода от небитовия сектор в населените места в обособената територия за периода 2009-

2011г. и отводнителната норма; 

 Брутна добавена стойност на населените места в обособената територия и прогноза за брутната добавена 

стойност за периода 2012-2038 г. 

 Прогнозни данни за небитовия сектор в населени места, които ще бъдат предложени за изграждане на 

канализационни мрежи и ЛПСОВ 
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Данните за отпадъчните количества по населени места за ключовите години, оптимистичен, балансиран и 

песимистичен сценарий, са приложени в таблицата по-долу. 

Таблица 116 Количества отпадъчни води от небитов сектор - Оптимистичен сценарий 

ОПТИМИСТИЧЕН 

ГОДИНА 2011 2016 2021 2028 2038 

НАСЕЛЕНО МЯСТО 
Небитови отпадъчни води 

м3/год м3/ден м3/год м3/ден м3/год м3/ден м3/год м3/ден м3/год м3/ден 

ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 107 000 293 91 618 251 97 237 266 106 822 293 124 953 342 

ГР.ВЪРБИЦА 0 0 13 970 38 14 676 40 15 880 44 18 150 50 

С.ДИБИЧ 0 0 0 0 0 0 11 027 30 12 953 35 

С.ИВАНСКИ 0 0 0 0 0 0 4 371 12 4 371 12 

ГР.КАСПИЧАН 25 000 68 36 566 100 38 182 105 40 944 112 46 182 127 

С.КЮЛЕВЧА 0 0 0 0 3 066 8 3 440 9 4 147 11 

С.ЛОВЕЦ 0 0 0 0 0 0 1 800 5 1 800 5 

С.МАДАРА 0 0 0 0 3 504 10 3 932 11 4 739 13 

С.МАРАШ 0 0 0 0 2 443 7 2 443 7 2 443 7 

ГР.НОВИ ПАЗАР 175 000 479 190 559 522 194 742 534 201 868 553 215 322 590 

С.ОСМАР 0 0 3 819 10 3 819 10 4 243 12 4 243 12 

ГР.ПЛИСКА 0 0 0 0 9 387 26 9 914 27 10 909 30 

С.САЛМАНОВО 0 0 0 0 1 800 5 1 800 5 1 800 5 

ГР.СМЯДОВО 15 000 41 42 431 116 43 585 119 45 550 125 49 259 135 

С.ТОДОР ИКОНОМОВО 0 0 12 062 33 12 606 35 13 533 37 15 282 42 

С.ЦАРЕВ БРОД 0 0 0 0 0 0 30 029 82 33 042 91 

ГР.ШУМЕН 1 296 000 3 551 1 736 840 4 758 1 884 177 5 162 2 135 218 5 850 2 609 271 7 149 

С.ЯСЕНКОВО 0 0 3 600 10 3 600 10 3 600 10 3 600 10 

С.КАСПИЧАН 0 0 0 0 0 0 1 800 5 1 800 5 

ГР.КАОЛИНОВО 0 0 0 0 13 313 36 13 622 37 14 221 39 

С.КЛИМЕНТ 0 0 0 0 0 0 4 500 12 4 500 12 

С.ХАН КРУМ 0 0 0 0 0 0 28 689 79 130 005 356 

С.ТРОИЦА 0 0 309 1 309 1 1 543 4 1 543 4 

С.КЬОЛМЕН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

С.ТИМАРЕВО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

С.ВЪЛНАРИ 0 0 0 0 1 929 5 1 929 5 1 929 5 

С.НИКОЛА КОЗЛЕВО 0 0 0 0 3 729 10 3 729 10 3 729 10 

 

Таблица 117 Количества отпадъчни води от небитов сектор - Балансиран сценарий 

БАЛАНСИРАН 

ГОДИНА 2011 2016 2021 2028 2038 

НАСЕЛЕНО МЯСТО 
Небитови отпадъчни води 

м3/год м3/ден м3/год м3/ден м3/год м3/ден м3/год м3/ден м3/год м3/ден 

ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 107 000 293 90 428 248 94 290 258 100 559 276 111 617 306 

ГР.ВЪРБИЦА 0 0 13 779 38 14 239 39 14 977 41 16 258 45 

С.ДИБИЧ 0 0 0 0 0 0 10 516 29 11 883 33 

С.ИВАНСКИ 0 0 0 0 0 0 4 371 12 4 371 12 

ГР.КАСПИЧАН 25 000 68 36 210 99 37 365 102 39 257 108 42 645 117 

С.КЮЛЕВЧА 0 0 0 0 2 930 8 3 159 9 3 558 10 

С.ЛОВЕЦ 0 0 0 0 1 800 5 1 800 5 1 800 5 

С.МАДАРА 0 0 0 0 3 348 9 3 611 10 4 066 11 

С.МАРАШ 0 0 0 0 2 443 7 2 443 7 2 443 7 

ГР.НОВИ ПАЗАР 175 000 479 189 592 519 192 366 527 196 830 539 204 610 561 

С.ОСМАР 0 0 3 819 10 3 819 10 4 243 12 4 243 12 

ГР.ПЛИСКА 0 0 0 0 9 195 25 9 518 26 10 080 28 
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БАЛАНСИРАН 

ГОДИНА 2011 2016 2021 2028 2038 

НАСЕЛЕНО МЯСТО 
Небитови отпадъчни води 

м3/год м3/ден м3/год м3/ден м3/год м3/ден м3/год м3/ден м3/год м3/ден 

С.САЛМАНОВО 0 0 0 0 1 800 5 1 800 5 1 800 5 

ГР.СМЯДОВО 15 000 41 42 119 115 42 870 117 44 076 121 46 168 126 

С.ТОДОР ИКОНОМОВО 0 0 11 915 33 12 269 34 12 838 35 13 824 38 

С.ЦАРЕВ БРОД 0 0 0 0 0 0 28 831 79 30 531 84 

ГР.ШУМЕН 1 296 000 3 551 1 698 226 4 653 1 795 592 4 919 1 952 471 5 349 2 226 189 6 099 

С.ЯСЕНКОВО 0 0 3 600 10 3 600 10 3 600 10 3 600 10 

С.КАСПИЧАН 0 0 0 0 0 0 1 800 5 1 800 5 

ГР.КАОЛИНОВО 0 0 0 0 13 313 36 13 622 37 14 221 39 

С.КЛИМЕНТ 0 0 0 0 0 0 4 500 12 4 500 12 

С.ХАН КРУМ 0 0 7 900 22 10 247 28 99 692 273 136 528 374 

С.ТРОИЦА 0 0 309 1 309 1 1 543 4 1 543 4 

С.КЬОЛМЕН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

С.ТИМАРЕВО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

С.ВЪЛНАРИ 0 0 0 0 1 929 5 1 929 5 1 929 5 

С.НИКОЛА КОЗЛЕВО 0 0 0 0 3 729 10 3 729 10 3 729 10 

 

Таблица 118 Количества отпадъчни води от небитов сектор - Песимистичен сценарий 

ПЕСИМИСТИЧЕН 

ГОДИНА 2011 2016 2021 2028 2038 

НАСЕЛЕНО МЯСТО 
Небитови отпадъчни води 

м3/год м3/ден м3/год м3/ден м3/год м3/ден м3/год м3/ден м3/год м3/ден 

ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 107 000 293 89 093 244 91 373 250 94 938 260 100 932 277 

ГР.ВЪРБИЦА 0 0 13 595 37 13 838 38 14 205 39 14 790 41 

С.ДИБИЧ 0 0 0 0 0 0 10 080 28 11 052 30 

С.ИВАНСКИ 0 0 0 0 0 0 4 371 12 4 371 12 

ГР.КАСПИЧАН 25 000 68 35 867 98 36 616 100 37 814 104 39 902 109 

С.КЮЛЕВЧА 0 0 0 0 2 805 8 2 919 8 3 101 8 

С.ЛОВЕЦ 0 0 0 0 0 0 1 800 5 1 800 5 

С.МАДАРА 0 0 0 0 3 206 9 3 336 9 3 544 10 

С.МАРАШ 0 0 0 0 2 443 7 2 443 7 2 443 7 

ГР.НОВИ ПАЗАР 175 000 479 188 523 517 190 029 521 192 328 527 196 051 537 

С.ОСМАР 0 0 3 819 10 3 819 10 4 243 12 4 243 12 

ГР.ПЛИСКА 0 0 0 0 9 019 25 9 180 25 9 437 26 

С.САЛМАНОВО 0 0 0 0 1 800 5 1 800 5 1 800 5 

ГР.СМЯДОВО 15 000 41 41 819 115 42 215 116 42 815 117 43 771 120 

С.ТОДОР ИКОНОМОВО 0 0 11 773 32 11 960 33 12 243 34 12 694 35 

С.ЦАРЕВ БРОД 0 0 0 0 0 0 27 807 76 28 583 78 

ГР.ШУМЕН 1 296 000 3 551 1 661 095 4 551 1 714 474 4 697 1 796 196 4 921 1 929 098 5 285 

С.ЯСЕНКОВО 0 0 3 600 10 3 600 10 3 600 10 3 600 10 

С.КАСПИЧАН 0 0 0 0 0 0 1 800 5 1 800 5 

ГР.КАОЛИНОВО 0 0 0 0 13 313 36 13 622 37 14 221 39 

С.КЛИМЕНТ 0 0 0 0 0 0 4 500 12 4 500 12 

С.ХАН КРУМ 0 0 0 0 0 0 28 689 79 103 293 283 

С.ТРОИЦА 0 0 309 1 309 1 1 543 4 1 543 4 

С.КЬОЛМЕН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

С.ТИМАРЕВО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

С.ВЪЛНАРИ 0 0 0 0 1 929 5 1 929 5 1 929 5 

С.НИКОЛА КОЗЛЕВО 0 0 0 0 3 729 10 3 729 10 3 729 10 
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4.3.3 Инфилтрация 

Огледите на място и анализа за състоянието на канализационната мрежа в агломерациите в обхвата на ВиК 

дружеството показват, че мрежата е в доста незадоволително състояние. Ревизионните шахти са 

полуразрушени, без стъпала и площадка за ревизия и почистване. Тръбните участъци не са праволинейни и 

наклона на дъното не е постоянен, което води до състояния на затлачване. На много места муфените връзки 

между бетоновите тръби не са водоплътни и се наблюдава както инфилтрация на 

външни води при покачване на нивото през пролетните месеци и такива от аварии по водопроводната мрежа, 

така и ексфилтрация на фекално-битови води в почвата. Значителния процент на външни води в 

канализационната мрежа се доказва след установяване състава на отпадъчната вода. Показателите на 

замърсяване във взетите и анализирани проби вода (по протоколи предоставени от оператора) са ниски, което 

означава значително разреждане. 

Към определените чрез отводнителната норма отпадъчни водни количества от населението и тези от други 

консуматори, трябва да бъдат прибавени и тези от дренажни води, инфилтрирали през неплътните тръбни 

връзки на канализационните клонове. Поради липса на конкретни изследвания за някои от агломерациите, в 

немските технически указания ATV/DWA се препоръчва количеството на дренажните 

води да се определя чрез норма в обхвата 0,05 – 0,15 л/сек.ha. Ако мрежите са по-стари и амортизирани, 

какъвто е настоящият случай, се взема под внимание горната граница на инфилтрация.  

Като вземем предвид, че съществуваща канализация е изградена преди около 30-40 години от бетонови и 

стоманобетонови тръби, става ясно че инфилтрацията както и ексфилтрацията са високи. За прогнозите 

приемаме, че ще бъде до 100 %. При бъдещото разработване на проекти в следващите фази задължително ще 

се направят замервания на  място. При тези предложения общото получено количество отпадъчни е изчислено 

при следните предпоставки: 

 Инфилтрация през 2016 г. за нова канализация – 7% 

 Инфилтрация през 2038 г. за нова канализация – 15% 

 Инфилтрация през 2011 г. за съществуваща канализация – 100 % 

 Инфилтрация през 2038 г. за съществуваща канализация – 30 % 

За крайния целеви период се препоръчва старите (сега съществуващи) канализационните мрежи да бъдат 

реконструирани и/или рехабилитирани, така че да се сведе до минимум възможността за допълнителни външни 

води. От това би следвало намаляване на инфилтрацията до минимум, като външни води евентуално биха 

навлезли евентуално през капаците на ревизионните шахти и/или неводоплътни връзки при стари 

нереконструирани участъци. 

Данните за инфилтрацията по населени места за ключовите години, оптимистичен, балансиран и песимистичен 

сценарий, са приложени в таблицата по-долу. 

Таблица 119 Инфилтрация - Оптимистичен сценарий 

ОПТИМИСТИЧЕН 

ГОДИНА 2011 2016 2021 2028 2038 

НАСЕЛЕНО МЯСТО  
м3/год % м3/год % м3/год % м3/год % м3/год % 

ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 328 000 100% 148 758 40% 147 315 40% 147 807 40% 38 075 10% 

ГР.ВЪРБИЦА 0 0% 0 0% 2 796 2% 7 040 5% 14 299 10% 

С.ДИБИЧ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 924 5% 

С.ИВАНСКИ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 378 5% 

ГР.КАСПИЧАН 89 845 100% 61 142 40% 15 321 10% 15 439 10% 15 916 10% 

С.КЮЛЕВЧА 0 0% 0 0% 252 2% 0 0% 915 10% 

С.ЛОВЕЦ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 445 10% 
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ОПТИМИСТИЧЕН 

ГОДИНА 2011 2016 2021 2028 2038 

НАСЕЛЕНО МЯСТО  
м3/год % м3/год % м3/год % м3/год % м3/год % 

С.МАДАРА 0 0% 0 0% 738 2% 0 0% 3 537 10% 

С.МАРАШ 0 0% 0 0% 316 2% 0 0% 1 387 10% 

С.ОСМАР 16 231 100% 7 325 40% 1 677 10% 1 679 10% 1 453 10% 

ГР.ПЛИСКА 0 0% 0 0% 665 2% 0 0% 3 302 10% 

ГР.ПЛИСКА 0 0% 0 0% 665 2% 0 0% 3 302 10% 

С.САЛМАНОВО 0 0% 0 0% 477 2% 0 0% 2 313 10% 

ГР.СМЯДОВО 75 000 100% 73 800 40% 18 155 10% 17 970 10% 18 226 10% 

С.ТОДОР ИКОНОМОВО 0 0% 0 0% 2 097 2% 5 513 5% 11 813 10% 

С.ЦАРЕВ БРОД 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 6 399 10% 

ГР.ШУМЕН 3 620 000 100% 1 962 278 40% 496 193 10% 501 035 10% 513 030 10% 

С.ЯСЕНКОВО 0 0% 0 0% 1 383 2% 3 424 5% 6 638 10% 

С.КАСПИЧАН 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 987 10% 

ГР.КАОЛИНОВО 0 0% 0 0% 1 206 2% 0 0% 5 801 10% 

С.КЛИМЕНТ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 439 10% 

С.ХАН КРУМ 2 350 100% 2 201 100% 2 070 100% 3 822 10% 14 041 10% 

С.ТРОИЦА 5 737 100% 5 464 100% 4 921 100% 2 281 10% 2 157 10% 

С.КЬОЛМЕН 0 0% 0 0% 0 0% 102 5% 197 10% 

С.ТИМАРЕВО 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 277 10% 

С.ВЪЛНАРИ 0 0% 0 0% 0 0% 2 554 5% 5 104 10% 

С.НИКОЛА КОЗЛЕВО 0 0% 0 0% 0 0% 1 413 5% 2 807 10% 

 

Таблица 120 Инфилтрация - Балансиран сценарий 

БАЛАНСИРАН 

ГОДИНА 2011 2016 2021 2028 2038 

НАСЕЛЕНО МЯСТО  
м3/год % м3/год % м3/год % м3/год % м3/год % 

ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 328 000 100% 148 282 40% 146 137 40% 145 301 40% 36 741 10% 

ГР.ВЪРБИЦА 0 0% 0 0% 2 787 2% 6 995 5% 14 110 10% 

С.ДИБИЧ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 870 5% 

С.ИВАНСКИ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 378 5% 

ГР.КАСПИЧАН 96 160 100% 61 000 40% 15 239 10% 15 271 10% 15 562 10% 

С.КЮЛЕВЧА 0 0% 0 0% 249 2% 0 0% 856 10% 

С.ЛОВЕЦ 0 0% 0 0% 0 0% 722 5% 1 445 10% 

С.МАДАРА 0 0% 0 0% 868 2% 0 0% 3 470 10% 

С.МАРАШ 0 0% 0 0% 369 2% 0 0% 1 387 10% 

ГР.НОВИ ПАЗАР 468 000 100% 258 777 40% 64 124 10% 64 149 10% 64 730 10% 

С.ОСМАР 16 231 100% 7 325 40% 1 677 10% 1 679 10% 1 453 10% 

ГР.ПЛИСКА 0 0% 0 0% 661 2% 0 0% 3 219 10% 

С.САЛМАНОВО 0 0% 0 0% 565 2% 0 0% 2 313 10% 

ГР.СМЯДОВО 75 000 100% 73 675 40% 18 084 10% 17 822 10% 17 917 10% 

С.ТОДОР ИКОНОМОВО 0 0% 0 0% 2 090 2% 5 479 5% 11 667 10% 

С.ЦАРЕВ БРОД 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 6 148 10% 

ГР.ШУМЕН 3 620 000 100% 1 946 832 40% 487 335 10% 482 761 10% 474 722 10% 

С.ЯСЕНКОВО 0 0% 0 0% 1 383 2% 3 424 5% 6 638 10% 
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БАЛАНСИРАН 

ГОДИНА 2011 2016 2021 2028 2038 

НАСЕЛЕНО МЯСТО  
м3/год % м3/год % м3/год % м3/год % м3/год % 

С.КАСПИЧАН 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 987 10% 

ГР.КАОЛИНОВО 0 0% 0 0% 1 206 2% 0 0% 5 801 10% 

С.КЛИМЕНТ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 439 10% 

С.ХАН КРУМ 2 350 100% 10 542 100% 12 730 100% 11 112 10% 14 693 10% 

С.ТРОИЦА 5 737 100% 5 551 100% 5 000 100% 2 299 10% 2 157 10% 

С.КЬОЛМЕН 0 0% 0 0% 0 0% 102 5% 197 10% 

С.ТИМАРЕВО 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 277 10% 

С.ВЪЛНАРИ 0 0% 0 0% 0 0% 2 554 5% 5 104 10% 

С.НИКОЛА КОЗЛЕВО 0 0% 0 0% 0 0% 1 413 5% 2 807 10% 

 

Таблица 121 Инфилтрация - Песимистичен сценарий 

ПЕСИМИСТИЧЕН 

ГОДИНА 2011 2016 2021 2028 2038 

НАСЕЛЕНО МЯСТО  м3/год % м3/год % м3/год % м3/год % м3/год % 

ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 328 000 100% 147 748 40% 144 970 40% 143 053 40% 35 673 10% 

ГР.ВЪРБИЦА 0 0% 0 0% 2 779 2% 6 956 5% 13 963 10% 

С.ДИБИЧ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 829 5% 

С.ИВАНСКИ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 378 5% 

ГР.КАСПИЧАН 89 845 100% 60 862 40% 15 164 10% 15 126 10% 15 288 10% 

С.КЮЛЕВЧА 0 0% 0 0% 247 2% 0 0% 811 10% 

С.ЛОВЕЦ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 445 10% 

С.МАДАРА 0 0% 0 0% 865 2% 0 0% 3 417 10% 

С.МАРАШ 0 0% 0 0% 369 2% 0 0% 1 387 10% 

ГР.НОВИ ПАЗАР 468 000 100% 258 349 40% 63 890 10% 63 699 10% 63 874 10% 

С.ОСМАР 16 231 100% 7 325 40% 1 677 10% 1 679 10% 1 453 10% 

ГР.ПЛИСКА 0 0% 0 0% 657 2% 0 0% 3 154 10% 

С.САЛМАНОВО 0 0% 0 0% 565 2% 0 0% 2 313 10% 

ГР.СМЯДОВО 75 000 100% 73 556 40% 18 019 10% 17 696 10% 17 677 10% 

С.ТОДОР ИКОНОМОВО 0 0% 0 0% 2 084 2% 5 449 5% 11 554 10% 

С.ЦАРЕВ БРОД 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 953 10% 

ГР.ШУМЕН 3 620 000 100% 1 931 980 40% 479 223 10% 467 133 10% 445 012 10% 

С.ЯСЕНКОВО 0 0% 0 0% 1 383 2% 3 424 5% 6 638 10% 

С.КАСПИЧАН 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 987 10% 

ГР.КАОЛИНОВО 0 0% 0 0% 1 206 2% 0 0% 5 801 10% 

С.КЛИМЕНТ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 439 10% 

С.ХАН КРУМ 2 350 100% 2 641 100% 2 483 100% 4 012 10% 11 370 10% 

С.ТРОИЦА 5 737 100% 5 551 100% 5 000 100% 2 299 10% 2 157 10% 

С.КЬОЛМЕН 0 0% 0 0% 0 0% 102 5% 197 10% 

С.ТИМАРЕВО 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 277 10% 

С.ВЪЛНАРИ 0 0% 0 0% 0 0% 2 554 5% 5 104 10% 

С.НИКОЛА КОЗЛЕВО 0 0% 0 0% 0 0% 1 413 5% 2 807 10% 
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4.3.4 Кратко изложение на количеството и потоците отпадъчни води 

 

На базата на гореизложеното, отпадъчното водно количество и натоварване е разработено за трите сценария на развитие на икономиката – оптимистичен, балансиран и песимистичен 

 

Таблица 122 Отпадъчно водно количество и натоварване - Оптимистичен сценарий 

ОПТИМИСТИЧЕН 

ГОДИНА 2011 2016 2021 2028 2038 

НАСЕЛЕНО МЯСТО 
Общо БПК5 ХПК НВ товар N P Общо БПК5 ХПК НВ товар N P Общо БПК5 ХПК НВ товар N P Общо БПК5 ХПК НВ товар N P Общо БПК5 ХПК НВ товар N P 

м3/год кг/д кг/д кг/д кг/д кг/д м3/год кг/д кг/д кг/д кг/д кг/д м3/год кг/д кг/д кг/д кг/д кг/д м3/год кг/д кг/д кг/д кг/д кг/д м3/год кг/д кг/д кг/д кг/д кг/д 

ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 656 000 534 1 069 623 97,96 17,81 520 652 520 1 039 606 95,25 17,32 515 604 507 1 014 592 92,97 16,90 517 323 498 997 581 91,37 16,61 418 824 497 993 579 91,06 16,56 

ГР.ВЪРБИЦА 0 0 0 0 0,00 0,00 140 587 202 405 236 37,10 6,75 142 591 200 400 233 36,66 6,67 147 842 200 399 233 36,60 6,65 157 292 200 399 233 36,58 6,65 

С.ДИБИЧ 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 39 672 53 106 62 9,75 1,77 40 401 48 96 56 8,77 1,59 

С.ИВАНСКИ 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 50 690 85 169 99 15,51 2,82 49 948 79 158 92 14,47 2,63 

ГР.КАСПИЧАН 179 690 154 307 179 28,15 5,12 213 998 190 379 221 34,78 6,32 168 531 189 377 220 34,56 6,28 169 834 188 375 219 34,39 6,25 175 076 190 379 221 34,76 6,32 

С.КЮЛЕВЧА 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 12 863 15 31 18 2,81 0,51 9 831 12 24 14 2,24 0,41 10 068 14 28 16 2,56 0,47 

С.ЛОВЕЦ 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 14 447 23 46 27 4,24 0,77 15 892 23 46 27 4,24 0,77 

С.МАДАРА 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 37 617 67 134 78 12,30 2,24 34 187 61 123 72 11,24 2,04 38 905 55 110 64 10,08 1,83 

С.МАРАШ 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 16 096 29 57 33 5,24 0,95 13 940 25 51 30 4,65 0,85 15 262 24 49 28 4,46 0,81 

ГР.НОВИ ПАЗАР 936 000 669 1 338 780 122,64 22,30 907 074 744 1 489 868 136,47 24,81 707 979 733 1 467 856 134,46 24,45 711 178 731 1 463 853 134,08 24,38 723 810 737 1 474 860 135,09 24,56 

С.ОСМАР 32 462 17 34 20 3,12 0,57 25 636 16 33 19 2,98 0,54 18 449 16 31 18 2,86 0,52 18 464 17 34 20 3,08 0,56 15 985 16 33 19 3,01 0,55 

ГР.ПЛИСКА 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 33 901 46 91 53 8,38 1,52 32 613 44 87 51 7,99 1,45 36 318 42 85 49 7,78 1,41 

ГР.СМЯДОВО 150 000 157 314 183 28,74 5,23 258 300 250 501 292 45,88 8,34 199 710 244 489 285 44,80 8,15 197 666 239 479 279 43,88 7,98 200 488 240 479 280 43,92 7,99 

ГР.СМЯДОВО 150 000 157 314 183 28,74 5,23 258 300 250 501 292 45,88 8,34 199 710 244 489 285 44,80 8,15 197 666 239 479 279 43,88 7,98 200 488 240 479 280 43,92 7,99 

С.ТОДОР ИКОНОМОВО 0 0 0 0 0,00 0,00 100 757 142 284 165 25,99 4,73 106 946 147 295 172 27,03 4,91 115 783 155 309 180 28,35 5,15 129 942 164 329 192 30,13 5,48 

С.ЦАРЕВ БРОД 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 63 349 58 116 68 10,63 1,93 70 385 57 113 66 10,36 1,88 

ГР.ШУМЕН 7 240 000 5 294 10 589 6 177 970,63 176,48 6 867 974 6 016 12 032 7 019 1 102,95 200,54 5 458 126 5 951 11 902 6 943 1 091,06 198,37 5 511 390 5 765 11 530 6 726 1 056,91 192,17 5 643 328 5 459 10 918 6 369 1 000,78 181,96 

С.ЯСЕНКОВО 0 0 0 0 0,00 0,00 69 070 126 251 147 23,02 4,19 70 518 126 251 147 23,05 4,19 71 903 124 249 145 22,81 4,15 73 014 120 241 140 22,08 4,01 

С.КАСПИЧАН 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 40 432 71 141 82 12,94 2,35 43 860 70 139 81 12,75 2,32 

ГР.КАОЛИНОВО 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 61 494 91 181 106 16,63 3,02 59 579 89 178 104 16,30 2,96 63 811 85 170 99 15,60 2,84 

С.КЛИМЕНТ 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 36 693 62 123 72 11,32 2,06 37 833 57 115 67 10,52 1,91 

С.ХАН КРУМ 4 700 5 9 5 0,85 0,15 4 402 4 8 5 0,77 0,14 4 139 4 8 5 0,73 0,13 42 037 18 37 21 3,36 0,61 154 453 31 62 36 5,67 1,03 

С.ТРОИЦА 11 474 9 19 11 1,71 0,31 10 928 8 17 10 1,54 0,28 9 843 8 15 9 1,38 0,25 25 089 34 69 40 6,28 1,14 23 725 32 64 37 5,86 1,07 

С.КЬОЛМЕН 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 2 135 4 8 5 0,75 0,14 2 139 4 8 5 0,72 0,13 2 168 4 8 4 0,69 0,13 

С.ТИМАРЕВО 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 25 393 49 97 57 8,93 1,62 25 042 44 87 51 8,01 1,46 

С.ВЪЛНАРИ 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 51 171 90 180 105 16,49 3,00 53 626 90 180 105 16,46 2,99 56 143 90 179 105 16,45 2,99 

С.НИКОЛА КОЗЛЕВО 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 28 563 45 91 53 8,32 1,51 29 681 45 90 52 8,22 1,49 30 877 44 89 52 8,15 1,48 
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Таблица 123 Отпадъчно водно количество и натоварване - Балансиран сценарий 

БАЛАНСИРАН 

ГОДИНА 2011 2016 2021 2028 2038 

НАСЕЛЕНО МЯСТО 
Общо БПК5 ХПК НВ товар N P Общо БПК5 ХПК НВ товар N P Общо БПК5 ХПК НВ товар N P Общо БПК5 ХПК НВ товар N P Общо БПК5 ХПК НВ товар N P 

м3/год кг/д кг/д кг/д кг/д кг/д м3/год кг/д кг/д кг/д кг/д кг/д м3/год кг/д кг/д кг/д кг/д кг/д м3/год кг/д кг/д кг/д кг/д кг/д м3/год кг/д кг/д кг/д кг/д кг/д 

ГР.ВЪРБИЦА 0 0 0 0 0,00 0,00 140 396 202 405 236 37,10 6,75 142 145 200 400 233 36,66 6,67 146 894 200 399 233 36,60 6,65 155 211 200 399 233 36,58 6,65 

ГР.ВЪРБИЦА 0 0 0 0 0,00 0,00 140 396 202 405 236 37,10 6,75 142 145 200 400 233 36,66 6,67 146 894 200 399 233 36,60 6,65 155 211 200 399 233 36,58 6,65 

С.ИВАНСКИ 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 50 690 85 169 99 15,51 2,82 49 948 79 158 92 14,47 2,63 

С.ИВАНСКИ 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 50 690 85 169 99 15,51 2,82 49 948 79 158 92 14,47 2,63 

ГР.КАСПИЧАН 192 321 156 312 182 28,61 5,20 213 498 189 379 221 34,74 6,32 167 631 188 376 219 34,49 6,27 167 978 187 373 218 34,21 6,22 171 185 188 375 219 34,41 6,26 

С.КЮЛЕВЧА 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 12 724 15 31 18 2,81 0,51 9 550 12 24 14 2,24 0,41 9 421 14 28 16 2,56 0,47 

С.ЛОВЕЦ 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 14 546 23 47 27 4,27 0,78 15 170 23 46 27 4,24 0,77 15 892 23 46 27 4,24 0,77 

С.МАДАРА 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 44 267 67 134 78 12,30 2,24 39 917 61 123 72 11,24 2,04 38 165 55 110 64 10,08 1,83 

С.МАРАШ 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 18 816 29 57 33 5,24 0,95 16 240 25 51 30 4,65 0,85 15 262 24 49 28 4,46 0,81 

ГР.НОВИ ПАЗАР 936 000 680 1 361 794 124,72 22,68 905 720 744 1 487 868 136,33 24,79 705 365 732 1 464 854 134,17 24,39 705 637 728 1 456 849 133,46 24,27 712 026 730 1 460 851 133,80 24,33 

С.ОСМАР 32 462 17 34 20 3,12 0,57 25 636 16 33 19 2,98 0,54 18 449 16 31 18 2,86 0,52 18 464 17 34 20 3,08 0,56 15 985 16 33 19 3,01 0,55 

ГР.ПЛИСКА 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 33 705 46 91 53 8,38 1,52 32 218 44 87 51 7,99 1,45 35 406 42 85 49 7,78 1,41 

С.САЛМАНОВО 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 28 816 45 91 53 8,31 1,51 26 240 42 85 49 7,77 1,41 25 439 40 80 47 7,35 1,34 

ГР.СМЯДОВО 150 000 157 314 183 28,74 5,23 257 864 250 500 292 45,86 8,34 198 924 244 488 285 44,74 8,13 196 044 239 477 278 43,74 7,95 197 088 238 476 278 43,62 7,93 

С.ТОДОР ИКОНОМОВО 0 0 0 0 0,00 0,00 100 610 142 284 165 25,99 4,73 106 602 147 295 172 27,03 4,91 115 053 155 309 180 28,35 5,15 128 338 164 329 192 30,13 5,48 

С.ЦАРЕВ БРОД 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 62 151 58 116 68 10,63 1,93 67 623 57 113 66 10,36 1,88 

ГР.ШУМЕН 7 240 000 5 294 10 589 6 177 970,63 176,48 6 813 914 6 247 12 494 7 288 1 145,27 208,23 5 360 682 6 155 12 309 7 180 1 128,36 205,16 5 310 369 5 917 11 834 6 903 1 084,75 197,23 5 221 938 5 501 11 002 6 418 1 008,49 183,36 

С.ЯСЕНКОВО 0 0 0 0 0,00 0,00 69 070 126 251 147 23,02 4,19 70 518 126 251 147 23,05 4,19 71 903 124 249 145 22,81 4,15 73 014 120 241 140 22,08 4,01 

С.КАСПИЧАН 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 40 432 71 141 82 12,94 2,35 43 860 70 139 81 12,75 2,32 

ГР.КАОЛИНОВО 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 61 494 91 181 106 16,63 3,02 59 579 89 178 104 16,30 2,96 63 811 85 170 99 15,60 2,84 

С.КЛИМЕНТ 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 36 693 62 123 72 11,32 2,06 37 833 57 115 67 10,52 1,91 

С.ХАН КРУМ 4 700 5 9 5 0,85 0,15 21 083 9 17 10 1,56 0,28 25 460 10 19 11 1,76 0,32 122 236 33 66 38 6,04 1,10 161 628 31 62 36 5,67 1,03 

С.ТРОИЦА 11 474 9 19 11 1,71 0,31 11 103 8 17 10 1,54 0,28 9 999 8 15 9 1,38 0,25 25 286 34 69 40 6,28 1,14 23 725 32 64 37 5,86 1,07 

С.КЬОЛМЕН 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 2 135 4 8 5 0,72 0,13 2 139 4 7 4 0,68 0,12 2 168 4 7 4 0,66 0,12 

С.ТИМАРЕВО 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 25 393 46 93 54 8,50 1,55 25 042 42 83 49 7,62 1,39 

С.ВЪЛНАРИ 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 51 171 90 180 105 16,49 3,00 53 626 90 180 105 16,46 2,99 56 143 90 179 105 16,45 2,99 

С.НИКОЛА КОЗЛЕВО 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 28 563 45 91 53 8,32 1,51 29 681 45 90 52 8,22 1,49 30 877 44 89 52 8,15 1,48 
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Tаблица 124 Отпадъчно водно количество и натоварване - Песимистичен сценарий 

ПЕСИМИСТИЧЕН 

ГОДИНА 2011 2016 2021 2028 2038 

НАСЕЛЕНО МЯСТО 
Общо БПК5 ХПК НВ товар N P Общо БПК5 ХПК НВ товар N P Общо БПК5 ХПК НВ товар N P Общо БПК5 ХПК НВ товар N P Общо БПК5 ХПК НВ товар N P 

м3/год кг/д кг/д кг/д кг/д кг/д м3/год кг/д кг/д кг/д кг/д кг/д м3/год кг/д кг/д кг/д кг/д кг/д м3/год кг/д кг/д кг/д кг/д кг/д м3/год кг/д кг/д кг/д кг/д кг/д 

ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 656 000 513 1 025 598 94,00 17,09 517 117 497 994 580 91,08 16,56 507 395 483 966 564 88,59 16,11 500 686 472 944 550 86,50 15,73 392 401 464 928 541 85,09 15,47 

ГР.ВЪРБИЦА 0 0 0 0 0,00 0,00 140 212 202 405 236 37,10 6,75 141 736 200 400 233 36,66 6,67 146 083 200 399 233 36,60 6,65 153 596 200 399 233 36,58 6,65 

С.ДИБИЧ 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 38 725 53 106 62 9,75 1,77 38 406 48 96 56 8,77 1,59 

С.ИВАНСКИ 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 50 690 85 169 99 15,51 2,82 49 948 79 158 92 14,47 2,63 

ГР.КАСПИЧАН 179 690 154 307 179 28,15 5,12 213 018 189 379 221 34,71 6,31 166 807 188 375 219 34,41 6,26 166 391 186 372 217 34,07 6,19 168 167 186 372 217 34,13 6,21 

С.КЮЛЕВЧА 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 12 597 12 25 14 2,26 0,41 9 310 9 18 10 1,64 0,30 8 918 8 16 9 1,46 0,27 

С.ЛОВЕЦ 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 14 447 23 46 27 4,24 0,77 15 892 23 46 27 4,24 0,77 

С.МАДАРА 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 44 122 64 128 75 11,74 2,13 39 642 58 116 68 10,64 1,93 37 591 49 98 57 8,98 1,63 

С.МАРАШ 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 18 816 26 51 30 4,69 0,85 16 240 22 44 26 4,05 0,74 15 262 18 37 21 3,36 0,61 

ГР.НОВИ ПАЗАР 936 000 669 1 338 780 122,64 22,30 904 223 743 1 486 867 136,20 24,76 702 795 730 1 461 852 133,90 24,35 700 685 725 1 450 846 132,94 24,17 702 611 724 1 449 845 132,80 24,15 

С.ОСМАР 32 462 17 34 20 3,12 0,57 25 636 16 33 19 2,98 0,54 18 449 16 31 18 2,86 0,52 18 464 17 34 20 3,08 0,56 15 985 16 33 19 3,01 0,55 

ГР.ПЛИСКА 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 33 526 46 91 53 8,38 1,52 31 880 44 87 51 7,99 1,45 34 699 42 85 49 7,78 1,41 

С.САЛМАНОВО 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 28 816 42 85 49 7,76 1,41 26 240 39 78 46 7,16 1,30 25 439 34 68 40 6,25 1,14 

ГР.СМЯДОВО 150 000 157 314 183 28,74 5,23 257 445 250 500 292 45,83 8,33 198 204 244 487 284 44,67 8,12 194 657 238 476 277 43,60 7,93 194 451 237 473 276 43,37 7,89 

С.ТОДОР ИКОНОМОВО 0 0 0 0 0,00 0,00 100 468 142 284 165 25,99 4,73 106 287 147 295 172 27,03 4,91 114 429 155 309 180 28,35 5,15 127 095 164 329 192 30,13 5,48 

С.ЦАРЕВ БРОД 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 61 126 58 116 68 10,63 1,93 65 481 57 113 66 10,36 1,88 

ГР.ШУМЕН 7 240 000 5 294 10 589 6 177 970,63 176,48 6 761 930 5 975 11 949 6 970 1 095,34 199,15 5 271 453 5 858 11 716 6 835 1 074,01 195,27 5 138 466 5 579 11 158 6 509 1 022,86 185,97 4 895 137 5 086 10 172 5 934 932,45 169,54 

С.ЯСЕНКОВО 0 0 0 0 0,00 0,00 69 070 126 251 147 23,02 4,19 70 518 126 251 147 23,05 4,19 71 903 124 249 145 22,81 4,15 73 014 120 241 140 22,08 4,01 

С.КАСПИЧАН 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 40 432 71 141 82 12,94 2,35 43 860 70 139 81 12,75 2,32 

ГР.КАОЛИНОВО 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 61 494 91 181 106 16,63 3,02 59 579 89 178 104 16,30 2,96 63 811 85 170 99 15,60 2,84 

С.КЛИМЕНТ 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 36 693 62 123 72 11,32 2,06 37 833 57 115 67 10,52 1,91 

С.ХАН КРУМ 4 700 5 9 5 0,85 0,15 5 282 4 8 5 0,77 0,14 4 967 4 8 5 0,73 0,13 44 133 18 37 21 3,36 0,61 125 069 31 62 36 5,67 1,03 

С.ТРОИЦА 11 474 9 19 11 1,71 0,31 11 103 8 17 10 1,54 0,28 9 999 8 15 9 1,38 0,25 25 286 34 69 40 6,28 1,14 23 725 32 64 37 5,86 1,07 

С.КЬОЛМЕН 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 2 135 4 8 5 0,75 0,14 2 139 4 8 5 0,72 0,13 2 168 4 8 4 0,69 0,13 

С.ТИМАРЕВО 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 25 393 49 97 57 8,93 1,62 25 042 44 87 51 8,01 1,46 

С.ВЪЛНАРИ 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 51 171 90 180 105 16,49 3,00 53 626 90 180 105 16,46 2,99 56 143 90 179 105 16,45 2,99 

С.НИКОЛА КОЗЛЕВО 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 28 563 45 91 53 8,32 1,51 29 681 45 90 52 8,22 1,49 30 877 44 89 52 8,15 1,48 
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5 ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ВОДНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И 

ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ С ЦЕЛ 

ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВИТЕ НА ЕС И ПРАВОТО НА ЕО В 

ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Преди да пристъпи към разглеждане на възможностите за развитие на ВиК инфраструктурата в обособената 

територия Шумен, Консултантът е проучил и обобщил информацията за текущите проекти в сектора. Списък с 

изпълняваните и неприключили проекти към датата на предаване на Регионалния генерален план е даден в 

Приложение 5–1. 

5.1 Методология и предложения 

Главната цел на РГП е свързана с разработване на концепция за развитие и подобряване на услугите по 

водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води от населените места в обособената територия 

на ВиК ООД - Шумен. Прогнозният период обхваща годините от 2014 до 2038 като е разделен на: 

 краткосрочен период ( 2014-2020г.) като приемаме, че резултат от мерките ще има след 2016 г.; 

 средносрочен период (2021-2028 г.) и  

 дългосрочен перид до 2038 г.  

Първоначалния преглед и оценка на съществуващото положение са основата върху която стъпват хипотезите и 

прогнози за развитието и подобряването на ВиК инфраструктурата. Основната цел е да се осигури достъп до 

чиста вода като се съхрани и запази ресурса са идните поколения чрез разумно отвеждане, пречистване и 

заустване на отпадъчните води. 

Разработването на прогнозите сe позовава на данните от съществуващото водопотребление, изградената и 

функционираща водоснабдителна и канализационна инфраструктура. Прави се оценката на състоянието, 

извеждат се проблемите и се предлагат варианти за развитие на сектора до 2038г. 

Прогнозите се базират на изискванията на съществуващото национално законодателство и поетите 

ангажименти за прилагане на Европейските директиви, съгласно задълженията като страна- членка на 

Европейския съюз. 

Приетите хипотези са основа за разработване на варианти за подобряване чрез ремонт, рехабилитация или 

ново строителство на съоръжения за водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води, които ще 

трябва да бъдет изградени и да посрещнат нуждите на населението и небитовите дейности до 2038г. 

5.1.1  Основни критерии за проектиране 

Цялостното развитие на процеса по изграждане, експлоатацията и поддържката на ВиК инфраструктурата 

трябва да отговаря на нормативните изисквания като се започне от проектиране, строителство, приемане и 

пускане в експлоатация на обекти осигуряващи водоснабдяване, събиране, отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените мести. Тази нормативна база, обща за всички видове строителни дейности,  

включва следните актове: 

 Закон за устройство на територията; 

 Закон за водите; 

 Наредба №8 за правила и норми за разполагане на техническите проводи и съоръжения в населените 
места от 28.07.1999 г.; 

 Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти от 21.05.2001 г.; 

 Наредба №2/22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 
извършване на СМР; 

 Правилник за извършване и приемане на строително-монтажните работи; 
Освен тези нормативни документи, съществуват и специфичните отнасящи се само за инфраструктурата по 
водоснабдяване, канализация и пречистване. 
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Водоснабдяване 

В областта на водоснабдяването, главната цел е насочена към: 

 Осигуряване на питейна вода за населението в необходимото количество и добро качество и намаляване / 

премахване на режимите на водоснабдяване  

 Оптимизиране работата на водоснабдителните мрежи, вкл. рехабилитация на мрежите и намаляване на 

течовете с цел ограничаване на загубите на вода  

 Въвеждане на модерни съвременни форми и системи за наблюдение, контрол и управление на вече 

изградените системи или нови системи 

За постигане на целта трябва да се спазват изискванията за проектирането на нови, ремонт и реконструкция на 

съществуващи водоснабдителни мрежи и съоръжения на съществуващото национално законодателство: 

 Наредба 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни мрежи и съоръжения, от 22 

март 2005 г. 

 Наредба № Із-1971 за строително –технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар 

(ДВ бр.96 от 2009 г.)  

В областта на водоснабдяването и изискванията към качеството на питейните води съществуват нормативни 

документи за опазване на ресурса и здравето на населението. Това са наредбите, издадени съгласно 

изискванията на чл. 135 от Закона за водите:  

 Наредба №1 за проучване,ползване и опазване на подземните води (от 2007 г) 

 Наредба за мониторинг на водите  (от 2011 г.)  

 Наредба № 3 от 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на 

санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията  за питейно-битово 

водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, 

питейни и хигиенни нужди, 

 Наредба № 9 от 2001 г. относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека, 

 Наредба № 12 от 2002 г. относно изискванията за качеството за повърхностните води, предназначени 

за водочерпене на питейна вода и снабдяването на домакинствата 

Част от тези наредби транспонират в българското законодателство Директивите на ЕС относно управлението на  

водите, а именно: 

 Рамкова Директива 2000/60/ЕС за действия на Общността в областта на политиката за водите, 

Решение № 2455/2001/ЕС за списък от приоритети в областта на политиката за водите 

 Директива 98/83/ЕС за качеството на водата, предназначена за човешка консумация 

 Директива 75/440/ЕЕС за качеството на повърхностните водоизточници, изменена от Директива 

79/869/ЕЕС за методите и честотата на замервания и анализи на повърхностни води и Директива 

91/692/ЕЕС 

За изготвяне на необходимите мерки, проекти и мероприятия за подобряване на водоснабдяването се стъпва на 

следните предположения и хипотези, съобразени със споменатите нормативни изисквания: 

Население  

За прогнози за населението са използвани официални данни от НСИ 

Водоснабдителна норма  
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 За питейно-битови нужди 

Във всяка обособена територия, след направения анализ на данните от НСИ за населението през 2011 г., се 

установи голямото разнообразие на населени места според броя на жителите в тях. Това се отнася, както за 

броя жители, така и за възрастовия състав, дейностите ползващи питейни води, възможности за заплащане на 

водата. Ето защо, за прогнозиране на битовото водопотребление се приемат следните предпоставки за 

водоснабдителните норми до 2038 г.: 

 120 л/ж/ден - за населени места над 2 000 жители и населени места с туристически потенциал 
 100 л/ж/ден - за населени места под 2 000ж  
 краен срок за 100% свързаност на населението към централна водоснабдителна мрежа – 2021г. 

Тези предпоставки са на база, че в бъдеще ще се увеличи стандарта на живот, което ще доведе по повишаване 

на потреблението на вода. Но от друга страна с повишаването на цената на водата ще се въведат нови, 

модерни уреди за домакинствата, ползващи по-малки водни количества за разумно ползване и ограничаване на 

консумацията от страна на ползвателите. 

 За небитов сектор 

Консултантът изготви прогнозата за бъдещото водопотребление за консуматори от стопански сектор въз основа 

на прогнозните сценарии за икономическо развитие, обвързвайки я с прогнозната БДС.Така развитието на 

аграрния, промишления и сектора на услугите за периода 2012-2038 г. с консумацията на вода за производство 

на 1 000 лв. БДС, ще бъде показано до края на програмния период. При изготвяне на прогнозата са използвани 

отчетните данни за фактурирана вода за периода 2009-2011 г., така както са подадени от ВиК Шумен. Тези 

данни бяха съпоставени с произведената от областта БДС по сектори за същия период, коригирана с процента 

на инфлацията. Така е определена средната консумация на вода за 1 000 лв. БДС. 

Загуби  

От получените данни от ВиК оператори, загубите при доставяне на вода варират в широки граници, но в 

количества, които говорят за голямо разхищение и течове. Това означава, че трябва да се обърне внимание на 

причините, възможностите за ограничаването им и постигане на разумни стойности.  

При наличните данни стремежът е към постигане на загуби, както следва : 

 към 2028 година  до 35% 

 към 2038 година до 25%. 

При изграждане на нова водоснабдителна мрежа и използването на новите  материали и технологии се приемат 

загуби до 20%. 

Тези заложени загуби са включени при оценка на бъдещото водоснабдяване за съответния период. 

Резервоари  

За нуждите на водоснабдяване при проектирането и изграждането на различните водоснабдителни групи и 

системи са предвидени различни по големина, брой и форма резервоари. Проектирането е извършено по 

предишни нормативни изисквания, някои в  момента не се използват поради различни причини, други се нуждаят 

от ремонт или рехабилитация.  

Оценката на резервоарите, се извърша в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2005г за проектиране, 

изграждане и експлоатация на водоснабдителните системи. Тя определя техническите изисквания за 

изграждане на нови, реконструкция и преустройство или ремонт на съществуващи водоснабдителни системи , 

включително и на резервоари.  

Общият обем на напорните резервоари е сума от регулиращия обем, обема за противопожарни нужди и обема 

за аварийни нужди, които се определят както следва: 
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 Регулиращият обем се определя според режима на водоподаване, а при липса в зависимост от категорията 

на обезпеченост на водоподаването за: 

 за водоснабдителна система І категория – от 30 до 50% от максимално денонощното водно количество; 

 за водоснабдителна система ІІ категория – от 50 до 60% от максимално денонощното водно количество; 

 за водоснабдителна система ІІІ категория – от 60 до 70% от максимално денонощното водно 

количество. 

 Обемът за аварийни  нужди  се определя въз основа на риска от възможни аварии в довеждащия 

водопровод, водовземните съоръжения, помпените станции и контролните системи, както и на свързаните с тези 

аварии неблагоприятни последствия. Обемът се определя според часовете за отстраняване на аварията (за 

първа категория до 8 часа, а за втора категория и трета съответно се увеличава с1,25 и 1,50).  

 Обемът за пожарни нужди се определя за продължителност 3 часа при спазване на изискванията на 

Наредба Із-1971 според броя на жителите в населеното място съгласно таблица 15 от наредбата.  

 

Пречистване и обеззаразяване на питейна вода 

Методи и технологии 

 Хлориране на питейната вода - Този метод се базира на добавяне на втечнен хлор към водата. 

Втечненията хлор представлява дозинара комбинация на натриев хипохлорид и калциев хипохлорид на гранули. 

Хлорирането цели микробиологична дезинфекция на водата и се прилага само в случаите, когато тя е 

необходима. Предполагаем недостатък на взаимодействието на хлора с водата е възможната реакция е 

органичните вещества и евентуалният синтез на канцерогенни отпадъчни продукти. 
 

 Озониране на питейната вода - Този тип пречистване и обеззаразяване на водата представлява 

съвременен метод за дезинфекция. Озонът представлява мощен окислител и се ползва като основно 

дезинфекциращо средство. Друго успешно приложение на озона е използването му при разграждането на широк 

спектър пестициди и / или други органични вещества. 
 

 UV Технологии - UV излъчването ( ултралиолетовото излъчване ) намира широко приложение при 

унищожаване на бактерии, вируси, гъбички и водорасли. Този метод се използва много успешно в съчетание с 

озониране на водата и по този начин се получава силен катализатор на окисни реакции. През последните 

няколко години успешно влезнаха в употреба дезинфекционни средства базина на UV Технологиите, които могат 

да се използват във всички сфери на водния сектор. 
 

 Филтрация на питейната вода - Някои вещества от състава на водата могат да бъдат отстранени от 

самотечни, хоризонтални, напорни или бавни пясъчни филтри. Бавната пясъчна филтрация е своето естество е 

биохимичен процес, за разлика от другите , които са предназначени за физическо пречистване. 
 

 Аерация - Целта на тази технология е , чрез допълнително обработване на водата , да се отделят 

различнитени газове и другите летливи компоненти от нейния съства. 
 

 Химическа коагулация - Метода е познат и като химическа водоподготовка е най-разпространеният метод 

за пречистване на повърхностни води. Коагулацията е най-подходящият процес, тъй като коагулантите (соли на 

алуминий и желязо) образуват неразтворими съединения – хидроксиди на метали. 
 

Поглъщане с активен въглен (филтриране с активен въглен) - Естествените характеристики на активния 

въглем го определят като материал с голяма повърхости и висока поглъщателна способност на органични 

вещества. В повечето случаи се използва в прахообразен или гранулиран вид като се цели отстраняване на 
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пестициди и и друга органика. Чрез този метод успешно се премахват специфичните миризми и се подобрява 

вкуса на водата, също така се отстраняват токсини, водорасли и общия ограничен въглерод. 
 

 Йонен обмен - Йонният обмен е процес , при който се получава обмен на йоните с еднакви заряди между 

водата и специалните смоли. Водата протича през катионна смола и йоните на калция и мангана се заменят с 

йони на натрия. Твърдостта на водата по този начин се намалява , без това да предизвиква увеличаване на 

натрия. Чрез йонен обмен могат да се отделят и някои тежки метали. 

Таблица 125 Преглед на капацитета на отстраняване и ефективността на някои пречиствателни системи 
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Източник:  Учебник по пречистване на малки водоснабдителни системи 

+ частично ефективна;    ++ ефективна / предпочитана техника 

 

Канализация и пречистване на отпадъчните води 

В областта на канализацията и пречистването на отпадъчните води, главните цели са насочени към: 

 Събиране и отвеждане на отпадъчните води от населените места, чрез оптимизиране работата на 
канализационните мрежи, вкл. доизграждане на мрежата; 

 Осигуряване на подходящо пречистване на отпадъчните води (според нормативните изисквания) преди 
заустването им във водоприемниците, чрез  изграждане на нови или реконструкция и модернизация на 
съществуващи  ПСОВ 

 Увеличаване на населението, чиито отпадъчни води се пречистват до необходимото ниво – т.е . включване 
на нови потребители на услугата канализация и пречистване на отпадъчните води 

 Изпълнение на поетите ангажименти за прилагане на директивите на ЕС за  пречистване на отпадъчните 
води. 
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Относно канализацията и пречистването на отпадъчните води националното законодателство е осигурило 
достатъчно добра нормативна база, която съответства на изискванията на Европейските директиви и цели 
опазване на ресурса вода и водните екосистеми: 

 Наредба № 2 за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и 
определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (от 2011 г.) 

 Наредба № 7 за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните 
системи на  населените места (от 2000 г.) 

 Наредба за реда и начина на оползотворяване  на утайки от пречистването на отпадъчни води  чрез 
употребата им в земеделието (2004 г.) 

 Норми за проектиране на канализационни системи от 17.04.1989 г;. 

 Техническите указания, регламентирани в БДС ЕN 12255-11 за проектиране на пречиствателни станции 
за отпадъчни води от населени места; 

Част от тези наредби транспонират в българското законодателство Директивите на ЕС относно управлението на  
водите, а именно: 

 Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на градски отпадни води, изменена с Директива 98/15ЕС 

 Директива 76/464/ЕЕС за замърсяването, причинено от опасни вещества, заустени в аквасредата на 
Общността, изменена с Директива 91/692/ЕЕС, изменена с Рамкова Директива 2000/60/ЕС 

В настоящия момент България е член на Европейския съюз и получава финансови помощи под различни форми 

за развиване на различни области, включително и в областта на водите и изграждането на ПСОВ. Някои от тези 

програми приключиха - ФАР, и ИСПА, но други в момента продължават (ОПОС 2007-2013г.) и се очаква в 

следващия програмен период (2014-2020 г.) да продължат или евентуално да бъдат открити нови. В тази връзка 

страната досега се е съобразявала с: Изисквания към подготовка на инвестиционните проекти по 

приоритетна ос 1 на ОПОС за населени места над 10 000 ЕЖ  населени места от 2 000 до 10 000 ЕЖ; 

За изготвяне на необходимите мерки, проекти и мероприятия за подобряване на събирането, отвеждането и 

пречистването на отпадъчни води, се стъпва на следните предположения и хипотези, съобразени със 

споменатите нормативни изисквания: 

Отводнителна норма  

Отводнителната норма за оразмеряване на канализационната мрежа се приема 90% от водоснабдителната 

норма. 

Вид на канализационната мрежа  

В страната преобладават смесените канализационни мрежи. Те са били проектирани така или като разделни, но 

поради факта, че не са били изградени изцяло и наведнъж, а поетапно, първоначалното им предназначение е 

било изменено. Понастоящем, тази канализация работи като смесена - събира и отвежда заедно всички 

отпадъчни води (фекално-битови, производствени и повърхностни) образувани на територията на 

агломерациите. 

Характерно за Р.България е, че съществуващите каналицационни мрежи са изграждани преди 40 - 60 години от 

бетонови тръби, които в повечето случаи са амортизирани. С унифицирането на производството през 80-те 

години на вминалия век, за строителството на колектори масово са използвани бетонови тръби са с дължина 1 м 

и връзки между тях тип „глъб и зъб”, чиято недобра водоплътност първоначално е била обработвана с цименто-

пясъчен разтвор, а впоследствие  и с „О” - образни гумени пръстени. Поради занижения контрол по време на 

експлоатацията, в канализационната мрежа са зауствани отпадъчни води с висока киселинност (pH < 6), както и 

води, съдържащи серни съединения, което е довело до химическа абразия, излужване и трайно влошаване 

качеството на използваните бетоновите тръби. Натоварването и вибрациите от увеличения уличен трафик от 

една страна и както и изкопните строителни работи през последните години също са способствали за трайното 
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влошаване якостните характеристики на канализационната мрежа и компроментиране физическата устойчивост 

на тръбите. 

В зависимост от нивото на подземните води амортизираните канализационни  мрежи създават  условия за: 

 при нисък воден хоризонт - недопустимо замърсяване на подземните води с отпадъчни води от смесената 
канализация 

 при висок воден хоризонт - разреждане на отпадъчните води с инфилтрирани подземни води в 
канализацията и увеличаване на хидравличното натоварване на градските пречиствателни станции  

Основните проблеми, създавани от смесената канализационна система се изразяват в: 

 Замърсяване на територията и приемниците при всеки дъждопреливник по време на по-интензивни дъждове. 

Прелелите отпадъчни води от всеки преливник са със съдържание на замърсяването далече над допустимите 

нормативни изисквания за заустване 

 Разреждане на замърсяването на отпадъчните води, при всеки дъжд преди ПСОВ, което намалява 

ефективността на пречиствателния процес 

 Завишени максимални водни количества при дъжд, което изисква по-големи обеми на съоръженията или 

допълнителн задържателни резервоари в ПСОВ. Това влияе на икономическата ефективност, както и на 

ефективността от пречистването 

 При по-продължително засушаване през лятото и есента, скоростта на сухия отток в смесените канализации 

пада под изискуемата минимална скорост, в следствие на което част от по-тежките частици и фекалии се 

утаяват, загниват и стават източник на миризми и потиенциални зарази 

 В повечето градове, и особено в по-малките, липсват подходящи условия в уличната мрежа (настилка, 

необходими наклони и др.) за организация на събирането и отвеждането на дъждовните води чрез 

канализацията. Много често поради липсата на подходяща или изобщо на настилка, изградената смесена 

канализация не е в състояние да приеме водите дъждовните води, поради което те не се оттичат и остават по 

улиците на населеното място. От друга страна, отвеждането само на битовите отпадъчни водни количества чрез 

по-големите диаметри на смесената канализация води до намаляване скоростта на оттока под минимално 

допустимата. В този случай също се наблюдава, утаяване на по-тежките частици и фекалиите и тяхното 

последващо загниване, както и вентилиране на системата през дъждоприемниците, които се превръщат в 

източник на миризми и замърсяване на въздуха. В допълнение, постепенното натрупване на утайки обикновено 

води до блокиране на канализацията в бъдеще. 

 Възможност за директно замърсяване на улиците и подходите в населените места с върнатите и разлели се 

смесени води, съдържащи органични замърсители, заразни и опасни вещества 

Неблагоприятно влияние на смесената канализационна система върху работата на пречиствателната 

станция 

Голямото разреждане на замърсяването по БПК, вследствие на инфилтриралите води в канализацията, може да 

наруши биохимическите процеси на пречистване, от което до голяма степен зависи ефективността на ПСОВ, 

както и да увеличи себестойността на пречистената вода. Този процес може да се засили при ниски зимни 

температури, когато вследствие на снеготопенето температурата на смесената отпадъчна и инфилтрирана вода 

може да падне под 6 ⁰С и биохимичните процеси да замрат. 

Световен опит в областта на канализационните мрежи 

Разбиране на пораженията, които градските отпадъчни  води  нанасят на водоприемниците, водят дсвоето 

начало от 50-те години на миналия век, когато в Европа, Англия, САЩ, Канада и много други страни започва 

процесът на нарастване на екологичното съзнание. Дъждопреливниците на смесената канализационна система 

се считат за главната причина за деградацията на водоприемниците. Дължи се на залповото изхвърляне на води 
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замърсени с бактерии, патогенни организми, отровни вещества, наноси и други. Този факт е наложил 

концепцията за разделение на системите при изграждане на нови канализации. 

Рамковата директива за водите, както и Директива 91/271/ЕЕС включват текстове, задължаващи 

страните членки да спазвата и изпълняват следните изисквания: 

„А. Канализационните  системи (1) съблюдават изискванията относно пречистване на отпадъчните води. 

Проектирането, изграждането и поддръжката на канализационните системи се извършват на базата на 

най-напредналите технически знания, без да водят до прекомерни разходи, по-специално що се отнася до: 

 Обема и характеристиките на градските отпадъчни води; 

 Предотвратяване на течовете; 

 Ограничаване на замърсяването на водите в приемниците вследствие на прекомерното количество 

органични вещества  от поройни дъждове...“ 

Оттук следва и изискването всички отпадъчни води, които влизат в канализационните системи преди 

заустването им да бъдат подложени на вторично пречистване или на друга равностойна обработка – това 

включва и смесеният отток (битово-фекални и дъждовни води), който се зауства след дъждопреливниците по 

протежение на колекторите  при смесена канализационна система. 

А изводите се налагат сами - за избягване на скъпоструващи мерки за пречистване е необходимо да се върви в 

посока на  ограничаване заустването на смесена отпадъчна вода от дъждопреливниците. 

В подкрепа сериозността на горния извод е постановеното съдебно решение от 18 октомври 2012 година  за 

„Неизпълнение на задължения от държава-членка  –  Замърсяване и увреждане – Пречистване на градските 

отпадъчни води – Директива 91/271/ЕЕС –  Членове 3, 4 и 10 –  точки A и Б от Приложение I“ по дело C 301/10 с 

предмет на иска  за установяване на неизпълнение на задължения, предявен на основание член 258 ДФЕС на 

16 юни 2010 г., на Европейската комисия- ищец срещу ответника - Обединено кралство Великобритания и 

Северна Ирландия. 

В хода на това дело са изтъкнати като прецеденти за невзети мерки по ограничаване на замърсяването в 

резултат на прекомерно количество органични вещества от поройни дъждове от държави-членки по следните 

дела: 

 С280/02 от 23 септември 2004 – ЕК срещу Франция 

 С530/07 от 7 май 2009 – ЕК срещу Португалия 

 С343/10  от14април 2011 – ЕК срещу Испания 

 С494/07  от 26април 2005 – ЕК срещу Ирландия 

 С 335/07 от 6 октомври 2009 – ЕК срещу Финландия 

Решение: „По изложените съображения Съдът (първи състав) реши: 

1)      Като не е осигурило: 

 подходящи канализационни системи за градски отпадъчни води за агломерациите с ЕЖ над 15000 в 

Sunderland (Whitburn) и в Лондон (канализационни системи на Beckton и Crossness), съгласно член 3, 

параграфи 1 и 2, както и точка A от приложение I към Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 

година за пречистването на градските отпадъчни води ( от делото е видно, че канализационните системи 

са смесен тип) и подходящо пречистване на градските отпадъчни води за агломерациите с ЕЖ над 15000 в 

Лондон (пречиствателните станции на Beckton, Crossness и Mogden), съгласно член 4, параграфи 1 и 3,член 

10, както и точка Б от приложение I към Директива 91/271, 

Обединеното кралство не е изпълнило задълженията си по тази директива. 

2)      Осъжда Обединено кралство да заплати съдебните разноски...“ 

Опитът на САЩ в тази насока показва:  
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Агенцията за защита на околната среда (USЕРА) на САЩ още през 1994 г. е изготвила насоки, изискващи 

местните власти да осигурят намаляване или елиминиране на замърсяването от дъждопреливниците. През 2000 

г. Американският конгрес е приел промяна, създавайки Закона за чистата вода (Clean Water Act), задължаващ 

общините да се съобразяват с политиката на Агенцията. В тази връзка е изготвен и се прилага дългосрочен план 

за контрол, според който за чувствителните зони се предписват специфични следните изисквания: 

 Не се допуска изграждането на нови или допълнителни преливници 

 Предписва се елиминирането или преместването на съществуващи преливници 

 При невъзможност от премахване или преместване на съществуващите преливници се предвижда 

самостоятелно пречистване на зауствания от преливниците отток 

 В случаите, когато е невъзможно премахване или преместване е необходимо да се направи преоценка на  

съответствието 

Във Великобритания, Канада и други страни изискването за  „ограничаване на замърсяването на водите в 

приемниците, вследствие на прекомерното количество органични вещества от поройни дъждове“ е 

наложило приемането на рестриктивни мерки в законодателството, които изискват премахване на преливниците 

или ограничаване на замърсяването на приемниците от дъждопреливниците чрез: 

 Разделяне на канализацията 

 Изграждане на складиращи обеми, естествени или изкуствени резервоари, където да се складират отточните 

количества по време на дъжд и след това да се изпомпват към ПСОВ 

 Да се изграждат увеличени по капацитет ПСОВ с оглед да пречистват част или целия смесен отток по време 

на дъжд 

 Предвиждат се решетки (груби и фини)  да задържат НВ и санитарните отпадъци, след което водата се 

дезинфекцира, преди заустването 

 Намаляване на дъждовните водни количества чрез прилагане на мероприятия, намаляващи постъпващите в 

канализацията дъждовните  количества. Това включва: 

 Изграждане на нови или ремонтирани улици, паркинги и тротоари павирани с промокаеми покрития 

 Инсталиране на зелени покриви на сградите 

 Инсталиране на биозадържащи системи, наричани „дъждовни градини” 

 Задържащи дъжда съоръжения по време на дъжд и използване на водата в сухо време 

 

Препоръки към избора на вида на канализационните системи  при изготвяне на проекти за населени 

места с капацитет до 10000 ЕЖ 

Отчитайки проблемите, които създава смесената канализационна система по отношение на замърсяване на 

околната среда и водоприемниците, както и намаляване на ефективността при експлоатацията на ПСОВ, и 

вземайки предвид европейския и световен опит, Консултантът предлага: 

 канализационните мрежи в населените места от обособената територия да се разглеждат и изграждат като 

разделна канализация 

 поради различните мащаби на тези населени места, всеки конкретен случай трябва да се изследва 

възможността за внедряване на „непълна разделна” система, с което ще се подобрят икономическите 

показатели. Поради различните мащаби на тези населени места 

 За населените места без налична канализационна мрежа това решение е лесно изпълнимо. Не така обаче, 

стои въпросът за градовете със съществуваща смесена канализационна мрежа. При тях, и особено за 

заустващите в чувствителна зона, решението трябва да се вземе след изготвяне на технико–икономическо 

сравняване на вариантни решения по отношение на:  
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 Изграждане на отделна битово – фекална канализация, а съществуващата смесена канализация остава и се 

използва за отвеждане на дъждовните води. В зависимост от конкретните условия, възможно е дъждовните води 

да се отвеждат и повърхностно - чрез канавки, открити канали, дерета, реки, частична дъждовна канализация и 

др.  

 Съществуващата смесена канализация се реконструира в битова, посредством рехабилитация на тръбите 

чрез влагане на ПЕ вложка 

 Смесените канализационни системи да се прилагат само при невъзможност за изпълнение на разделна 

система или добро физическо състояние, по отношение на водоплътност и конструктивна здравина на 

съществуващата смесена мрежа. В този случай е задължително да се вземат мерки за недопускане 

замърсяването на водоприемника със смесени отпадъчни води от дъждопреливниците. Решението на въпроса 

за ограничаване на замърсяването на приемниците от преливане на отпадъчни води от дъждопреливниците при 

смесените канализации трябва да се осъществи посредством: 

 Разделяне на съществуващите канализации 

 Новоизгражданите канализации да са разделни или битово-фекални, с максимално възможно 

повърхностно отводняване на падналия дъжд 

 Изграждане на ретензиращи обеми - естествени или изкуствени резервоари за складиране на отточните 

количества по време на дъжд, с възможност същите да се изпомпват водите за пречистване към ПСОВ 

 Изграждане на ПСОВ с увеличен капацитет за пречистване на част или целия смесен отток по време на 

дъжд 

 При невъзможност от предотвратяване използването на дъждопреливници, да се осигури пречистване на 

прелелите смесени отпадъчни води след тях 

Инфилтрация 

Основно инфилтрацията зависи от водоплътността на съществуващата канализационна мрежа от една страна и 

от инженерно – геоложката, респективно хидрогеоложката характеристика на района. 

Приемане: 

 Инфилтрация за съществуваща канализация – между 50% и 100% в зависимост от справките на ВиК 

дружеството 

 Инфилтрация за новоизградена канализация – 0% 

 Инфилтрация през 2038 г. – 10% за агломерации, разположени по черноморското крайбрежие и 5% за 

останалите агломерации 

Замърсеност  

Замърсеността на битовите отпадъчни води се приема според нормите за замърсяване от 1 жител по 

отделните показатели, както следва: 

 БПК – 60 г/ж/д 

 ХПК – 120 г/ж/д 

 НВ – 70 г/ж/д 

 Общ азот – 11 г/ж/д 

 Общ фосфор – 1,8 г/ж/д 

Замърсеността от промишлени източници, заустващи отпадъчните си води в канализационната мрежа на 

населените места: 

 По БПК – 200 мг/л  - приета е норма на замърсяване, съгласно ценообразуването на всяко ВиК дружество на 

отпадъчните води от небитов сектор по степен на замърсяване 1 (БПК 200мг/л) 

Коефициент на неравномерност 

 Коефициент на дневна неравномерност за населени места под 2 000 жители – 2,0  
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 Коефициент на дневна неравномерност за населени места между 2 000 и 10 000 жители – 1,5  

 Коефициент на дневна неравномерност за населени места над 10 000 жители – 1,3 

 Коефициент на дневна неравномерност (Норми за  проектиране на канализационни системи , 1990 г.) 

 Коефициент на часова неравномерност (Норми за  проектиране на канализационни системи , 1990 г.) 

Критерии за проектиране на ПСОВ 

Съвременните пречиствателни станции за градски отпадъчни води представляват комплекс от съоръжения, 

който включва четири основни блока:  

 Механично пречистване 

 Биологично пречистване 

 Обеззаразяване 

 Третиране на получената утайка 

След като се определи необходимата степен на пречистване, въз основа на количеството и замърсеността на 

отпадъчните води, се подбират методите и съоръженията за постигане на желания пречиствателен ефект, т.е. 

уточнява се технологичната схема. 

Всеки метод на пречистване е комбинация от различни процеси и операции, реализирани в съответните 

пречиствателни съоръжения. 

 Механично пречистване - използват се различни процеси като прецеждане, утаяване и филтрация с цел 

отстраняване на грубо диспергираните и неразтворените вещества. Съоръженията, които се използват са 

различни по конструкция решетки и сита. 

 Биологично пречистване - основава се на жизнената дейност на различни анаеробни и аеробни 

микроорганизми, които чрез аеробни и анаеробни биохимични процеси минерализират органичните 

замърсители. Биологичното пречистване може да се осъществи, както в естествени условия (филтрационни и 

напоителни полета, биологични езера, модифицирани влажни зони), така и в изкуствени условия (биобасейни и 

биофилтри). 

 Обеззаразяването на битовите отпадъчни води се налага при наличието на патогенни микроорганизми, 

бактерии и вируси, с цел тяхното унищожаване. Най-често се използват хлор и хлорни съединения или UV-

инсталация. 

 Третирането на утайките е една от най-важните и същевременно най-трудни и скъпи задачи в технологията 

на пречистването на водите. Органичните компоненти на утайките бързо загниват и съдържат огромно 

количество микроорганизми. Всичко това причинява силно замърсяване на въздуха, почвата и водите, нанасят 

се тежки увреждания на околната среда и се застрашава здравето на хората. Крайната цел за обезвреждането 

на утайките е трансформирането на органичните вещества и превръщането им в безвредни стабилни продукти, 

което се осъществява чрез аеробно или анаеробно обработване на утайките. Тези процеси се осъществяват в  

следните съоръжения: стабилизиране в септични ями, двуетажни утаители, открити изгниватели, метантанкове и 

аеробни стабилизатори. Обезводняването на утайките се извършва в естествени условия (изсушителни полета) 

или механично (вакуумфилтри, лентови или камерни филтърпреси, центрофуги). 

В зависимост от капацитета на пречиствателната станция, може да се приложат многобройни 

технологични схеми. 

 ПСОВ за населени места с капацитет до 2 000 Е.Ж. 

За третирането на битови отпадъчни води от сравнително малък брой еквивалентни жители могат да се 

използват модулни пречиствателни съоръжения. В един блок са разположени всички необходими съоръжения за 

пречистване на водата до определената степен за заустването и   . Модулните блокове отговарят на определен 

брой жители. Лесни са за монтаж, имат опростено обслужване и имат минимални строителни работи. 

Получената утайка е сравнително малко и се транспортира веднъж седмично до съседна пречиствателна 

станция за стабилизиране и обезводняването и    . 
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Друга алтернатива за малки населени места е изграждането на колектор до действаща ПСОВ. Този вариант е 

изгоден, ако населеното място се намира в близост до съществуваща ПСОВ. 

 ПСОВ за населени места с капацитет от 2 000 Е.Ж. до 5 000 Е.Ж. 

За пречиствателни станции с капацитет до 5 000 Е.Ж. могат да се приложат различни технологични схеми. 

Механичното стъпало най-често се състои от груба решетка и комбинирано съоръжение, последвани от 

пясъкомаслозадържател. Биологичното стъпало включва биобасейн и вторичен утаител, като в биобасейна се 

извършва и стабилизация на излишната активна утайка. Обеззаразяването на пречистената вода се извършва с 

NaOCl. Излишната стабилизирана утайка се уплътнява гравитачно в утайкоуплътнител и се подава директно към 

машината за обезводняване или към изсушителни полета. За обезводняване на активната утайка са подходящи 

лентови филтър преси, шнекови преси или центрофуги. 

 ПСОВ за населени места с капацитет от 5 000 Е.Ж. до 10 000 Е.Ж. 

Пречиствателните станции с капацитет до 10 000 ЕЖ не се различават съществено от станциите с капацитет до 

5 000 ЕЖ. Механичното стъпало най-често се състои от груби и фини решетки, последвани от 

пясъкомаслозадържател. Биологичното стъпало включва биобасейн и вторичен утаител, като в биобасейна 

може да се извършва и стабилизация на излишната активна утайка. Биологичното стъпало може също да е SBR 

реактор или басейни с фиксирана биомаса, последван от вторичен утаител. В зависимост от категорията на 

водоприемника, попада или не в чувствителна зона, и разрешителното за заустване, може да се наложи 

отстраняване на биогенните елементи азот и фосфор. Тези елементи се отстраняват в биологичното стъпало по 

биологичен път, като фосфорътможе да се отстрани и по химичен път. Обеззаразяването на пречистената вода 

се извършва с NaOCl или чрез UV лампи. 

 Излишната утайка, ако е стабилизирана в биологичното стъпало се уплътнява гравитачно в утайкоуплътнител и 

се подава към машината за обезводняване или към изсушителни полета. Ако излишната биомаса не е 

стабилизирана, то тя се стабилизира в аеробен стабилизатор до достигане на обща възраст на утайката до 22-

25 дни. След стабилизирането, утайката се уплътнява гравитачно в утайкоуплътнител. Има възможност 

суровата утайка да се обезводни и полученият кек да се стабилизира чрез добавяне на вар. За обезводняване 

на активна утайка са подходящи лентови филтър преси, шнекови преси и центрофуги. 

 ПСОВ за населени места с капацитет от 10 000 Е.Ж. до 20 000 Е.Ж. 

Агломерациите с над 10 000 ЕЖ, които заустват в чувствителна зона или във водосбор на чувствителна зона, 

следва в ПСОВ да се отстраняват и биогенните елементи азот и фосфор. От всички агломерации с над 10 000 

е.ж. само тези, които са разположени в долната част на поречие Тунджа, както и в поречията Места и 

Добруджански реки и дерета, не следва да отстраняват азот и фосфор. Това изискване задължава в 

биологичното стъпало да се отстраняват биогенните елементи.  

 Механичното стъпало се състои от груби и фини решетки, последвани от пясъкомаслозадържател. В станции с 

подобен капацитет може да се използва към механичното стъпало и първично утаяване. То може да се извърши, 

както в първичен утаител, така също и в двуетажен утаител. Биологичното стъпало включва биобасейн и 

вторичен утаител, като в биобасейна може да се извършва и стабилизация на излишната активна утайка, което 

увеличава необходимия обем на биобасейна. Биологичното стъпало може също да е SBR реактор или басейни с 

прикрепена биомаса, последван от вторичен утаител. Отстраняването на биогенните елементи азот и фосфор 

се извършва в биологичното стъпало. Азотът се отстранява биологично по 2 метода - симултантна и 

предвключена денитрификация. Фосфорът може да се отстрани по биологичен път, както и по химичен, с 

внасяне на железни или алуминиеви соли. Обеззаразяването на пречистената вода се извършва с хлорни 

съединения или чрез UV лампи. 

Излишната утайка, ако е стабилизирана в биологичното стъпало се уплътнява гравитачно в утайкоуплътнител и 

се подава към машината за обезводняване или към изсушителни полета. Ако излишната биомаса не е 

стабилизирана и в механичното стъпало липсва първичен утаител, то тя се стабилизира в отделен аеробен 

стабилизатор до достигане на обща възраст на утайката до 22-25 дни. След стабилизирането, утайката се 
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уплътнява гравитачно в утайкоуплътнител. За механично обезводняване на активна утайка са подходящи 

лентови филтър преси, шнекови преси и центрофуги. При наличие на първичен утаител се образува втори вид 

утайка - първична утайка. Третирането на такъв вид утайка се извършва в отделни анаеробни съоръжения. 

Затова, когато в технологичната схема има първичен утаител, излишната биомаса не се стабилизира в обема на 

биобасейна. Двете сурови утайки се третират заедно, като в практиката за този капацитет ПСОВ се използват 

най-често анаеробни изгниватели. За механично обезводняване на смесени изгнили утайки най-подходящи са 

камерните филтър преси. Използват се също и лентови филтър преси, шнекови преси и центрофуги.  

 ПСОВ за населени места с капацитет от 20 000 Е.Ж. до 80 000 Е.Ж. 

Механичното стъпало за големи ПСОВ се състои от груби и фини решетки, последвани от аериран 

пясъкомаслозадържател. В станции с подобен капацитет в механичното стъпало е включено и първично 

утаяване. То може да се извърши, както в първичен утаител, така също и в двуетажен утаител. Биологичното 

стъпало включва биобасейн и вторичен утаител, като в биобасейна може да се извършва и стабилизация на 

излишната активна утайка, което увеличава необходимия обем на биобасейна. Биологичното стъпало може 

също да е SBR реактор или басейни с прикрепена биомаса последван от вторичен утаител. Отстраняването на 

биогенните елементи азот и фосфор се извършва в биологичното стъпало. Азотът се отстранява биологично по 

2 метода - симултанна и предвключена денитрификация. Фосфорът може да се отстрани по биологичен път, 

както и по химичен, с внасяне на железни и алуминиеви соли. Обеззаразяването на пречистената вода се 

извършва с хлорни съединения или чрез UV лампи. 

 Излишната утайка, ако е стабилизирана в биологичното стъпало се уплътнява гравитачно в утайкоуплътнител. 

След гравитачното уплътняване може да се сгъсти допълнително чрез механичен сгъстител. Сгъстената 

стабилизирана утайка се подава към машината за обезводняване. Ако излишната биомаса не е стабилизирана и 

в механичното стъпало липсва първичен утаител, то тя се стабилизира в отделен аеробен стабилизатор до 

достигане на обща възраст на утайката до 22-25 дни. След стабилизирането, утайката се уплътнява гравитачно 

в утайкоуплътнител и се сгъстява механично. За механично обезводняване на активна утайка са подходящи 

лентови филтър преси, шнекови преси и центрофуги. При наличие на първичен утаител се образува втори вид 

утайка - първична утайка. Третирането на такъв вид утайка се извършва в отделни анаеробни съоръжения. 

Затова, когато в технологичната схема има първичен утаител, излишната биомаса не се стабилизира в обема на 

биобасейна. Двете сурови утайки се третират заедно, като в практиката за този капацитет ПСОВ се използват 

най-често открити изгниватели. За механично обезводняване на смесени изгнили утайка най-подходящи са 

камерните филтър преси. Използват се също и лентови филтър преси, шнекови преси и центрофуги. При 

станции с голям капацитет се използват допълнително съоръжения за приемане на септични води от съседни 

малки населени места. Използва се също и усреднител-изравнител на утайкови води за равномерно връщане на 

водите за повторно пречистване.   

 ПСОВ за населени места с капацитет над 80 000 Е.Ж. 

Пречиствателни станции за отпадъчни води за капацитет над 80 000 Е.Ж. представляват сложен комплекс от 

съоръжения. В механичното и биологичното стъпало не се различават съществено от станции с капацитет над 

20 000 Е.Ж., но при третирането на утайките се появяват нови съоръжения, чрез които може да се произвежда 

алтернативна електро- енергия.  

Механичното стъпало се състои от груби и фини решетки, последвани от аериран пясъкомаслозадържател. 

След пясъкомаслозадържателя, задължително се предвиждат и първични утаители. Биологичното стъпало 

включва биобасейн и вторичен утаител, като в биобасейна се извършва биологично отстраняване на 

въглеродните и азотни съединения. При избор на схема с биологично отстраняване на фосфора се предвижда 

анаеробен реактор. Чрез този реактор се снижава фосфорното съдържание. При избор на схема чрез химична 

дефосфатизация се подава реагент в селектора, в биобасейна или на вход вторични утаители. Реагентът 

реагира и се свързва с фосфора и пада като утайка във вторичния утаител. Биологичното стъпало може да бъде 

SBR. Обеззаразяването на пречистената вода се извършва с хлорни съединения или чрез UV лампи. 
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В процеса на пречистване се образуват два вида утайки: първична и излишна активна утайка. И двата вида 

утайка са сурови с високо органично съдържание и склонни към загниване и отделяне на неприятна миризма. 

Суровите първични и излишни утайки се уплътняват разделно в гравитачни утайкоуплътнители. Уплътнената 

излишна утайка има по-високо водно съдържание от уплътнената първична и затова се уплътнява допълнително 

чрез механични сгъстители. Двете утайки заедно се подават за изгниване в Метантанкове. Те се загряват в 

зависимост от избраната технология на метантака -мезофилна или термофилна. При изгниването на 

органичната част от утайката се отделя газ метан, които се акумулира в газхолдери. Полученият газ метан се 

използва за производство на ел. енергия чрез Ко - генератори. При производството на ел.енергия от Ко -

генераторите се получава и гореща вода от охладителните ризи на двигателя, която се използва за подгряване 

на утайката в Метантанка. 

За механично обезводняване на смесени изгнили утайка най-подходящи са камерните филтърпреси. Използват 

се също и лентови филтърпреси, шнекови преси и центрофуги, но при тях е нужно постваруване на 

обезводнената утайка. При станции с голям капацитет се използват допълнително съоръжения за приемане на 

септични води от съседни малки населени места. Използват се също и усреднител-изравнител на утайкови води 

за равномерно връщане на водите за повторно пречистване. 

В Приложение 5.1.1 –1 „Критерии за проектиране на ПСОВ“ са описани технологични решения за проектиране 

в зависимост от капацитета на станцията. 

Населени места с туристически потенциал 

Туризмът се определя като приоритетен отрасъл за стопанството на нашата страна. Изследванията обаче 

доказват, че големият потенциал на България в това отношения все още не е използван пълноценно.  

В тази връзка Консултантът обръща внимание на факта, че област Шумен има изключително голям потенциал 

за по-оптимално развитие на сектор туризъм. 

В актуализирания Общински план за развитие 2007 – 2013г. е посочено, че Община Шумен е традиционно 

развит туристически регион, като съществува определен не-напълно оползотворен потенциал за развитие и по-

конкретно на алтернативните видове туризъм. Силно изразената сезонност, както и териториалната 

неравномерност на „туристическия продукт“ се дължат отчасти на преобладаващото влияние на морския 

туризъм в нашата страна. От друга страна световните тенденции сочат все по-силно нарастващо значение на 

т.нар. алтернативен туризъм, който се отличава с редица предимства. 

На територията на областта  има благоприятни възможности за практикуване на различни видове туризъм:  

 Културно-исторически туризъм – Поради локацията на двете първи столици на България – Плиска и 

Велики Преслав, населените места на територията на област Шумен са тясно свързани с българската история – 

от създаването на държавата, Първо и Второ българско царство, османското робство, Възраждането. Някои от 

обектите за културно-историческия (културноопознавателен) туризъм са: Национален историко-археологически 

резерват (НАРИР) “Мадара”, НИАР ”Плиска”, НИАР ”Велики Преслав”, ИАР “Шуменска крепост”, Регионален 

исторически музей, къщи-музеи на Панчо Владигеров, Панайот Волов, Добри Войников, Лайош Кошут и др.   

 Археологически туризъм – висока концентрация на паметници от епохата на халколита, тракийско, 

римско, византийско, турско, възрожденско и съвременно присъствие са напластявали култура и ценности. 

Голямата културно-историческа и познавателна стойност на уникални паметници от античната и 

средновековната българска епоха превръщат архитектурно-археологическите резервати на областта в 

притегателен център на археологическия хоби туризъм.  

 Културен туризъм – на територията на област Шумен запазва и развива една разностранна културна 

активност във и извън историческите места в обхвата й.  

 Поклоннически туризъм – разновидност на културния туризъм с ясно изразен интерес по отношение на 

религиозни обекти или места. Някои от тях са: Томбул джамия, Църква "Св. Три светители", Църква "Свето 

Възнесение", Арменска църква "Св. Асвизазин" (Света Богородица), Църква “Св. пророк Илия”, Манастир "Свeти 
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апостоли Петър и Павел", с. Златар, Католическият манастир с. Царевброд и много други на територията на 

област Шумен. 

 Винен туризъм – Винени турове се организират от Домейн Бойар. По време на обиколката туристите сами 

виждат как съвременното винарство наследява традицията. Туристите се посрещат  запознава с най-важните 

аспекти на модерното винарство от висококвалифицирани отлични специалисти. 

 Екологичният туризъм, в съчетание с други алтернативни форми на отдих, осигурява възможности за 

целогодишно продължаване на активния сезон и е значимо средство за поминък на местните общности, особено 

в по-малките селища на региона. Регионът предлага възможности за целогодишни посещения на уникални 

природни територии, разполагащи с богато и изключително добре съхранено биоразнообразие.  Едно от най-

популярните места за екотуризъм (природоопознавателен туризъм) на територията на област Шумен е 

природният парк „Шуменско плато” се развиват следните видове туризъм – пешеходен туризъм, велотуризъм, 

орнитоложки туризъм, археологико-исторически, ботанически, спелеотуризъм, пещерен туризъм и др. 

Екотуризмът се съчетава с исторически туризъм (скални манастири, стари столици, окултни места), селски 

туризъм, масов туризъм и др.  

 Образователен туризъм – Някои ключови туристически  места в областта, какъвто е природния парк  

“Шуменско плато” имат възможности да се специализират като специфична територия за обучение и 

специализиран туризъм (образователен и познавателен), а ДПП да акцентира своята дейност върху 

образователната сфера с разработването и приложението на пакет от разнообразни форми на обучение, вкл. 

алтернативни.  

 Селски туризъм –  регионът предлага благоприятни възможности а развитието му.  В туристическите 

пакети услуги се включват автентични селски къщи, запазили духа на традиционния български бит. В уюта на 

селската обстановка туристите се радват на гостоприемството на стопаните, които предлагат автентични 

питиета и ястия, характерни за региона или конкретното населено място.  

 Спортен туризъм – на територията на област Шумен могат да се открият отлични места за развитие на 

спортни дисциплини като скално катерене, спортно ориентиране, парапланеризъм, езда, колоездене, планинско 

колоездене, алпинизъм.  

Развитието на туризма има традиции в селата Кюлевча, Мараш, Салманово. В тези населени места е застъпен 

предимно селският туризъм, но последните две имат възможности за развитие и на все повече нарастващия дял 

на балнеоложкия и СПА туризъм, тъй като притежават добър потенциал и ресурс за това. 

Един от основните проекти „Корените на България”, който се намира в процес на изпълнение на схема за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на 

природни, културни и исторически атракции” – проект „Векът на цар Симеон Велики оживява” е изключително 

перспективен и обещаващ за развитието на туризма на територията на област Шумен и по-конкретно на 

общината-партньор – Велики Преслав. 

Друга инициатива с добро бъдеще за развитието на туризма на територията на областта е проектът, предприет 

и разработен от Община Каспичан – „Изграждане на туристическа атракция „Парк-комплекс „От тук започва 

България” град Плиска, Община Каспичан». Неговото реализиране се извършва по Програма за развитие на 

селските райони, мярка 3.1.3 и е в процес на оценяване. 

Основна цел на подобни проекти е да се повиши регионалния туристически потенциал с развитие и маркетинг на 

устойчиви и разнообразни, специфични за региона туристически продукти и пакети с висока добавена стойност и 

увеличаване на приноса на сектора към устойчивото регионално развитие. Проектът цели и да увеличи интереса 

към конкурентоспособни туристически ресурси на територията на общините Шумен-Велики Преслав-Каспичан. 

Тяхното съдържание е съобразено с основните национални стратегически документи, определящи политиките в 

областта на туризма, като Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в България за периода 

2009-2013 г. и Стратегическият план за развитие на културния туризъм в България, 2009, които определят 

развитието на устойчив туризъм като национален приоритет, както и акцентират върху диверсификация на 

продуктите и подобряване на маркетинга на дестинациите. 
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Тази цел напълно съответства на целта на операция 3.2. „Увеличаване броя на посетителите и 

продължителността на техния престой, подобряване на сезонното и териториално разпределение на туризма в 

различните райони и територии, основано на интегрирано управление и маркетинг на дестинациите и 

използване на различни средства, техники и системи, осигуряващи ефективна туристическа информация и 

маркетинг” от Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма". 

Към момента туризмът заема много малка, незначителна част от икономиката на района, като формира под 10% 

от приходите му. В този случай, особено силно личи диспропорцията между даденостите на територията и 

реалното им използване като източник на приходи и устойчиво развитие. Натовареността на легловата база в 

района е под 20%, което безспорно е нисък показател. С оглед фокуса на настоящия проект към целогодишно 

предлагане на туристическия продукт и възможността за предлагане на комплексен туристически продукт, 

комбиниращ предлагане на туристически услуги по северното Черноморие и туристически атракции във 

вътрешността на СИРП, може да се очаква броят на посетителите на обектите да достигнат 120 000 души 

средно годишно през 2013 г. 

Предвид близостта на някои населени места в област Шумен до българското Черноморие и крайбрежните 

населени места за летен отдих, както и природното и културно богатството на региона, секторът туризъм се 

Разглежда от Консултанта като важно звено за развитие на района редом с демографските и социални 

проблеми. Те могат да се превърнат в добра предпоставка за разглеждане на туризма в региона като 

перспективен сектор за развитие и потенциална възможност за развитие в икономическо и социално отношение. 

5.1.2 Предложени разходи за единица 

От направените проучвания и събраните данни се прилагат следните въможности за единични цени за : 

 Водоснабдяване  

 Канализация 

Съответните съпътстващи дейности (проектиране, надзор и непредидени разходи) 

В Приложение 5.1.2 -1 са показани единичните цени, използване при остойностяване на предложените 

варианти. 

5.2 Възможности за разработване на водоснабдителната система 

5.2.1 Основна водоснабдителна система 

Възможностите за развитие на водоснабдителната инфраструктура са насочени към оптимизиране работата на 

системите. Предложени са мерки, които да доведат до намаляване на оперативните разходи и по този начин да 

се гарантира устойчивостта на инвестициите.  

Най-общо, възможностите за развитие на водоснабдяването в обособената територия, обслужвана от ВиК 

Шумен, се изразяват в мерки, които да осигурят: 

 гарантиране на необходимото количество питейна вода с качества, отговарящи на нормативните изисквания 

 гарантиране на адекватен капацитет на системите и съоръженията  

 намаляване на загубите 

 повишаване на енергийната ефективност 

Предложенията са направени на базата на: 

 извършения анализ на състоянието на водоснабдителните мрежи и съоръжения 

 подадени и консумирани водни количества 

 отчетени (или изчислени) загуби на вода по данни на оператора  

 прогноза за демографското развитие през проектния хоризонт  
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 прогнозни водни количества на база на приетите хипотези за водоснабдителна норма за битовия сектор, 

консумация от небитовия сектор и нормативно приети загуби по мрежата 

 изискванията на българското законодателство  

 изискванията на европейските директиви 

Подход за изготване на предложените варианти  

На база на изготвения анализ на водоснабдителните системи в обособената територия, обслужвана от ВиК 

Шумен, са разгледани населените места, които имат проблеми в следните параметри: 

1. Общи загуби в населеното място над 50 %  

2. Относителен дял на общите загуби в населеното място от общите загуби за ОТ над 0,5 % 

3. Несъответствие с Директива 98/83 ЕОИ - отклонения в показателите, определящи качеството на 

питейната вода (според доклад на РЗИ) 

4. Сезонен или целогодишен режим на водоподаване в населеното място 

Точки 1 и 2 обхващат онези населени места, които имат най-голям дял от общите загуби за обособената 

територия. Мерките, приложени за тях, ще бъдат с най-голям ефект за постигане на приетото в хипотезите ниво 

на загубите за проектния хоризонт. Ще доведат и до намаляване на консумацията на електроенергия при 

помпажно подаваната вода. Точки 3 и 4 са съобразени с изискванията на българското законодателство и 

европейските директиви. 

Освен мерките, разгледани в алтернативните варианти за набелязаните водоснабдителни системи, 

Консултантът препоръчва списък от спешни и неотложни мерки, които трябва да се приложат за всяка система в 

територията, а именно: 

 Прилагане на автоматично хлориране 

 Инсталиране на водомери при водоизточниците и на вход населено място 

 Изграждане на СОЗ при водоизточниците 

 Необходими са и мерки срещу замърсяването с нитрати 

 SCADA мониторинг 

Характерно за ОТ е тенденцията към демографски спад. Направен е  списък с населени места, които към края 

на програмния период ще бъдат под 100 жители. За тези населени места Консултантът прецени, че спешните и 

неотложни мерки ще са достатъчни за решаването на проблемите в тях като не предвижда повече инвестиции в 

населени места със затихващи функции и без преспектива за развитие.  

Таблица 126 Населени места със затихващи функции 

№ ОБЩИНА Населено място Население 2011 г. Население 2038 г. 

1. ШУМЕН с.Белокопитово 145 55 

2. ШУМЕН с.Костена река 49 9 

3. ШУМЕН с.Овчарово 149 57 

4. ШУМЕН с.Благово 99 55 

5. ШУМЕН с.Кладенец 111 46 

6. ШУМЕН с.Ветрище 195 77 

7. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ с.Суха река 96 40 

8. СМЯДОВО с.Кълново 161 39 

9. СМЯДОВО с.Александрово 75 28 

10. СМЯДОВО с.Ново Янково 120 50 

11. СМЯДОВО с.Желъд 71 19 

12. СМЯДОВО с.Черни връх 135 53 

13. ВЪРБИЦА с.Кьолмен 80 60 
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№ ОБЩИНА Населено място Население 2011 г. Население 2038 г. 

14. НОВИ ПАЗАР с.Беджене 14 0 

15. НОВИ ПАЗАР с.Зайчино ореше 205 70 

16. НОВИ ПАЗАР с.Тръница 107 59 

17. НОВИ ПАЗАР с.Писарево 39 0 

18. НОВИ ПАЗАР с.Сечище 105 52 

19. НИКОЛА КОЗЛЕВО с.Векилски 78 10 

20. ВЕНЕЦ с.Страхилица 82 40 

21. ВЕНЕЦ с.Денница 125 75 

22. ХИТРИНО с.Сливак общ.Х-но 167 82 

23. ХИТРИНО с.Добри Войниково 175 99 

24. ХИТРИНО с.Единаковци 144 70 

25. ХИТРИНО с.Становец 30 8 

26. КАОЛИНОВО с.Лиси връх 49 10 

27. КАОЛИНОВО с.Омарчево 29 0 

 

Оценката на разглежданите варианти са на база експертния опит на Консултанта и вече споменатите налични 

данни, прогнози и хипотези, а остойностяването е по окрупнени цени. (на база приложени единични цени) 

5.2.2 Предложени варианти 

След подробен анализ на съществуващото положение е направена оценка на състоянието на всички 

водоснабдителни групи и са идентифицирани основни проблеми. Най – голям брой мерки са предвидени за 

подмяна на вътрешна  и външна водопроводна мрежа с цел намаляване на загубите и свеждане на техните 

стойности до 25% и преоборудване на ВПС за повишаване на енергийната ефективност и респективно 

намаляване цената на доставката на питейна вода.  

Предвидени са мерки за обезпечаване на населението на област Шумен с питейно – битово водоснабдяване. 

Предвид факта , че за периода 2004 – 2013г. има над 31 населени места с режим на водоподоването поради 

намаления дебит на подземните водоизточници, Консултантът препоръчва преориентиране към повърхностен 

водоизточник – яз.Тича. Изпълнението на нова водоснабдителна система ще захранва както населени места от 

област Шумен, така и населени места от област Търговище. 

Според докладите на РЗИ Шумен се наблюдава отклонение от качеството на питейните води за някои населени 

места. Консултантът предлага по 2 алтернативи, а за някои населени места и по 3 алтернативи за решаването 

на тези проблеми. Предложените алтернативи за разрешаването на проблемите с наднорменото съдържание на 

нитрати, желязо, манган, остатъчен хлор и др. в питейната вода са следните:  

 Алтернатива 1 - дезинфекция с модерна система за автоматизирано хлориране 

 Алтернатива 2 - прилагане на съоръжения за пречистване на принципа на механична филтрация и 

йонообмен или чрез обратна осмоза: 

 Йонообменът е най-често използваният и най-лесен начин за отстраняване на нитрати. Водата 

преминава през колони, пълни със смолисти перли, които отстраняват всички видове аниони. 

I. Системата съдържа: 

I.1.  Йонообменни колони  

I.2. Управляващи глави, които са напълно автоматизиран работен орган  изпълняващ всички работни процеси и  

процесите по регенерация. 

I.3. Високоефективни смоли, селективни към нитрати. 

I.4. Тръбна арматура - PVC или ABS. 
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II. Регенерация: 

Регенерацията на смолите се извършва автоматично или при подаване на сигнал от оператор. Двете глави работят 

в паралел – при достигане капацитет за регенерация – едната колона  е в регенерация а другата в работен режим. 

Регенерационният процес е с продължителност до 160мин. и включва следните операции: 

II.1 Разрохкване на смолите. 

II.2.  Вкарване на регенериращият  разтвор - осъществява се от вграден инжектор (тръба на Вентури)  в 

Управляващата глава, който поддържа концентрацията на реагент в колоната. 

II.3. Бавна промивка. 

II.4. Бърза промивка. 

Регенерацията е тип "проточна" и се осъществява слой по слой от горе до дъното на колоната. 

Системата се изгражда на модулен принцип т.е. във всеки един момент при увеличаване на потребностите от 

омекотена вода може да се добави един или няколко модула в паралел. 

На входа на инсталацията да има механична филтрация.   

 

Примерни инвестиционни и експлоатационни разходи: 

При водно количество - 30 хил. м3 / година и концентрация на нитрати, желязо или манган до 70 mg/l: 

Количество филтриращ елемент л 300 500 

Производителност 

номинална 
м3/час 

7.5 12.5 

максимална 
м3/час 

9.0 14.2 

Цена лв 19200 28656 

Цена на механичен филтър на вход лв 535 535 

Годишен разход на сол 
кг 28001 28002 

лв 14000 14000 

Годишен разход на ел.енергия лв 3,55 3,55 

Смяна на смолата за период от 5 години лв/год 2390 3980 

Смяна на смолата за период от 7 години лв/год 1705 2845 

 

Средната стойност инвестиции и експлоатация е под  1,00 лв/м3. 

Смолата се подменя на 5-7 години в зависимост от съдържанието на  желязо, манган или нитрати в суровата вода. 

 

 Процесът обратна осмоза е естествен физичен процес на филтриране на вода. Пречистването  на  

водата се извършва, като непречистената вода преминава през специални полупропускливи мембрани, които 

задържат всички разтворени соли, органични вещества вируси и бактерии. Чистата вода получена по този начин, е 

постоянно на разположение, докато отделените замърсявания могат да бъдат изхвърлени в канализацията без по-

нататъшно третиране. 
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Ако два разтвора с различна концентрация бъдат разделени от полупропусклива  мембрана, разтворът с по-ниска 

концентрация се влива в разтвора с по-висока концентрация до изравняване на концентрациите. При този процес се 

създава  осмотично налягане. 

При обратната осмоза вода, която се подлага на третиране преминава през полупропусклива мембрана, която чрез 

своите микроскопични пори пропуска  само водни молекули. Всички други по-големи молекули на веществата като 

соли, пестициди, тежки метали, нитрати и др. се задържат от мембраната. Основното в системата на обратната 

осмоза е мембраната, чието качество е от голямо значение. За да се удължи живота на мембраната преди да стигне 

до нея водата минава през различни филтри. Така се извършва първо филтрация на грубите частици.  Обратната 

осмоза е най-сигурния метод за пречистване на питейна вода, пречистването става на ниво молекули и всички 

вредни вещества се отстраняват до 99%. 

Пречистването с метод обратна осмоза, обаче е много скъпо. Според направените проучвания на цените стойността 

е средно около 6 000 лв/м3.  

 

 Алтернатива 3 - нови водоизточници или смесване на водите с цел разреждане на води замърсени с нитрати 

с такива, които нямат отклонения от стандарта  

 

 Алтернатива 4 - индивидуални съоръжения за пречистване на питейната вода (за домакинство) - В 

изпълнение предписанията на Директива 1998/83/ЕС Консултантът предлага за зони за водоснабдяване с брой на 

обслужваното население под 500 жители, проблемите с качеството на питейната вода да се решат с устройства за 

индивидуално пречистване. Технологията за пречистване на водата за домакинството бележи своето развитие още 

през 80-те години на миналия век, но в България придобива масовост сравнително скоро и то най-вече чрез 

продаваните в големите вериги и специализираните магазини кани за вода със сменяеми филтриращи модули. 

Предложението на Консултанта се фокусира върху друг артикул на водната индустрия, като предвижда в 

населените места с отклонения в качеството на питейната вода, на една чешма от домакинство или основното 

жилище да се инсталира индивидуално съоръжение за третиране. На българския пазар вече се предлагат 

достатъчно системи, базирани на различна технология за пречистване: йонообмен, микрофилтриране, обратна 

осмоза и др. Капацитетът на устройствата варира според технологията, но най-често преработената вода на ден е 

между 100 и 190 литра. Това количество е напълно достатъчно, за да покрие дневната необходимост от вода за 

пиене и готвене на 6- и повече членно семейство. След проучване и сравнение Консултантът е подбрал устройства, 

съчетаващи в себе си една или повече технологии, без или със сведено до минимум използване на ел.енергия. 

Целта е, както да се минимизират експлоатационните разходи (за подмяна на сменяемите модули/мембрани), така и 

максимално да се улесни бъдещото техническо обслужване. Подбрани са достатъчно надеждни системи за 

домакинско пречистване, работещи с налягане в диапазона 2 – 6 атмосфери, оборудвани с няколколитров 

резервоар с противоналягане за съхраняване на пречистената вода, издържащи на хидравличен удар до 15-20 

атмосфери и с близки показатели на отстраняваните замърсители:  

- Цвят, мътност и вкус – 100% 

- Нитрати – 50-90%; 

- Активен хлор, хлориди, сулфати, калций, магнезий, манган, желязо, олово – 90-100% 

- Органични примеси, микроби, бактерии и вируси – до 100% 

Критерии за избора на устройство са: сравнително дългия  живот на консуматива – от 1 до 3 години или 8000 – 

12000 литра и неговата цена. 
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След експресно проучване на пазара бе установено, че на българския пазар в момента се предлагат устройства 

работещи по една технология, докато на този в Обединеното кралство – по две. Крайната цена на предлаганите 

системи за битово пречистване е около 500 лв с ДДС в България и 559 паунда (с VAT) в Англия. При заявяване на 

по-големи количества, има отстъпка, чиито процент е предмет на договаряне. Сменяемият консуматив, на годишна 

база или според преработените литри варира между 100 лв и 120 паунда годишно. 

През 2012г. в обособената територия Шумен е имало 30 зони за водоснабдяване с регистрирани отклонения в 

качеството на питейната вода по показател „нитрати“. Петнадесет от тях са зони с обслужвано население под 500 

жители (Приложение 3.2.3.-1). Общият брой жители в тези 15 зони е 3 999, обединени в 1600 домакинства. 

Необходимата инвестиция за закупуването и инсталирането на индивидуални системи за домакинско пречистване 

на питейната вода по 1 технология от България възлиза на 666 667 лева без ДДС, а от Обединеното кралство по 2 

технологии – 894 400 паунда (с ДДС, което се възстановява при напускане на стоката и без транспортни разходи. 

При цена на 1 паунд = 2,32477 лв. за 11 септември 2013 г., тази сума се равнява на  2 079 274,29 лв.). 

Консултантът предлага ВиК асоциацията в Шумен да кандидатства по социалните програми на ЕС или по 

програмите за развитие на селските райони за осигуряването на средства за закупуването на устройства за битово 

пречистване по населени места с отклонения в особената територия. Право на този вид помощ за селското 

население ще има всяко домакинство, но само за 1 чешма в жилището. В тръжната процедура ще се включи 

изискване към доставчика, на видно място на корпуса на всяко едно устройство с релефен печат да бъде изписано: 

„Дарение от ЕС. Продуктът не е предназначен за продажба”. Системата ще бъде оборудвана с 1 комплект 

консумативи за 1 година или съответния брой литри. Последващото закупуване на сменяеми консумативи ще бъде 

изцяло за сметка на приемащия помощта, а доставчикът се задължава да организира гаранционен и 

извънгаранционен сервиз, съгласно изискванията на местното законодателство и свързаните директиви. 

 

 

На схемите по – долу са показани две основни мерки, за които има предложени алтернативи, касаещи развитието на 

водоснабдителната инфраструктура в областта. Консултантът препоръчва да има съгласуваност между 

предложените мерки. 

 

Изграждане на ПСПВ при яз Тича1 

Със заповед РД-415/28.04.2004г. на директора на БДЧР проектната категория на повърхностните води на яз.Тича е 

утвърдена като категория А1 на основание на Закона за Водите и Наредба №12 от 18.06.2002г. (прил.ІІІ.1.1 – ПУРБ-

БДЧР и Наредба 12) 

Изграждането на ПСПВ към яз. Тича е задължително съгласно Наредба 12, Приложение 2 Стандартни методи за 

обработка на повърхностни води от категория А1:  Груба механична обработка и дезинфекция, например  бърза 

филтрация и дезинфекция. До настоящия момент пречистване на водите, използвани за питейно – битово 

водоснабдяване от яз.Тича не се извършва. 

 

                                                           
1 Проектът за изграждане на ПСПВ при яз Тича да се разглежда заедно с проект – Водоснабдяване на група населени места от 
ОТ Шумен и ОТ Търговище 
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Спешните мерки за изграждане на ПСПВ при яз Тича са изведени съобразно извършения анализ на данните от 

мониторинга, провеждан при консуматора ,от РЗИ и ВиК като трайни отклонения от стандарта по показател 

мътност. 

Консултантът препоръчва изграждане на ПСПВ, с капацитет достатъчен за водните количества доставяни за 

група населени места в ОТ Шумен и ОТ Търговище. Поради необходимостта на ВиК Търговище от 

преориентиране към повърхностен водоизточник (яз Тича) за водоснабдяване, Консултантът предвижда 

инвестиции за изграждане на една ПСПВ или няколко, които да покрият нуждите за питейно-битово 

водоснабдяване в обособените територии Шумен и Търговище. Определянето на площадка на една обща 

ПСПВ в непосредствена близост до яз Тича или площадки на две или повече пречиствателни станции 

остават обект на предпроектни проучвания. При определянето на по – подробни проучвания и последващи 

проекти трябва да се вземе предвид и необходимостта от РРМ на МФОС Велики Преслав и МФОС Търговище (в 

случай, че в капацитета на новоизградената ПСПВ при яз. Тича не е включен гр. Велики Преслав и 

гр.Търговище). 

Определянето на населените места, за които е необходимо да се осигури пречистване е съобразно 

съществуващото положение (гр.Шумен, с.Белокопитово, с. Панайот Волово и гр.Велики Преслав към момента се 

водоснабдяват от язовила) и предложените нови алтернативи за водоснабдяване на група населени места в 

областите Шумен и Търговище. 

Таблица 127 Населени места, обслужвани от ПСПВ 

Населено място Население, бр. (НСИ 2011г) 

ГР.ШУМЕН 80 855 

С.БЕЛОКОПИТОВО 145 

С.ПАНАЙОТ ВОЛОВО 282 

ГР.СМЯДОВО 3 846 

ГР.ВЪРБИЦА 3 325 

С.БОЖУРОВО 242 

С.БЯЛА РЕКА 1 181 

С.ИВАНОВО 489 

С.КОНЕВО 254 

С.КРАЙГОРЦИ 206 

С.КЬОЛМЕН 80 

С.ЛОВЕЦ 403 

С.МАЛОМИР 489 

С.МЕНГИШЕВО 458 

С.МЕТОДИЕВО 393 

С.НОВА БЯЛА РЕКА 565 

С.СТАНЯНЦИ 559 

С.СУШИНА 319 

С.ТУШОВИЦА 851 

С.ЧЕРНООКОВО 577 

С.МИЛАНОВО 619 

С.МОКРЕШ 315 

С.СУХА РЕКА 96 

С.ДРАГОЕВО 860 

С.ЗЛАТАР 1 032 

ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 7 694 

НАСЕЛЕНИЕ ОБЩО ЗА ОБЛАСТ ШУМЕН 106 135 

НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ 10 000 

ОБЩО БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ ЗА ОБЛАСТ ШУМЕН И ТЪРГОВИЩЕ 116 135 
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Водоснабдяване на група населени места от ОТ Шумен (община Върбица) и ОТ Търговище24 

Сериозен проблем за населените места от община Върбица се явява режимът на водоподаването и наличието 

на нитрати в питейната вода. Въпреки близостта си до яз.Тича (община Върбица), те се водоснабдяват от 

местни водоизточници, основно каптажи, които се влияят силно от климатичните условия. Сходен е проблемът и 

в съседната област на Шумен, област Търговище. 

 

Тези населени се водоснабдяват предимно от каптажи. Така изброените села попадат в Подземно водно тяло 

„BG2G000K1hb038 - Пукнатинни води в Предбалкан - Валанж-Хотрив (Конево)”.. Характеристиките на 

подземните води от това водно тяло са пукнатинни по тип, със спорадическо разпространение и не формират 

общ водоносен хоризонт. Те са ненапорни до слабо напорни (по хидравлически характер) и са привързани към 

зоната на регионалната напуканост (зоната на хипергенезата) на тази скална формация. ВТ е във Водоносен 

хоризонт в долнокредните седименти. Качественото състояние е оценено като лошо, като е установено 

повишено съдържание на NO3 и NН4. 

Стойностите на модула на подземния отток са до 0,5 l/s.km2, което характеризира тази част на 

долнокредните седименти предимно като слабо водообилни (много често скалните формации, които те 

изграждат, са практически безводни). Като цяло, в обхвата на Шуменска област водоносните хоризонти в 

долнокредните седименти са с незначителни ресурси от подземни води и не представляват практически интерес 

за целите на водоснабдяването. Това  обезсмисля изграждане на нови подземни водоизточници.  

Единствената алтернатива за качествено водоснабдяване на селата, е осигуряване на водоснабдяване от 

повърхностни водоизточници. 

Съгласно българското и европейското законодателство ВиК операторът е длъжен да предостави на населението 

непрекъснато водоподаване, като качеството на водата предназначена за питейно – битово водоснабдяване 

трябва да отговаря на Наредба 9.  

В тази връзка, експертното предложение на Консултанта е да се използват възможностите на язовира, което ще 

осигури вода в достатъчно количество и добро качество за тези селища. В таблицата по – долу са изброени 

населените места, които ще бъдат обхванати от Проект за изграждане на водопровод от яз. Тича за 

населени места от ОТ Шумен и ОТ Търговище. 

 

Таблица 128 Обхват на населени места от ОТ Шумен, попадащи в обхвата на новопредвидения проект 

Водоснабдителна системи водоизточници 
Населени места в 

обхвата на ВС 
Жители, 

2011г. 
Жители, 

2038г. 

ВС БОЖУРОВО , община Върбица Каптаж " Божурово" с.Божурово 242 199 

ВС МЕТОДИЕВО , община Върбица Каптаж "Солумаз" - ПС"Методиево" с.Методиево 393 258 

ВС СУШИНА , община Върбица ШК - БПС "Иваново" с.Сушина 319 288 

ВС КОНЕВО , община Върбица Каптаж "Юч бунар" - ПС "Конево" с.Конево 254 226 

ВС МЕНГИШЕВО , община Върбица Каптаж 1 - ПС"Менгишево" с.Менгишево 458 439 

ВС Менгишево, община Върбица Каптаж 2 - ПС"Менгишево" с.Кьолмен 80 60 

ВС ЛОВЕЦ , община Върбица Каптаж "Ереклик 1" с.Ловец 403 385 

ВС БЯЛА, община Върбица Каптаж " Бяла река" с.Бяла река 1181 1135 

ВС Върбица, община Върбица 
Каптаж: Кривия трап, Студен 

кладенец и Дядо Минков кюнт 
Гр. Върбица 3325 3167 

ВС Иваново, община Върбица Каптаж: Шестица С.Иваново 489 452 

ВС Крайгорци, община Върбица Каптаж: Солук бунар С. Крайгорци 206 242 

                                                           

24 Проектът за водоснабдяване на група населени места от ОТ Шумен и ОТ Търговище да се разглежда заедно с проект 
изграждане на ПСПВ яз.Тича 
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Водоснабдителна системи водоизточници Населени места в 
обхвата на ВС 

Жители, 
2011г. 

Жители, 
2038г. ВС Върбица, община Върбица Каптаж:Бялата река 1 и 2 С.Маломир 489 476 

ВС Върбица, община Върбица Каптаж: Сеймен конак С.Нова бяла река 565 563 

ВС Станянци, община Върбица Каптаж: Скалата С.Станянци 559 473 

ВС Тушовица, община Върбица 
Каптажи: Гюлюк дермен, Бяла вода, 

Голям извор 
С.Тушовица 851 730 

ВС Чернооково, община Върбица Каптажи: Буджак Чеир и Бунарджика С.Чернооково 577 512 

 

 

По предварителни разчети проектът се характеризира с изграждане на водопровод с дължина 75 км и 4бр. ПС. 

Трасето на водопровода е с начало при яз.Тича, след което в югозападна посока достига до гр.Върбица и 

продължава на изток до с.Тушовица (схемата по-долу). 

На следващата схема е показано трасето на новопредвидения водопровод, както и на съпътстващата го 

водоснабдителна инфраструктура. 
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Фигура 142 Схема на ВС от яз. Тича  
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При определяне на техническите характеристики на проекта са взети предвид следните предпоставки: 

 В североизточния край на язовира, е изградена водовземна кула, от която водата преминава през водомерна 

шахта. 

 Налице е техническа възможност, водовземането да бъде използвано и за нуждите на този проект, като 

съответно се предвиди ново водомерно устройство за нуждите на тази предвидена водоснабдителна система.  

 Поради денивелация на терена от порядъка на около 100м, трябва да се предвидят и четири броя помпени 

станции.  

 Консултантът предлага напорния водопровод да се изгради покрай съществуващата пътна мрежа, за да се 

избегнат процедурите по преотреждане на терени и отчуждаване на имоти. От напорният водопровод ще се 

изградят отклонения за водоснабдяването на отделните села, като тези участъци ще са с малки дължини и ще 

се ползват съществуващите водоеми. 

 

Подробно оразмеряване на така предложената ВС – водопроводи и съоръжения, ще се извърши на фаза  

ПИП и работен проект, след технико – икономически избор на вариант. 

Като се има предвид , че в обособена територия ВиК ООД –Търговище има режим на водоснабдяването на 

голям брой населени места и липсата на други алтернативи за водоснабдяване, изпълнението на Проект 

„Водоснабдяване на населени места от ОТ Шумен и ОТ Търговище“ ще реши ефективно проблемите на 

две обособени територии, а именно обособена територия на ВиК Шумен ООД и обособена територия на ВиК 

Търговище ООД. 

 

На територията на обособена територия ВиК – Търговище в близост до границата с област Шумен е предвидено 

изграждане на нова водомерна шахта, с водомерно устройство измерващо подадената вода за ВиК ООД, 

Търговище . 

 

5.2.3 Оценка на вариантите 

Оценката на разходната ефективност на всеки от предлаганите проекти е извършена в съответствие с 

Указанията за анализ на разходите ползите на проекти в областта на водите и отпадъчните води, финансирани 

от КФ през периода 2007 – 2013. По своята същност анализът за ефективността на разходите представлява 

съпоставяне на алтернативни проекти, които целят да постигнат уникален общ ефект, който може да се 

различава по размера си. Целта е да се избере проектът, който при определено ниво на продукта, дава най- 

ниската настояща стойност на всички разходи. С оглед осигуряване на съпоставимост на алтернативните 

проекти от една страна, и на избраните алтернативи и останалите предлагани проекти, които са оценени по 

рейтинговата система, от друга, Консултантът прие, че инвестициите ще бъдат направени в периода 2014-2015г. 

и от 2016 г. проектите ще бъдат в експлоатация. Консултантът оцени разходите, свързани със съответните 

проекти за целия референтен период, т.е. до 2038 г. Отчетени са следните категории разходи:  

 Инвестиционни, съответно подразделени на:  

 разходи за сграден фонд и тръбопроводи и  

 разходи за механизация и оборудване  

Експлоатационни разходи: при проектите за водоснабдяване беше преценено, че основните видове разходи, 

които ще се повлияят съществено от реализацията или не на даден проект, са:  

 разходите за електрическа енергия  
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 разходите за персонал (заплати и осигуровки).  

В случаите, при които е предвидено пречистване от нитрати, оценените разходи за подмяна на филтрите на 

всеки три години са добавени към експлоатационните разходи за съответните години. Разходи за реинвестиции 

за подмяна на активите с изтекъл жизнен цикъл; Предвид продължителността на референтния срок такива 

разходи за реинвестиции са предвидени за компонентите механизация и оборудване на съответните проекти/ 

алтернативи.Разходите за амортизация са изчислени в съответствие на препоръките на JASPERS, а имено: 30 

год. полезен живот за сградите и тръбопроводите и 15 год. – за механизацията и оборудването. Остатъчната 

стойност на дълготрайните активи е определена на същата база. Така оценените разходи за целия срок на 

референтния период, намалени с остатъчната стойност на активите, са приведени към настояща стойност с 

финансова норма на дисконтиране от 5%, съгласно изискванията на Техническото задание. Получената 

стойност е разделена на общото количество подадена вода през инфраструктурата, предмет на съответния 

проект/ алтернатива, оценено съгласно представената по-горе прогнози за водоподаване за 2016 година. 

Получената стойност R за разходна ефективност на съответния проект/ алтернатива е използвана за 

изчисление на показателя ефективност на разходите от рейтинговата система. 

5.2.4 Избрани варианти 

Предложените проекти за бъдещо подобряване на водоснабдяването са подложени на приоритизиране като е 

ползвана описаната по-долу рейтингова система. 

Рейтингова система за приоритизирана на избраните инвестиции: 

1. Брой жители облагодетелствани от инвестицията Np - тежестен фактор 0.25 

Максимален резултат от 100 точки получава инвестицията с най- голям брой облагодетелствани жители (по 

преброяване 2011 година), а за останалите се изчислява по формулата: 

Np = (брой жители*100)/( най-голямото брой жителите облагодетелствани от инвестицията) 

 

2. Ефективност на разходите R - тежестен фактор 0.1 

Максимален резултат от 100 точки получава населеното място с най-голяма ефективност на разходите Rmin 

(т.е. с най-нисък коефициент), a 0 точки населеното място с най – ниска ефективност на разходите Rmax (най- 

голям коефициент), останалите Rn се изчислява с интерполация по формулата: 

R = 100 - (Rn - Rmin)/( (Rmax – Rmin)/100) 

 

3. Интегрираност на проекта, т.е наличие на предложение за реконструкция или изграждана на канализационна 

мрежа Ip - тежестен фактор 0.10 

Максимален резултат от 100 точки получава населеното място с инвестиционно намерение за реконструкция 

или изграждане на канализационна мрежа, a 0 точки населеното място без инвестиционно намерение. 

4. Относителен дял на загубите спрямо общите загуби за ОТ - тежестен фактор – 0,15 

Максимален резултат от 100 точки получава населеното място с най-големи относителни загуби Lmax ( т.е. с 

най-голям коефициент), a 0 точки населеното място с най – малки относителни загуби Lmin (малък коефициент), 

останалите Ln се изчислява с интерполация по формулата: 

L = 100 - (Ln - Lmin)/( (Lmax – Lmin)/100)  

 

5. Видове инвестиционни мерки Itp - тежестен фактор 0.40 
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Таблица 129 Видове инвестиционни мерки 

КОД Точки Мерки 

WS1 100 
Инвестиционни мерки свързани с осигуряването на съответствие с Директивата относно качеството на 

водите, предназначени за консумация от човека, голям брой аварии и за населени места с туристически 
потенциал 

WS2 90 
Инвестиционни мерки свързани с осигуряването на непрекъснатост на подаваната към населението питейна 

вода и свързани с повишаване на ефективността на водоснабдителните системи (намаляване загубите на 
питейна вода, намаляване разходите за ел. енергия) 

WS3 50 
Инвестиции за оптимизация и подобряване на ефективността на водоснабдителните системи:Прилагане на 

автоматично хлориране; Инсталиране на водомери при водоизточниците и на вход населено място; 
Изграждане на СОЗ при водоизточниците; SCADA мониторинг; Рехабилитация на водоеми 

WS4 40 
Инвестиционни мерки свързани с осигуряването на надеждно развитие на водоснабдите системи 

(рехабилитация и модернизация на инфраструктурата и привеждане в съответствие на вида на материалите 
на водопроводите) 

 

Крайният резултат се изчислява по формулата: 

Тws = Np x 0.25 +  R x 0.10 + Ip x 0.10 +L x 0.15 + Itp x 0.40 

Всички видове инвестиционни намерения по населените места като СОЗ, автоматизация и модернизация на 

системите за дезинфекцията, пречиствателни съоръжения за отстраняване на нитрати, както и реконструкция на 

външни водопроводи, НР, ПС и подмяна на вътрешно разпределителни  водопроводни мрежи са представени в 

таблиците по-долу по периоди. 

В Приложение 5.2.4–1 е представена таблица с приоритизиране на инвестиционните проекти за развитие на 

водоснабдителната инфраструктура. 

В Приложение 5.2.4–2 са представени обобщени таблици с инвестиции за водоснабдяване по инвестиционни 

програми. 

В Приложение 5.2.4–3 са представени карти с нанесени инвестиционните намерения за сектор водоснабдяване. 

 

5.3 Възможности за разработване на канализационна система и пречистване на отпадъчни води 

Анализът на броя агломерации в обособената територия е направен на база предпоставката, че в България 

общият случай е всяко населено място да се разглежда като отделна агломерация. При определяне броя на  

агломерациите Консултантът се е ръководил от указанията дадени в т.3 Системи за отвеждане и пречистване 

на отпадъчни води извън агломерации в обхвата на Директива 91/271/ЕО и т.4.4 Приложение на Параграф 

7: Подходящо пречистване от „Термини и дефиниции на Директивата 91/271/ЕО за градски ПСОВ“. 

Документът е изготвен от работна група към ЕК за прилагане и интерпретиране на Директивата, който може да 

се ползва от Европейските страни при докладване на изпълнението й.  

Следвайки указанията, се приема минимум брой ЕЖ за една отделна агломерация – 50 ЕЖ капацитет за 

малки ПСОВ (системи за пречистване).  

В Приложение 3.5.1-1 е представен списък с агломерациите в обособената територия. Всяка агломерация е 

означена със съответен код, съобразно броя на еквивалентните жители, изчислени с данни за 2011 г.:   

 код 1 – за агломерации с 50  ÷ 1 000 бр.ЕЖ 

 код 2 – за агломерации с 1 000 ÷ 2 000 бр.ЕЖ 

 код 3 – за агломерации с 2 000 ÷ 10 000 бр.ЕЖ 

 код 4 – за агломерации с повече от 10 000 бр.ЕЖ 
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Таблица 130 Разпределение на агломерациите в ОТ Шумен 

брой ЕЖ КОД брой агломерации 

Над 10 000 4 4 

2 000 - 10 000 3 6 

1 000 - 2 000 2 9 

50 - 1 000 1 166 
 

След направения обстоен преглед на състоянието на канализационната инфраструктура в обособената 

територия бе доказана необходимостта от спешни мерки за доизграждане, реконструкция и рехабилитация на 

съществуващите канализационни мрежи на агломерациите над 2 000 ЕЖ във връзка с европейските изисквания 

(Директива 91/271/ЕОИ) , както и по изграждане на ПСОВ до 2014 година. 

За агломерациите обозначени с КОД 1 и КОД 2, които са: без изградена канализационна мрежа; не попадат в 

обхвата на СОЗ около повърхностни водоизточници за питейно-битово водоснабдяване; не попадат в обхвата на 

чувствителните зони и не са потенциална заплаха като замърсители, се предвижда да останат с 

децентрализирано пречистване (изгребни ями). 

Причините за горното решение, относно агломерациите под 2000 ЕЖ, се базират на следното: 

 в общия случай, населените места нямат изградена канализация към настоящия момент и не попадат пряко 

под разпоредбите на Директива 91/271/ ЕИО 

 те представляват източник на дифузно замърсяване, чието екологично въздействие рязко ще се ограничи 

посредством: 1) изпълнение на заложения в Закона за устройство на територията, механизъм за привеждане 

към съществуващите санитарно-хигиенно изисквания на изградените септични ями,  и 2) контрол при 

изграждането на нови такива 

 невъзможност да бъдат спазени възприетите основни принципи и стъпки за планираното възстановяване на 

разходите за услуги във водния сектор, съгласно чл.9 на Рамковата Директива за Водите 

 прекомерно високата стойност за изграждането на нови канализационни системи и пречиствателни 

съоръжения в малки населени места (инвестиции за канализационна мрежа и пречиствателно съоръжение) 

Крайните срокове по изпълнение на мерките съгласно Директива 91/271/ЕИО са представени в табличен вид по-

долу. 

Таблица 131 Препоръки за избор на пречистване на отпадъчни води според Директива 91/271/ЕИО 

Случай 
Големина на 
агломерация 

Приемник 

Изисквания за 
пречистване и 

крайни срокове 
според Директива 

91/271/ЕИО 

Изисквания към точка на заустване според 
Директива 91/271/ЕИО 

1 2 3 4 5 

А 

< 2 000 ЕЖ (пресни  
води и естуари) 

НЗ и ЧЗ + ВЧЗ 

Чл 7 – подходящо 
пречистване – 
няма преходен 

период * 

Чл.2, ал.9 "подходящо пречистване" ** е 
пречистването на градските отпадъчни води чрез 
всеки метод и/или система за отвеждане, които 

позволяват на водите в приемниците на 
отпадъчните води да отговарят на възприетите 

цели за качество, както и да отговарят на 
съответните разпоредби на настоящата директива 

и на други общностни директиви 

<10 000ЕЖ(край-
брежни води) 

Чл 7 – подходящо 
пречистване – 
няма преходен 

период * 

Чл.2, ал.9 "подходящо пречистване" е 
пречистването на градските отпадъчни води чрез 
всеки метод и/или система за отвеждане, които 

позволяват на водите в приемниците на 
отпадъчните води да отговарят на възприетите 

цели за качество, както и да отговарят на 
съответните разпоредби на настоящата директива 

и на други общностни директиви 
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Случай 
Големина на 
агломерация 

Приемник 

Изисквания за 
пречистване и 

крайни срокове 
според Директива 

91/271/ЕИО 

Изисквания към точка на заустване според 
Директива 91/271/ЕИО 

Б 

>=2 000ЕЖ(пресни 
води и естуари) 

НЗ и ЧЗ + ВЧЗ 

Чл 4 – Вторично 
пречистване 

31.12.2014 

Чл.4,ал.3 изискванията от пречиствателни станции 
за градски отпадъчни води, визирани в  параграф 1 

и 2, отговарят на изискванията на Приложение I, 
точка Б. Тези изисквания могат да бъдат изменяни 
и допълвани съгласно процедурата, предвидена в 

член 18 

>=10 000ЕЖ(край-
брежни води) 

Чл 4  – Вторично 
пречистване 

31.12.2010 

Чл.4, ал.3 изискванията от пречиствателни станции 
за градски отпадъчни води, визирани в  параграф 1 

и 2, отговарят на изискванията на Приложение I, 
точка Б. Тези изисквания могат да бъдат изменяни 
и допълвани съгласно процедурата, предвидена в 

член 18 

В >10 000ЕЖ ЧЗ + ВЧЗ 
Чл5 (2,3) - 
31.12.2010 

Чл5 ал.2,ал.3 и актуалните изисквания в 
Приложение I Б 

 

НЗ – нормална зона, ЧЗ – чувствителна зона, ВЧЗ - водосбор на чувствителна зона 

** - Подходящо пречистване съгласно изискванията на Директивата е това, за което се изпълняват изискванията на ЕО, заложени в 

разрешителното за заустване. 

* - изискванията за вариант А са в случай, че в агломерацията има изградена канализация 

 

 

 

Таблица 132 Изисквания към агломерации под 2 000 според ЗВ 

Случай Големина на агломерация Изисквания към точка на заустване според ЗВ 

1 2 3 

А 

< 2 000 ЕЖ (пресни води и 
естуари) Изграждане на нови и 

реконструкция на ПСОВ (с 
канализация или в СОЗ) и при 

водоприемник ЧЗ 

Опазването на водите, предназначени за питейно битово водоснабдяване се 
осъществява така, че да се предотврати влошаването на техните качества, както 

и с цел намаляването на нивото на пречистване на водите за постигане на 
изискванията на наредбата по чл. 135 ал1, т3 на ЗВ. 

От ЗВ чл.119, ал.2 

 

В селските райони трябва да бъдат взети мерки за превенция, подобряване мониторинга и контрол на 

замърсяването на подземните води, включително и критерии за определянето за оценка на доброто химическо 

състояние.Основна причина за замърсяването е липсата на адекватно пречистване на отпадъчните води. Това е 

от особено голямо значение за общественото здраве, тъй като селските райони често разчитат на малки 

водоснабдителни системи захранвани с подземни води. По този начин, агломерациите под 2 000 ЕЖ (които не са 

обхванати от ДПГОВ) се уреждат от Рамковата Директива за водите и от тях се очаква да определят подходяща 

санитария и пречистване на отпадъчните води за постигането на добро състояние на водите, както и стандарта 

за безопасност на питейните води. За да бъде устойчива една санитарна система, тя трябва да бъде не само 

икономически жизнеспособна, социално приемлива, и технически и институционално уместна, тя трябва, освен 

това, да опазва околната среда и природните ресурси. 

За по-слабо населени райони: cъотношението между разходите и ползите от централните системи може да бъде 

по-малко благоприятно, ако се вземат предвид високите и дългосрочните разходи за изграждане и поддръжка на 

канализационната система. 

Общото при екстензивните технологии е, че те могат да бъдат експлоатирани без електроенергия (с изключение 

на аерационния басейн). 
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Таблица 133 Инвестиционни разходи за видовете интензивно и екстензивно пречистване 

 
Франция 1998 г. 

Пречиствателни станции за 1 000 ЕЖ8 
Германия 2000 г. 

Пречиствателни станции за 1 000 ЕЖ 

Пречиствателен 
Инвестиционни 
разходи евро/ЕЖ 

Годишни експлоатационни 
разходи евро/ЕЖ 

Инвестиционни разходи евро/ЕЖ 

Интензивно 

 техническо 

пречистване 

Активни утайки 

Ротативен  

биологичен 

контактор 

Биофилтър 

 

 

230 ± 30% 

 

220 ± 45% 

180 ± 50% 

 

 

11.5 

 

7 

7 

 

 

380 

Екстензивно  

пречистване 

Резервоар Имхоф + 

изкуствена влажна  

зона 

Аерационен басейн 

Басейн за стабилизиране на 
отпадъците 

 

190 ± 35% 

 

 

130 ± 50% 

120 ± 60% 

 

 

5,5 

 

6,5 

 

4,5 

 

 

 

 

320 

 

200 

Източник: Ръководство „Системи за устойчиво и разходно-ефективно пречистване на отпадъчните води в селски и крайградски 

райони до 10 000 еквивалент жители (ЕЖ) “  

 

Въз основа на общия преглед, представен в горната таблица, екстензивните пречиствателни опции, както и 

анаеробният реактор, могат да се считат за по-устойчиви в селските райони отколкото са интензивните опции. 

 

Басейни за отпадъчни води 

Пречистването на отпадъчните води в басейни или лагуни е добре позната технология. Процесът на екстензивно 

пречистване разчита на утаени бактериални култури. Пречистването се осигурява благодарение на дългосрочно 

задържане (над 70 дни в системите с естествени басейни), поради което се изисква по-голяма площ в сравнение 

с интензивните системи. Системите с басейни са с висока производителност, ниски разходи, ниска консумация 

на енергия (често нулева енергия) и са пречиствателен процес с малка необходимост от поддръжка, особено 

подходящи за топъл климат. 

Системите с басейни са утвърдена технология в ЕС и се използват широко в селските райони на повечето 

държави. Те могат да бъдат:  

 система с басейн за стабилизиране на отпадъчните води 

 система с аерационен басейн 
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Фигура 143 Аерационен басейн Шламердорф, Германия 

Изкуствени влажни зони 

Изкуствените влажни зони са естествени системи, в които отпадъчните води протичат през растителен почвен 

филтър, където се осъществява биологичното и физическото пречистване. Леглото може да бъде запълнено с 

материали като пясък или чакъл и е изолирано откъм почвата (с глина или фолио). Пречистването става чрез 

бактериалната активност, която се извършва в биофилма на леглото и физическия филтър, и адсорбционните 

ефекти. За ускоряване на процеса в почвения филтър се засажда растителност, обикновено тръстика, затова те 

често се наричат тръстикови филтри. 

Има различни видове системи, като преобладава използването на подповърхностния вид, при който нивото на 

водата се поддържа под повърхността. Този вид може допълнително да бъде подразделен на две категории в 

зависимост от начина на изтичане: 

 с хоризонтално изтичане под повърхността,  

 с вертикално изтичане под повърхността. 

В общия случай изкуствените влажни зони включват стъпало на предварителна обработка преди пречистването 

за утаяване на твърдите органични вещества, за да се избегне затлачването. Резултатът по отношение на 

органичните вещества е постигане на над 80% отстраняване на ХПК. Поради аеробните условия в системите с 

оттичане под повърхността се извършва ефективна нитрификация, но денитрификацията е ограничена. Само 

при двуетапните почвени филтри настъпва ефикасно отстраняване на азота и се постигат изискванията за 

освобождаване в чувствителни зони. 

 

Намаляването на фосфора зависи от адсорбционния капацитет на средата и възрастта на съоръженията, но 

обикновено е ограничено. 
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(Източник: www.bodenfi lter.de) 

Фигура 144 Изкуствена влажна зона с предварителна обработка с вертикално оттичане  

 

(източник: www.bodenfi lter.de) 

Фигура 145 Изкуствена влажна зона с предварителна обработка с хоризонтално оттичане 

 

Друга тенденция е извличането на биогаз и органични торове от тоалетни в рамките на устойчиви санитарни 

концепции в крайградските райони. 

Битовите отпадъчни води (от тоалетни, сива вода, дъждовна вода) се сепарират при източника. Тъй като 

вакуумните тоалетни произвеждат само 5 литра тоалетна отпадъчна вода на един жител дневно,потреблението 

на питейна вода е много ниско - под 80 литра на жител дневно. Кухненските отпадъци се събират от 

домакинството в кофи и се пренасят на ръка до централен подаващ агрегат. Могат да бъдат добавени и други 

органични отпадъци. Агрегатът за анаеробно смилане произвежда енергия под формата на биогаз и богат на 

азот течен тор, който в Снеек се преработва допълнително в сух тор. Сивата вода се пречиства в изкуствени 

влажни зони и се инфилтрира локално в почвата, заедно с дъждовната вода. 

Изгребни ями 

Съгласно резултатите от проведеното от Консултанта проучване за настоящите цени за извозване на отпадъчни 

води средната цена на услугата е около 10 лв./м3 с ДДС. При средномесечно количество от 2.5 м3 (90% от 2.8 

м3) на член от домакинство и 2,30 среден брой членове на домакинство за периода 2014 - 2038 г., средните 
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месечни разходи на домакинство от обособена територия Шумен за извозване на отпадъчни води възлизат на 

57,95 лв. с ДДС. 

Тази стойност съществено надвишава социално поносимия месечен разход за ВиК услугата общо в размер на 

2,43 лв, определен съгласно предписаната в Техническото задание методология. 

Допълнително следва да се има предвид, че изключително високите разходи за домакинствата с изгребни ями 

не могат да се балансират на ниво обособена територия от по-ниските цени за отвеждане и пречистване на 

отпадъчни води в други населени места, обслужвани от ПСОВ. Съгласно действащата нормативна уредба 

услугата по извозването на отпадъчни води се изпълнява на изцяло пазарен принцип и като такава не е 

включена в обхвата на ВиК услугите, регулирани от ДКЕВР. 

 

Въз основа на препоръката на PISA25 че „имайки предвид, че за повечето проекти ще се търси безвъзмезно 

финансиране, би трябвало да се търсят проектни решения, водещи до по-ниски разходи за ЕиП“, 

Консултантът не разглежда изграждането на изгребни ями като целесъобразна алтернатива. 

 

Таблица 134 Оценка на социалната поносимост на разходите за експлоатация на изгребни ями 

Средно за референтния 
период 2014-2038 г. 

Ед. Мярка Ст.Загора Бургас Сливен Ямбол Търговище Добрич Варна Шумен 

Брой членове в 
домакинство 

брой 2.19 2.28 2.50 2.13 2.53 2.30 2.46 2.25 

Максимална социална 
поносима цена за Вик 

услуга, средно за целия 
период 

лв./м3 без 
ДДС 

3.69 2.66 2.04 2.36 1.63 2.34 2.81 2.44 

Максимално социално 
поносим разход, средно за 

целия период 

лв./м3 без 
ДДС 

22.57 16.98 14.28 14.11 11.56 15.04 19.38 15.39 

лв./м3 с ДДС 27.09 20.37 17.13 16.93 13.87 18.05 23.26 18.47 

Количество отпадъчни 
води за едно домакинство 

м3/месец 5.51 5.75 6.31 5.37 6.37 5.80 6.21 5.67 

Разход на домакинство за 
извозване на отпадъчни 

води от изгребни ями 

лв./месец с 
ДДС 

55.10 57.54 63.05 53.72 63.71 57.96 62.11 56.71 

На територията на ВиК Шумен има 8 населени места с над 2000 жители и 18 населени места под 2000 жители 

обхванати от Директива 91/271/ЕС. Пречистването на отпадъчните им води може да стане по отделно или 

централизирано, като се изградят пречиствателни станции, които да обслужват група от населени места. Двете 

големи населени места с над 2000 жители са с вече изградени пречиствателни станции, за да се разгледа 

алтернатива за централизирано пречистване на отпадъчните им води. На база на това се получават две 

пречиствателни станции в региона, които се  явяват като своеобразни ядра за останалите малки населени 

места. Оценката дали те да се присъединят към дадена ПСОВ или не ще се направи на база това, дали 

капацитета на изградената ПСОВ позволява включването на дадено населено място и на база на  икономическа 

целесъобразност. 

 

За агломерации с над 2 000 ЕЖ 

В този случай се цели спазване на изискванията на Директива 91/271/ЕС,чието прилагане страната е поела като 

ангажимент. Това се отнася за следните населени места: 

                                                           

25 Писмо от 13.06.2013 
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Таблица 135 Агломерации с над 2000 ЕЖ  

N Община Агломерация Обхват на агломерацията 
ЕЖ според 

91/271 
ЕЖ според 
изчисления 

КОД 
Програмен 

период 

1 ШУМЕН гр.Шумен 
Гр. Шумен без кв.Дивдядово, 

кв.Макак и кв.Мътница 
104722 91 506 4 2016г. 

2 НОВИ ПАЗАР гр.Нови пазар26 гр.Нови пазар 11 836 13 439 4 2016г. 

3 
ВЕЛИКИ 

ПРЕСЛАВ 
гр.Велики Преслав 

гр.Велики Преслав без 
кв.Кирково 

7 798 8 577 3 КИП 

4 СМЯДОВО гр.Смядово гр.Смядово 3 762 3 967 3 КИП 

5 ВЪРБИЦА гр.Върбица гр.Върбица 3 261 3 440 3 КИП 

6 КАСПИЧАН гр.Каспичан гр.Каспичан 3 062 3 378 3 КИП 

7 КАОЛИНОВО с.Тодор Икономово с.Тодор Икономово 2 308 2 308 3 КИП 

8 ВЕНЕЦ с.Ясенково с.Ясенково 
 

2 006 3 КИП 

 

За агломерации под 2000 ЕЖ 

Предложенията, са съобразени с изискванията на  Директива 91/271/ЕС за намаляване на  биогенното 

замърсяване от градски отпадъчни води зауствани в повърхностните водни тела. В тази връзка в ПУРБ са 

подготвени мерки основаващи се на чл. 11, ал.3 буква а, имащи за цел изпълнението на това изискване. 

Мерките са отнасят за агломерации под 2 000ЕЖ и са следните: 

 Изграждане на ПСОВ за агломерации под 2000 ЕЖ 

 Изграждане и доизграждане на канализационна мрежа и осигуряване на подходящо пречистване на 

отпадъчните води от агломерации под 2000 ЕЖ   

 

Таблица 136 Агломерации под 2000 ЕЖ с изградена канализация 

N Община Агломерация Обхват на агломерация ЕЖ КОД Програмен период 

1 ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ С.ОСМАР С.ОСМАР 352 1 КИП 

2 ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ С.ТРОИЦА С.ТРОИЦА 571 1 СИП 

3 ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ С.ХАН КРУМ С.ХАН КРУМ 549 1 СИП 

4 КАОЛИНОВО ГР.КАОЛИНОВО ГР.КАОЛИНОВО 1512 2 КИП 

 

 

Таблица 137 Агломерации с под 2000 ЕЖ  разположени в СОЗ на повърхностен водизточник – яз.Тича 

N Община Агломерация Обхват на агломерацията ЕЖ КОД Програмен период 

5 ВЪРБИЦА С.ЛОВЕЦ С.ЛОВЕЦ 411 1 КИП 

6 ВЪРБИЦА С.КЬОЛМЕН С.БЯЛА РЕКА 1 197 2 КИП 

7 НИКОЛА КОЗЛЕНА С. НИКОЛА КОЗЛЕВО С. НИКОЛА КОЗЛЕВО 756 1 КИП 

8 НИКОЛА КОЗЛЕНА С. ВЪЛНАРИ С. ВЪЛНАРИ 1499 2 КИП 

9 КАОЛИНИОВО С.КЛИМЕНТ С.КЛИМЕНТ 1029 2 СИП 

10 ХИТРИНО С.ТИМАРЕВО С.ТИМАРЕВО 773 1 СИП 

 

 

 

 

 

   
  

  

Населено място във водосбора на яз. Тича или в близост до чувствителен 
приемник (реки)  

  

 

Таблица 138 Агломерации с вероятност за развитие на туризма, за които е необходимо развитие на 

инфраструктурата 

                                                           

26 Проекта  е в процес на изпълнение и не  евключен в инвестиционната програма 
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N Община Агломерация ЕЖ според изчисления КОД Програмен период 

11 ШУМЕН С.МАДАРА 1 183 2 2028г 

12 ШУМЕН С.МАРАШ 500 1 2028г 

13 ШУМЕН С.ИВАНСКИ 1 584 2 2028г 

14 ШУМЕН С.ЦАРЕВ БРОД 1 386 2 2028г 

15 ШУМЕН С.САЛМАНОВО 766 1 2028г 

16 ШУМЕН С.ДИБИЧ 1 109 2 2028г 

17 КАСПИЧАН ГР.ПЛИСКА 964 1 2028г 

18 КАСПИЧАН С.КЮЛЕВЧА 372 1 2028г 

Забележка: Изброените по-долу агломерации са разгледани да се включат към планирани ПСОВ над 2000ЕЖ , 

поради благоприятните условия и наличие на техническа възможност 

 С.Каспичан – 2028г. 

Разглеждани алтернативи: 

Алтернатива 1 предвижда присъединяване на населените места с под 2000 ЕЖ към станции на населени места 

с над 2000 ЕЖ. 

Алтернатива 2 предвижда локално пречистване за всяка една агломерация в самостоятелна ЛПСОВ. 

 

5.3.1 Предложени варианти 

Населени места в близост до град  Шумен 

Таблица 139 Предложени варианти за с. Мараш – 2021г. 

Параметър 

А 1 

Съвместно пречистване на 
отпадъчните води от с. Мараш и с. 

Салманово в обща ПСОВ 

А 2 

Пречистване на отпадъчните 
води от с.Мараш в собствена 

ПСОВ 

Инвестиционни разходи за канализация лв 9 555 000 9 555 000 

Инвестиционни разходи ПСОВ  лв 862 750 862 750 

Инвестиционни разходи колектори  лв 1 687 500 675 000 

Инвестиционни разходи Изгребни ями лв 0 0 

Общо Инвестиционни разходи 12 105 250 11 092 750 

Общо ЕЖ за 2016 0 0 

Общо ЕЖ за 2021 1 231 476 

Общо ЕЖ за 2028 1 129 423 

Общо ЕЖ за 2038 1 073 405 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2016 0 0 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2021 39 107 73 793 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2028 36 702 71 283 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2038 36 299 70 394 

Отпадъчно водно количество за година 2016 0 0 

Отпадъчно водно количество за година 2021 18 816 18 816 

Отпадъчно водно количество за година 2028 16 240 16 240 

Отпадъчно водно количество за година 2038 15 262 15 262 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 140 Предложени варианти за с. Салманово – 2021г. 



Разработване на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация  

на обособена територия на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен 

“ЕЖИС ИНФРАСТРУКТУРА БЪЛГАРИЯ” ДЗЗД СТР.357 
 

Параметър 

А 1 
Съвместно пречистване на 

отпадъчните води от с. Салманово и 
с. Мараш в обща ПСОВ 

А 2 
Пречистване на отпадъчните 

води от с. Салманово в 
собствена ПСОВ 

Инвестиционни разходи за канализация лв 10 935 000 10 935 000 

Инвестиционни разходи ПСОВ  лв 1 368 438 1 368 438 

Инвестиционни разходи колектори  лв 843 750 843 750 

Инвестиционни разходи Изгребни ями лв 0 0 

Общо Инвестиционни разходи 13 147 188 13 147 188 

Общо ЕЖ за 2016 0 0 

Общо ЕЖ за 2021 1 231 755 

Общо ЕЖ за 2028 1 129 706 

Общо ЕЖ за 2038 1 073 668 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2016 0 0 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2021 62 029 85 219 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2028 61 257 83 373 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2038 59 871 81 903 

Отпадъчно водно количество за година 2016 0 0 

Отпадъчно водно количество за година 2021 28 816 28 816 

Отпадъчно водно количество за година 2028 26 240 26 240 

Отпадъчно водно количество за година 2038 25 439 25 439 

 

 

Таблица 141 Предложени варианти за с. Дибич – 2028г. 

Параметър 

А 1 
Съвместно пречистване на 

отпадъчните води от с. Дибич в 
ПСОВ Шумен 

А 2 
Пречистване на отпадъчните 
води от с. Дибич в собствена 

ПСОВ 

Инвестиционни разходи за канализация лв 11 625 000 11 625 000 

Инвестиционни разходи ПСОВ  лв 0 1 605 875 

Инвестиционни разходи колектори  лв 563 750 281 250 

Инвестиционни разходи Изгребни ями лв 0 0 

Общо Инвестиционни разходи 12 188 750 13 512 125 

Общо ЕЖ за 2016 0 0 

Общо ЕЖ за 2021 0 0 

Общо ЕЖ за 2028 99 500 886 

Общо ЕЖ за 2038 92 478 797 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2016 0 0 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2021 0 0 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2028 34 578 89 919 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2038 31 201 86 760 

Отпадъчно водно количество за година 2016 0 0 

Отпадъчно водно количество за година 2021 0 0 

Отпадъчно водно количество за година 2028 39 162 39 162 

Отпадъчно водно количество за година 2038 39 277 39 277 

 

Таблица 142 Предложени варианти за с. Мадара – 2021г. 

Параметър 

А 1 
Съвместно пречистване на 

отпадъчните води от с. Мадара и с. 
Кюлевча в обща ПСОВ 

А 2 
Пречистване на отпадъчните 

води от с. Мадара в собствена 
ПСОВ 



Разработване на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация  

на обособена територия на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен 

“ЕЖИС ИНФРАСТРУКТУРА БЪЛГАРИЯ” ДЗЗД СТР.358 
 

Параметър 

А 1 
Съвместно пречистване на 

отпадъчните води от с. Мадара и с. 
Кюлевча в обща ПСОВ 

А 2 
Пречистване на отпадъчните 

води от с. Мадара в собствена 
ПСОВ 

Инвестиционни разходи за канализация лв 13 005 000 13 005 000 

Инвестиционни разходи ПСОВ  лв 2 026 375 2 026 375 

Инвестиционни разходи колектори  лв 281 250 281 250 

Инвестиционни разходи Изгребни ями лв 0 0 

Общо Инвестиционни разходи 15 312 625 15 312 625 

Общо ЕЖ за 2016 0 0 

Общо ЕЖ за 2021 1 373 1 118 

Общо ЕЖ за 2028 1 226 1 022 

Общо ЕЖ за 2038 1 149 916 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2016 0 0 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2021 85 833 97 610 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2028 84 180 94 510 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2038 78 597 90 955 

Отпадъчно водно количество за година 2016 0 0 

Отпадъчно водно количество за година 2021 44 267 44 267 

Отпадъчно водно количество за година 2028 39 917 39 917 

Отпадъчно водно количество за година 2038 38 165 38 165 

 

 

 

Таблица 143 Предложени варианти за с. Царев брод – 2028г. 

Параметър 
А 1 

Пречистване на отпадъчните води от с. Царев брод в собствена 
ПСОВ 

Инвестиционни разходи за канализация лв 10 935 000 

Инвестиционни разходи ПСОВ  лв 1 750 875 

Инвестиционни разходи колектори  лв 281 250 

Инвестиционни разходи Изгребни ями лв 0 

Общо Инвестиционни разходи 12 967 125 

Общо ЕЖ за 2016 0 

Общо ЕЖ за 2021 0 

Общо ЕЖ за 2028 966 

Общо ЕЖ за 2038 942 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2016 0 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2021 0 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2028 92 651 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2038 91 841 

Отпадъчно водно количество за година 2016 0 

Отпадъчно водно количество за година 2021 0 

Отпадъчно водно количество за година 2028 62 151 

Отпадъчно водно количество за година 2038 67 623 

 

 

 

 

Населени места в близост до град  Велики Преслав 



Разработване на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация  

на обособена територия на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен 

“ЕЖИС ИНФРАСТРУКТУРА БЪЛГАРИЯ” ДЗЗД СТР.359 
 

Таблица 144 Предложени варианти за с. Осмар – 2028г. 

Параметър 

А 1 
Съвместно 

пречистване на 
отпадъчните води от 
с. Осмар и с. Троица 

в обща ПСОВ 

А 2 
Съвместно пречистване 
на отпадъчните води от 
с. Осмар, с. Троица и с. 
Хан Крум в обща ПСОВ 

А 3 
Пречистване на 

отпадъчните води 
от с. Осмар в 

собствена ПСОВ 

Инвестиционни разходи за канализация лв 5 910 000 5 910 000 5 910 000 

Инвестиционни разходи ПСОВ  лв 507 500 507 500 507 500 

Инвестиционни разходи колектори  лв 1 125 000 1 125 000 112 500 

Инвестиционни разходи Изгребни ями лв 0 0 0 

Общо Инвестиционни разходи 7 542 500 7 542 500 6 530 000 

Общо ЕЖ за 2016 0 0 0 

Общо ЕЖ за 2021 0 0 0 

Общо ЕЖ за 2028 851 1 400 280 

Общо ЕЖ за 2038 807 1 322 274 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2016 0 0 0 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2021 0 0 0 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2028 29 182 21 241 63 533 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2038 29 581 21 533 63 164 

Отпадъчно водно количество за година 2016 0 0 0 

Отпадъчно водно количество за година 2021 0 0 0 

Отпадъчно водно количество за година 2028 18 464 18 464 18 464 

Отпадъчно водно количество за година 2038 15 985 15 985 15 985 

 

 

Таблица 145 Предложени варианти за с. Троица – 2028г. 

Параметър 

А 1 
Съвместно пречистване на 

отпадъчните води от с. Троица и с. 
Осмар в обща ПСОВ 

А 2 
Съвместно пречистване на 
отпадъчните води от с. Хан 
Крум, с. Осмар и с. Троица в 

обща ПСОВ 

Инвестиционни разходи за канализация лв 6 600 000 6 600 000 

Инвестиционни разходи ПСОВ  лв 1 034 938 1 034 938 

Инвестиционни разходи колектори  лв 281 250 281 250 

Инвестиционни разходи Изгребни ями лв 0 0 

Общо Инвестиционни разходи 7 916 188 7 916 188 

Общо ЕЖ за 2016 0 0 

Общо ЕЖ за 2021 0 0 

Общо ЕЖ за 2028 851 1 400 

Общо ЕЖ за 2038 807 1 322 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2016 0 0 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2021 0 0 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2028 59 511 43 317 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2038 57 542 41 888 

Отпадъчно водно количество за година 2016 0 0 

Отпадъчно водно количество за година 2021 0 0 

Отпадъчно водно количество за година 2028 25 286 25 286 

Отпадъчно водно количество за година 2038 23 725 23 725 

 

 

Таблица 146 Предложени варианти за с. Хан Крум – 2028г. 



Разработване на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация  

на обособена територия на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен 

“ЕЖИС ИНФРАСТРУКТУРА БЪЛГАРИЯ” ДЗЗД СТР.360 
 

Параметър 

А 1 
Съвместно пречистване на 

отпадъчните води от с. Хан Крум, с. 
Осмар и с. Троица в обща ПСОВ 

А 2 
Пречистване на отпадъчните 

води от с. Троица в собствена 
ПСОВ 

Инвестиционни разходи за канализация лв 5 910 000 5 910 000 

Инвестиционни разходи ПСОВ  лв 995 063 995 063 

Инвестиционни разходи колектори  лв 426 250 281 250 

Инвестиционни разходи Изгребни ями лв 0 0 

Общо Инвестиционни разходи 7 331 313 7 186 313 

Общо ЕЖ за 2016 0 0 

Общо ЕЖ за 2021 0 0 

Общо ЕЖ за 2028 1 400 549 

Общо ЕЖ за 2038 1 322 515 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2016 0 0 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2021 0 0 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2028 52 628 77 032 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2038 50 773 75 551 

Отпадъчно водно количество за година 2016 0 0 

Отпадъчно водно количество за година 2021 0 0 

Отпадъчно водно количество за година 2028 122 236 122 236 

Отпадъчно водно количество за година 2038 161 628 161 628 

 

 

 

Населени места в близост до град  Върбица 

Таблица 147 Предложени варианти за гр. Върбица – 2016г. 

Параметър 
А 1 

Пречистване на отпадъчните води от гр. Върбица в собствена 
ПСОВ 

Инвестиционни разходи за канализация лв 19 767 000 

Инвестиционни разходи ПСОВ  лв 4 216 250 

Инвестиционни разходи колектори  лв 281 250 

Инвестиционни разходи Изгребни ями лв 0 

Общо Инвестиционни разходи 24 264 500 

Общо ЕЖ за 2016 3 373 

Общо ЕЖ за 2021 3 333 

Общо ЕЖ за 2028 3 327 

Общо ЕЖ за 2038 3 325 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2016 156 460 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2021 155 532 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2028 155 392 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2038 155 346 

Отпадъчно водно количество за година 2016 140 396 

Отпадъчно водно количество за година 2021 142 145 

Отпадъчно водно количество за година 2028 146 894 

Отпадъчно водно количество за година 2038 155 211 

 

 

 



Разработване на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация  

на обособена територия на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен 

“ЕЖИС ИНФРАСТРУКТУРА БЪЛГАРИЯ” ДЗЗД СТР.361 
 

Таблица 148 Предложени варианти за с. Ловец – 2021г. 

Параметър 
А 1 

Пречистване на отпадъчните води от с. Ловец в собствена ПСОВ 

Инвестиционни разходи за канализация лв 2 070 000 

Инвестиционни разходи ПСОВ  лв 703 250 

Инвестиционни разходи колектори  лв 112 500 

Инвестиционни разходи Изгребни ями лв 0 

Общо Инвестиционни разходи 2 885 750 

Общо ЕЖ за 2016 0 

Общо ЕЖ за 2021 388 

Общо ЕЖ за 2028 385 

Общо ЕЖ за 2038 385 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2016 0 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2021 69 536 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2028 69 383 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2038 69 383 

Отпадъчно водно количество за година 2016 0 

Отпадъчно водно количество за година 2021 14 546 

Отпадъчно водно количество за година 2028 15 170 

Отпадъчно водно количество за година 2038 15 892 

 

 

Таблица 149 Предложени варианти за с. Кьолмен – 2021г. 

Параметър 
А 1 

Пречистване на отпадъчните води от с. Кьолмен в собствена ПСОВ 

Инвестиционни разходи за канализация лв 1 380 000 

Инвестиционни разходи ПСОВ  лв 117 813 

Инвестиционни разходи колектори  лв 112 500 

Инвестиционни разходи Изгребни ями лв 0 

Общо Инвестиционни разходи 1 610 313 

Общо Домакинства за Изгребни ями 2016 0 

Общо Домакинства за Изгребни ями 2021 0 

Общо Домакинства за Изгребни ями 2028 0 

Общо Домакинства за Изгребни ями 2038 0 

Общо ЕЖ за 2016 0 

Общо ЕЖ за 2021 65 

Общо ЕЖ за 2028 62 

Общо ЕЖ за 2038 60 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2016 0 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2021 44 355 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2028 43 877 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2038 43 549 

Отпадъчно водно количество за година 2016 0 

Отпадъчно водно количество за година 2021 2 135 

Отпадъчно водно количество за година 2028 2 139 

Отпадъчно водно количество за година 2038 2 168 

 

 

Таблица 150 Предложени варианти за с. Ивански – 2028г. 



Разработване на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация  

на обособена територия на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен 

“ЕЖИС ИНФРАСТРУКТУРА БЪЛГАРИЯ” ДЗЗД СТР.362 
 

Параметър 
А 1 

Пречистване на отпадъчните води от с. Ивански в собствена ПСОВ 

Инвестиционни разходи за канализация лв 14 385 000 

Инвестиционни разходи ПСОВ  лв 2 555 625 

Инвестиционни разходи колектори  лв 281 250 

Инвестиционни разходи Изгребни ями лв 0 

Общо Инвестиционни разходи 17 221 875 

Общо ЕЖ за 2016 0 

Общо ЕЖ за 2021 0 

Общо ЕЖ за 2028 1 410 

Общо ЕЖ за 2038 1 315 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2016 0 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2021 0 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2028 106 499 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2038 103 684 

Отпадъчно водно количество за година 2016 0 

Отпадъчно водно количество за година 2021 0 

Отпадъчно водно количество за година 2028 50 690 

Отпадъчно водно количество за година 2038 49 948 

 

 

Таблица 151 Предложени варианти за гр. Шумен – 2016г. 

Параметър 
 

А 1 
Съвместно пречистване на 

отпадъчните води от гр. Шумен и с. 
Дибич в ПСОВ Шумен 

А 2 
Пречистване на отпадъчните 

води от гр. Шумен в 
самостоятелна ПСОВ 

Инвестиционни разходи за канализация лв 35 257 000 35 257 000 

Инвестиционни разходи ПСОВ  лв 26 400 000 26 400 000 

Инвестиционни разходи колектори  лв 3 528 000 3 528 000 

Инвестиционни разходи Изгребни ями лв 0 0 

Общо Инвестиционни разходи 65 185 000 65 185 000 

Общо ЕЖ за 2016 104 115 104 115 

Общо ЕЖ за 2021 102 578 102 578 

Общо ЕЖ за 2028 99 500 98 614 

Общо ЕЖ за 2038 92 478 91 681 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2016 2 173 636 2 173 636 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2021 2 146 872 2 146 872 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2028 2 076 392 2 077 810 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2038 1 955 539 1 956 890 

Отпадъчно водно количество за година 2016 6 813 914 6 813 914 

Отпадъчно водно количество за година 2021 5 360 682 5 360 682 

Отпадъчно водно количество за година 2028 5 310 369 5 310 369 

Отпадъчно водно количество за година 2038 5 221 938 5 221 938 



Разработване на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация  

на обособена територия на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен 

“ЕЖИС ИНФРАСТРУКТУРА БЪЛГАРИЯ” ДЗЗД СТР.363 
 

 

Таблица 152 Предложени варианти за с. Ясенково – 2016г. 

Параметър 
А 1 

Пречистване на отпадъчните води от с. Ясенково в собствена 
ПСОВ 

Инвестиционни разходи за канализация лв 19 023 000 

Инвестиционни разходи ПСОВ  лв 3 615 938 

Инвестиционни разходи колектори  лв 337 500 

Инвестиционни разходи Изгребни ями лв 0 

Общо Инвестиционни разходи 22 976 438 

Общо ЕЖ за 2016 1 993 

Общо ЕЖ за 2021 1 995 

Общо ЕЖ за 2028 1 975 

Общо ЕЖ за 2038 1 911 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2016 122 631 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2021 122 684 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2028 122 156 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2038 120 458 

Отпадъчно водно количество за година 2016 69 070 

Отпадъчно водно количество за година 2021 70 518 

Отпадъчно водно количество за година 2028 71 903 

Отпадъчно водно количество за година 2038 73 014 

 

 

Таблица 153 Предложени варианти за гр. Смядово – 2016г. 

Параметър 
А 1 

Пречистване на отпадъчните води от с. Ясенково в собствена 
ПСОВ 

Инвестиционни разходи за канализация лв 19 000 000 

Инвестиционни разходи ПСОВ  лв 5 211 250 

Инвестиционни разходи колектори  лв 235 000 

Инвестиционни разходи Изгребни ями лв 0 

Общо Инвестиционни разходи 24 446 250 

Общо Домакинства за Изгребни ями 2016 0 

Общо Домакинства за Изгребни ями 2021 0 

Общо Домакинства за Изгребни ями 2028 0 

Общо Домакинства за Изгребни ями 2038 0 

Общо ЕЖ за 2016 4 169 

Общо ЕЖ за 2021 4 067 

Общо ЕЖ за 2028 3 976 

Общо ЕЖ за 2038 3 965 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2016 174 501 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2021 172 230 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2028 170 194 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2038 169 947 

Отпадъчно водно количество за година 2016 257 864 

Отпадъчно водно количество за година 2021 198 924 

Отпадъчно водно количество за година 2028 196 044 

Отпадъчно водно количество за година 2038 197 088 
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Населени места в близост до град  Каспичан 

Таблица 154 Предложени варианти за гр. Каспичан – 2016г. 

Параметър 

А 1 
Съвместно пречистване на 

отпадъчните води от гр. Каспичан  и 
с. Каспичан в ПСОВ Каспичан 

А 2 
Пречистване на отпадъчните 

води от гр. Каспичан в 
самостоятелна ПСОВ 

Инвестиционни разходи за канализация лв 16 628 000 16 628 000 

Инвестиционни разходи ПСОВ  лв 3 947 500 3 947 500 

Инвестиционни разходи колектори  лв 500 000 500 000 

Инвестиционни разходи Изгребни ями лв 0 0 

Общо Инвестиционни разходи 21 075 500 21 075 500 

Общо ЕЖ за 2016 3 158 3 158 

Общо ЕЖ за 2021 3 135 3 135 

Общо ЕЖ за 2028 4 286 3 110 

Общо ЕЖ за 2038 4 287 3 128 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2016 151 443 151 443 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2021 150 902 150 902 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2028 128 503 150 313 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2038 129 233 150 738 

Отпадъчно водно количество за година 2016 213 498 213 498 

Отпадъчно водно количество за година 2021 167 631 167 631 

Отпадъчно водно количество за година 2028 167 978 167 978 

Отпадъчно водно количество за година 2038 171 185 171 185 

 

 

Таблица 155 Предложени варианти за с. Кюлевча – 2021г. 

Параметър 

А 1 
Съвместно пречистване на 

отпадъчните води от с. Кюлевча и с. 
Мадара в обща ПСОВ 

А 2 
Пречистване на отпадъчните 

води от с. Кюлевча в 
собствена ПСОВ 

Инвестиционни разходи за канализация лв 11 625 000 11 625 000 

Инвестиционни разходи ПСОВ  лв 462 188 462 188 

Инвестиционни разходи колектори  лв 1 800 000 281 250 

Инвестиционни разходи Изгребни ями лв 0 0 

Общо Инвестиционни разходи 13 887 188 12 368 438 

Общо ЕЖ за 2016 0 0 

Общо ЕЖ за 2021 1 373 255 

Общо ЕЖ за 2028 1 226 204 

Общо ЕЖ за 2038 1 149 233 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2016 0 0 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2021 19 577 61 965 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2028 16 803 58 459 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2038 19 993 60 509 

Отпадъчно водно количество за година 2016 0 0 

Отпадъчно водно количество за година 2021 12 724 12 724 

Отпадъчно водно количество за година 2028 9 550 9 550 

Отпадъчно водно количество за година 2038 9 421 9 421 

 

 

 

 



Разработване на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация  

на обособена територия на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен 

“ЕЖИС ИНФРАСТРУКТУРА БЪЛГАРИЯ” ДЗЗД СТР.365 
 

Таблица 156 Предложени варианти за гр. Плиска – 2021г. 

Параметър 
А 1 

Пречистване на отпадъчните води от гр. Плиска в собствена ПСОВ 

Инвестиционни разходи за канализация лв 16 455 000 

Инвестиционни разходи ПСОВ  лв 1 381 125 

Инвестиционни разходи колектори  лв 281 250 

Инвестиционни разходи Изгребни ями лв 0 

Общо Инвестиционни разходи 18 117 375 

Общо ЕЖ за 2016 0 

Общо ЕЖ за 2021 762 

Общо ЕЖ за 2028 726 

Общо ЕЖ за 2038 707 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2016 0 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2021 85 478 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2028 84 133 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2038 83 411 

Отпадъчно водно количество за година 2016 0 

Отпадъчно водно количество за година 2021 33 705 

Отпадъчно водно количество за година 2028 32 218 

Отпадъчно водно количество за година 2038 35 406 

 

 

Таблица 157 Предложени варианти за с. Каспичан – 2028г. 

Параметър 

А 1 
Съвместно пречистване на 

отпадъчните води от с. Каспичан и 
гр. Каспичан в ПСОВ Каспичан 

А 2 
Пречистване на отпадъчните 

води от с. Каспичан в 
собствена ПСОВ 

Инвестиционни разходи за канализация лв 5 910 000 5 910 000 

Инвестиционни разходи ПСОВ  лв 1 470 000 2 131 500 

Инвестиционни разходи колектори  лв 281 250 281 250 

Инвестиционни разходи Изгребни ями лв 0 0 

Общо Инвестиционни разходи 7 661 250 8 322 750 

Общо ЕЖ за 2016 0 0 

Общо ЕЖ за 2021 0 0 

Общо ЕЖ за 2028 4 286 1 176 

Общо ЕЖ за 2038 4 287 1 159 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2016 0 0 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2021 0 0 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2028 48 592 99 435 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2038 47 884 98 904 

Отпадъчно водно количество за година 2016 0 0 

Отпадъчно водно количество за година 2021 0 0 

Отпадъчно водно количество за година 2028 40 432 40 432 

Отпадъчно водно количество за година 2038 43 860 43 860 

 

 

 



Разработване на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация  

на обособена територия на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен 

“ЕЖИС ИНФРАСТРУКТУРА БЪЛГАРИЯ” ДЗЗД СТР.366 
 

Населени места в близост до град  Тодор  Икономово 

Таблица 158 Предложени варианти за гр. Каолиново – 2021г. 

Параметър 

А 1 
Съвместно пречистване на 

отпадъчните от гр. Каолиново и с. 
Климент в обща ПСОВ Каолиново 

А 2 
Пречистване на отпадъчните 

води от гр. Каолиново в 
собствена ПСОВ 

Инвестиционни разходи за канализация лв 11 625 000 11 625 000 

Инвестиционни разходи ПСОВ  лв 2 457 000 2 740 500 

Инвестиционни разходи колектори  лв 843 750 843 750 

Инвестиционни разходи Изгребни ями лв 0 0 

Общо Инвестиционни разходи 14 925 750 15 209 250 

Общо ЕЖ за 2016 0 0 

Общо ЕЖ за 2021 1 512 1 512 

Общо ЕЖ за 2028 2 511 1 482 

Общо ЕЖ за 2038 2 374 1 418 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2016 0 0 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2021 109 453 109 453 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2028 80 179 108 591 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2038 79 100 106 733 

Отпадъчно водно количество за година 2016 0 0 

Отпадъчно водно количество за година 2021 61 494 61 494 

Отпадъчно водно количество за година 2028 59 579 59 579 

Отпадъчно водно количество за година 2038 63 811 63 811 

 

 

Таблица 159 Предложени варианти за с. Климент – 2028г. 

Параметър 

А 1 
Съвместно пречистване на 

отпадъчните от с. Климент и гр. 
Каолиново в обща ПСОВ 

Каолиново 

А 2 
Пречистване на отпадъчните 

води от с. Климент в 
собствена ПСОВ 

Инвестиционни разходи за канализация лв 11 625 000 11 625 000 

Инвестиционни разходи ПСОВ  лв 1 672 125 1 865 063 

Инвестиционни разходи колектори  лв 5 625 000 843 750 

Инвестиционни разходи Изгребни ями лв 0 0 

Общо Инвестиционни разходи 18 922 125 14 333 813 

Общо Домакинства за Изгребни ями 2016 0 0 

Общо Домакинства за Изгребни ями 2021 0 0 

Общо Домакинства за Изгребни ями 2028 0 0 

Общо Домакинства за Изгребни ями 2038 0 0 

Общо ЕЖ за 2016 0 0 

Общо ЕЖ за 2021 0 0 

Общо ЕЖ за 2028 2 511 1 029 

Общо ЕЖ за 2038 2 374 956 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2016 0 0 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2021 0 0 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2028 55 671 94 740 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2038 53 329 92 314 

Отпадъчно водно количество за година 2016 0 0 

Отпадъчно водно количество за година 2021 0 0 

Отпадъчно водно количество за година 2028 36 693 36 693 

Отпадъчно водно количество за година 2038 37 833 37 833 



Разработване на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация  

на обособена територия на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен 

“ЕЖИС ИНФРАСТРУКТУРА БЪЛГАРИЯ” ДЗЗД СТР.367 
 

Таблица 160 Предложени варианти за с. Тодор Икономово – 2016г. 

Параметър 
А 1 

Пречистване на отпадъчните води от с. Тодор Икономово в 
собствена ПСОВ 

Инвестиционни разходи за канализация лв 12 562 500 

Инвестиционни разходи ПСОВ  лв 4 450 875 

Инвестиционни разходи колектори  лв 281 250 

Инвестиционни разходи Изгребни ями лв 0 

Общо Инвестиционни разходи 17 294 625 

Общо ЕЖ за 2016 2 363 

Общо ЕЖ за 2021 2 457 

Общо ЕЖ за 2028 2 577 

Общо ЕЖ за 2038 2 739 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2016 132 152 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2021 134 507 

3Разходи за експлоатация и поддържане за 2028 137 480 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2038 141 441 

Отпадъчно водно количество за година 2016 100 610 

Отпадъчно водно количество за година 2021 106 602 

Отпадъчно водно количество за година 2028 115 053 

Отпадъчно водно количество за година 2038 128 338 

 

 

Населени места от община Хитрино 

Таблица 161 Предложени варианти за с. Тимарево – 2028г. 

Параметър 
А 1 

Пречистване на отпадъчните води от с. Тимарево в собствена 
ПСОВ 

Инвестиционни разходи за канализация лв 10 935 000 

Инвестиционни разходи ПСОВ  лв 1 401 063 

Инвестиционни разходи колектори  лв 281 250 

Инвестиционни разходи Изгребни ями лв 0 

Общо Инвестиционни разходи 12 617 313 

Общо ЕЖ за 2016 0 

Общо ЕЖ за 2021 0 

Общо ЕЖ за 2028 773 

Общо ЕЖ за 2038 693 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2016 0 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2021 0 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2028 85 884 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2038 82 874 

Отпадъчно водно количество за година 2016 0 

Отпадъчно водно количество за година 2021 0 

Отпадъчно водно количество за година 2028 25 393 

Отпадъчно водно количество за година 2038 25 042 
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Населени места от община Никола Козлево  

Таблица 162 Предложени варианти за с. Вълнари – 2016г. 

Параметър 
А 1 

Съвместно пречистване на отпадъчните от с. Вълнари и с. Никола 
Козлево в обща ПСОВ Вълнари 

Инвестиционни разходи за канализация лв 6 600 000 

Инвестиционни разходи ПСОВ  лв 2 431 000 

Инвестиционни разходи колектори  лв 393 750 

Инвестиционни разходи Изгребни ями лв 0 

Общо Инвестиционни разходи 9 424 750 

Общо Домакинства за Изгребни ями 2016 0 

Общо Домакинства за Изгребни ями 2021 0 

Общо Домакинства за Изгребни ями 2028 0 

Общо Домакинства за Изгребни ями 2038 0 

Общо ЕЖ за 2016 0 

Общо ЕЖ за 2021 2 255 

Общо ЕЖ за 2028 2 243 

Общо ЕЖ за 2038 2 236 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2016 0 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2021 86 029 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2028 86 112 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2038 86 205 

Отпадъчно водно количество за година 2016 0 

Отпадъчно водно количество за година 2021 49 242 

Отпадъчно водно количество за година 2028 53 626 

Отпадъчно водно количество за година 2038 56 143 

 

Таблица 163 Предложени варианти за с. Никола Козлево – 2016г. 

Параметър 
А 1 

Съвместно пречистване на отпадъчните от с. Вълнари и с. Никола 
Козлево в обща ПСОВ Вълнари 

Инвестиционни разходи за канализация лв 7 980 000 

Инвестиционни разходи ПСОВ  лв 1 213 875 

Инвестиционни разходи колектори  лв 843 750 

Инвестиционни разходи Изгребни ями лв 0 

Общо Инвестиционни разходи 10 037 625 

Общо Домакинства за Изгребни ями 2016 0 

Общо Домакинства за Изгребни ями 2021 0 

Общо Домакинства за Изгребни ями 2028 0 

Общо Домакинства за Изгребни ями 2038 0 

Общо ЕЖ за 2016 0 

Общо ЕЖ за 2021 2 255 

Общо ЕЖ за 2028 2 242 

Общо ЕЖ за 2038 2 237 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2016 0 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2021 59 388 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2028 59 009 

Разходи за експлоатация и поддържане за 2038 58 717 

Отпадъчно водно количество за година 2016 0 

Отпадъчно водно количество за година 2021 28 563 

Отпадъчно водно количество за година 2028 29 681 

Отпадъчно водно количество за година 2038 30 877 
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5.3.2 Оценка на вариантите 

За нуждите на анализа на алтернативите за всяка от тях е изготвена оценка на инвестиционните и 

експлоатационни разходи, както и прогноза за водните количества за пречистване по години. Оценката на 

експлоатационните разходи е изготвена на базата на стойностите, залегнали в обобщените сметки за 

пречиствателни съоръжения, съставени за настоящата фаза за различни технологични варианти. В ТИЧ е 

показана структурата на еднократните и експлоатационни разходи. 

Персонал на ПСОВ 

Необходимият проектен персонал на ПСОВ е предложен на база необходимите специалисти и работници за 

самостоятелно обслужване и поддържане на съоръженията и оборудването. В зависимост от големината на 

станцията е необходим различен персонал. Списъчен състав на персонала за различен капацитет на ПСОВ е 

даден в следващата таблица: 

 

Таблица 164 Състав на персонала за различен капацитет на ПСОВ 

№ Длъжност брой брой брой брой брой брой брой 

 
Капацитет на ПСОВ 50-500 

500 1000 2 000 10 000 50 000 Над 

1000 2000 10 000 50 000 100 000 100 000 

 
Управление 

       
1 Началник ПСОВ 1 1 1 1 1 1 1 

2 Главен технолог 
    

1 1 1 

3 Главен енергатик 
     

1 1 

 
Персонал по поддръжката 

       
4 Машинен техник 

    
1 3 5 

5 Електротехник и КИП и А 
   

1 1 3 7 

6 Лабораторен техник 
   

1 1 3 3 

7 Оператор ЦДП 
   

2 6 6 4 

8 Оператори на процеси водна линия 
   

1 2 5 10 

9 Оператори на процеси водна линия 
   

1 2 5 10 

10 Шофьори 
   

2 2 3 4 

11 Секратарка в офиса (Счетоводител) 
     

1 1 

 
Помощен персонал 

       
13 Чистачка 

      
2 

14 Охрана 1 1 1 3 3 3 4 

 
Общо: 2 2 2 12 20 35 53 

 
Общо за година (лева): 28 800 28 800 28 800 92 400 226 800 427 200 678 000 

 

Разход на електроенергия за технологични нужди 

В зависимост от големината на станцията електро консумацията за технологични нужди е различна. От 

мониторинга на действащи пречиствателни съоръжения са събрани и усреднени средните цени за 

електроенергия за година. 

 

Таблица 165 Разход на електроенергия за технологични нужди 

Електро-
енергия 

50 - 500 
ЕЖ 

500 - 1 000 
ЕЖ 

1 000 - 2 000 
ЕЖ 

2 000 - 10 000 
ЕЖ 

10 000 - 50 000 
ЕЖ 

50 000 - 100 000 
ЕЖ 

над 100 000 
ЕЖ 

лв/год 15 000 25 500 38 250 80 000 325 000 450 000 550 000 
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Разходи за консумативи и материали 

В зависимост от големината на станцията разходите за консумативи и материали са различни. При 

отстраняване на биогенните елементи - азот и фосфор експлоатационните разходи се увеличава. От 

мониторинга на действащи пречиствателни съоръжения са събрани и усреднени цени за разходи за вода, 

полимер и др. консумативи, както и разходите за транспорт за година. 

Таблица 166 Разходи за консумативи и материали 

 
Капацитет на ПСОВ 

50 - 500 
500 1 000 2 000 10 000 50 000 над  

100 000 1 000 2 000 10 000 50 000 100 000 

т/ден 
  

т/ден т/ден т/ден т/ден 

1 Питейна вода 1 1 2 2 3 6 20 

3 
Полимер за обезводняване – 5 

кг/тонСВ     
0,0046 0,03 0,135 

2 FeCL3 
    

0,25 1 3 

3 Вар хидратна 
   

0,17 0,9 1,2 1 

4 Лабораторни материали 
       

5 
Полимер за сгъстяване – 5.0 

кг/тонСВ     
0,05 0,05 0,05 

6 
Канцеларски и други материали + 

облекло        

7 Смазочни масла 0,0001 0,0001 0,0001 0,001 0,005 0,001 0,01 

8 Дизелово гориво за транспорт 0,02 0,02 0,03 0,02 0,06 0,2 0,1 

9 Складиране на кек на депо 1 1 1,3 1,94 25 30 100 

10 Складиране на опасни отпадъци 
  

0,01 
 

0,005 
 

0,01 

11 
Складиране на отпадъци от решетки 

и пясъкозадържател 
0,01 0,01 0,01 0,04 0,2 0,42 2 

 
Всичко разходи за година (лв.): 21 502 21 502 30 654 69 330 227 670 937 621 2 390 349 

 

След сумиране на всички експлоатационни разходи и сравняване на разходите от действащи ПСОВ са получени  

цените за година на Е.Ж., както са показани в следващата таблица. 

 

Таблица 167 Общо експлоатационни разходи 

Общо експлоатационни разходи 

Еквивалентни жители Лв./Е.Ж./год. 

50 - 500 327 - 131 

500 – 1 000 131 - 76 

1 000 – 2 000 76 - 49 

2 000 – 10 000 49 - 24 

10 000 –  50 000 24 - 16 

50 000 – 100 000 16 - 18 

над 100 000 18  

 

Междинните стойности са изчислени въз основа на извлечената от горната таблица функция, представена в 

следващата графика. 
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Фигура 146 Оценка на годишните експлоатационни разходи за ПСОВ във функция на Е.Ж. 

Разходите за експлоатация и поддържане на канализационната мрежа и колекторите са пренебрежимо малки, а 

в случаите, при които отвеждането е помпажно, са предвидени по 20 лв./ЕЖ./год. При алтернативите за общо 

отвеждане и/или пречистване на отпадъчни води от две или повече агломерации, общите инвестиционни 

разходи (за колекторна мрежа и ПСОВ) са разпределени между съответните агломерации пропорционално на 

броя Е.Ж. към първата година на експлоатация. Съгласно изискването на Техническото задание, сравнението на 

алтернативите е извършено въз основа на анализ за ефективност на разходите (АЕР) в съответствие с 

методиката, описана в Указанията за АРП на проекти в областта та водите и отпадъчните води, финансирани от 

Кохезионния фонд през периода 2007 – 2013 г. За всяка от горе описаните алтернативи Консултантът: 

 Направи разчет на инвестиционните разходи (показани в таблиците по т. 5.3.1) 

 Направи разчет на годишните разходи за експлоатация и поддържане, необходими за пречистването на 

прогнозните количества отпадъчни води от планираната година за пускане в експлоатация до края на 

референтния период - 2038 г. (показани в таблиците по т. 5.3.1) 

 Направи разчет за остатъчната стойност на инвестициите в края на референтния период като за целта бе 

прието, че жизненият цикъл на канализационната и колекторната мрежа е 50 год., а на ПСОВ – съответно 30 год.  

 Направи прогноза за Е.Ж. и отпадъчните количества за пречистване за съответния период и изчисли общото 

количество отпадъчни води, които ще се пречистят за периода от пускане в експлоатация до 2038 г. 

 Изчисли настоящата стойност на инвестицията и разходите за експлоатация и поддържане за всяка от 

алтернативите с финансова норма на дисконтиране 5% 

 Определи ефективността на разходите за единица продукция, т.е. за пречистването на 1 м3 отпадъчна вода, 

за всяка от алтернативите. Алтернативата с най-ниска настояща стойност на единица продукция – с най-ниско 

съотношение между приведените настоящи разходи и количеството пречистена за периода вода, е избраната 

алтернатива. 

Резултатите от АЕР за изследваните алтернативи са представени в таблиците по долу. 

Съгласно методиката за оценка на социалната поносимост, максималната цена за ВиК услуга средно за периода 

2016 - 2038 г. е оценена на 2.33 лв./м3 без ДДС. За периода 2028-2038 г. тя достига съответно 2.72 лв./м3. Цената 

за отвеждането и пречистването на отпадъчните води е оценена на около 18 % от общата цена за ВиК услугата, 

т.е. около 0.42 лв./м3. При това приемане социално поносимите цени за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води ще варират от: 

 0.33 - 0.55 лв./м3 в периода 2016 - 2038 г. (т.е. за населени места с над 2 000 Е.Ж.) и  

 0.43 – 0.55 лв./м3 в периода 2028 – 2038 г. 

Тъй като цените се определят на ниво обособена територия съществуват резерви за компенсиране на по-

високите на места разходи с по-ниски такива на други места. На този етап от работата обаче не могат да се 

определят границите на такива възможни компенсации. Въпреки това, следва са се третират с особено 
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внимание алтернативи/проекти, чиито единични разходи надвишават 3 - 4 и повече пъти максимално 

поносимите цени. 

Таблица 168 Оценка на разходната ефективност за разглежданите агломерации 

Населено място 
Разходна ефективност 
лв./м3 пречистена вода 

Експлоатационни разходи  за 
пречистване на отпадна вода лв./м3 

 
A1 A2 A3 A1 A2 A3 

с.Мараш 22.11 21.28 
 

2.25 4.35 
 

с.Салманово 15.33 15.70 
 

2.30 3.14 
 

с.Дибич 8.04 9.54 
 

0.84 2.25 
 

с.Мадара 11.93 12.05 
 

2.06 2.34 
 

с.Кюлевча 39.76 37.31 
 

1.82 5.91 
 

с.Царев брод 5.59 
  

1.42 
  

с.Ивански 9.47 
  

2.09 
  

гр. Шумен 0.59 0.59 
 

0.38 0.38 
 

с.Ясенково 11.31 
  

1.71 
  

гр.Смядово 4.32 
  

0.84 
  

с.Осмар 11.62 11.46 10.88 1.71 1.24 3.69 

с.Троица 9.06 8.83 9.34 2.39 1.74 3.15 

с.Хан Крум 1.44 1.48 
 

0.37 0.54 
 

гр.Нови пазар 0.48 
  

0.46 
  

гр.Плиска 16.69 
  

2.51 
  

с.Ловец 7.57 
  

4.55 
  

с.Кьолмен 30.61 
  

20.44 
  

гр.Върбица 5.92 
  

1.06 
  

с.Каспичан 5.07 5.96 
 

1.15 2.35 
 

гр.Каспичан 4.34 4.37 
 

0.79 0.87 
 

гр.Каолиново 7.74 8.03 
 

1.41 1.77 
 

с.Климент 13.33 10.67 
 

1.46 2.51 
 

с.Тодор Икономово 5.58 
  

1.20 
  

с.Тимарево 13.87 
  

3.35 
  

гр.Велики Преслав 0.41 
  

0.57 
  

с. Вълнари 5.62 
  

1.61 
  

с. Никола Козлево 10.37 
  

1.98 
  

 

с. Мараш - Показателят за разходна ефективност на А2 (Пречистване на отпадъчните води от с. Мараш в 

собствена ПСОВ) е с около 4% по-добър в сравнение с този на А1 (Съвместно пречистване на отпадъчните води 

от с. Мараш и с. Салманово в обща ПСОВ). При А1 разходите за експлоатация и поддържане (ЕиП) са почти два 

пъти по-ниски в сравнение с А2. Въз основа на препоръката на PISA27, че „имайки предвид, че за повечето 

проекти ще се търси безвъзмездно финансиране, би трябвало да се търсят проектни решения, водещи до 

по-ниски разходи за ЕиП“, Консултантът предлага А1 да бъде избрана като предпочитана алтернатива. 

Разходите за ЕиП са много високи – почти 4 пъти над максималната социално поносима цена. 

 

с. Салманово - За с. Салманово А1 (Съвместно пречистване на отпадъчните води от с. Салманово и с. Мараш в 

обща ПСОВ) е предпочитана алтернатива както по отношение на разходната ефективност, така и на разходите 

за ЕиП. Много висок среден разход за ЕиП – почти 4 пъти над максималната социално поносима цена. 

                                                           

27 Писмо от 13.06.2013 
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с. Дибич - Консултантът предлага А1 (Съвместно пречистване на отпадъчните води от с. Дибич в ПСОВ Шумен) 

като предпочитана алтернатива както по отношение на разходната ефективност, така и на разходите за ЕиП, 

които са почти три пъти по-ниски от тези за А2. Средният за периода разход за ЕиП е висок - надвишава с 50% 

максималната социално поносима цена, но е доста по-нисък от средния разход за обособената територия. 

 

гр. Мадара - А1 (Съвместно пречистване на отпадъчните води от с. Мадара и с. Кюлевча в обща ПСОВ) е 

предпочитана алтернатива както по отношение на разходната ефективност, така и на разходите за ЕиП. 

Средният за периода разход за ЕиП е висок – почти четири пъти по-висок от максималната социално поносима 

цена. 

 

с. Кюлевча - Показателят за разходна ефективност на А2 (Пречистване на отпадъчните води от с. Кюлевча в 

собствена ПСОВ) е с около 7 % по-добър в сравнение с този на А1 (Съвместно пречистване на отпадъчните 

води от с. Кюлевча и с. Мадара в обща ПСОВ), но разходите за ЕиП на А1 са повече от три пъти по-ниски от тези 

за А2. Въз основа на препоръката на PISA, Консултантът препоръча А1 като предпочитана алтернатива. 

Средният за периода разход за ЕиП е висок – около три пъти по-висок от максималната социално поносима 

цена, но е по-нисък от средния разход за обособената територия. 

 

с. Царев брод и с. Ивански - И за двете села е разглеждана по една единствена алтернатива (Пречистване на 

отпадъчните води в собствена ПСОВ). Разходите за ЕиП са високи. 

 

гр. Шумен - А1 (Съвместно пречистване на отпадъчните води от гр. Шумен и с. Дибич в ПСОВ Шумен) е 

предпочитана алтернатива, както по отношение на разходната ефективност, така и на разходите за ЕиП. 

Средният единичен разход за ЕиП е по-нисък от средната за периода максимална социално поносима цена. 

 

с. Ясенково и гр. Смядово - И за двете населени места е разглеждана по една единствена алтернатива  

(Пречистване на отпадъчните води в собствена ПСОВ). Разходите за ЕиП са високи, но са под средните за 

обособената територия. 

 

с. Осмар - Показателят за разходна ефективност на А3 (Пречистване на отпадъчните води от с. Осмар в 

собствена ПСОВ) е с около 5% по-добър в сравнение с този на А2, но разходите за ЕиП на А2 са почти 3 пъти 

по-ниски в сравнение с тези за А3. Въз основа на препоръката на PISA, Консултантът препоръча А2 (Съвместно 

пречистване на отпадъчните води от с. Осмар, с. Троица и с. Хан Крум в обща ПСОВ) като предпочитана 

алтернатива. Средният единичен разход за ЕиП е по-нисък от средния разход за обособената територия, но е 

повече от два пъти по-висок от максималната социално поносима цена. 

 

с. Троица - Консултантът предлага А2 (Съвместно пречистване на отпадъчните води от с. Осмар, с. Троица и с. 

Хан Крум в обща ПСОВ) като предпочитана алтернатива както по отношение на разходната ефективност, така и 

на разходите за ЕиП. Средният за периода разход за ЕиП е висок – 4 пъти надвишава максималната социално 

поносима цена, но е по-нисък от средния разход за обособената територия. 

 

с. Хан Крум - Консултантът препоръчва А1 (Съвместно пречистване на отпадъчните води от с. Хан Крум, с. 

Осмар и с. Троица в обща ПСОВ), както по отношение на разходната ефективност, така и на разходите за ЕиП. 

Средните разходи за ЕиП са по-ниски от средната за периода максимална социално поносима цена. 
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с гр. Нови пазар, гр. Плиска, с. Ловец, с. Кьолмен, гр. Върбица - Единствената разглеждана алтернатива за 

тези населени места е А1 - пречистване на отпадъчните води в собствена ПСОВ. Разходите за ЕиП са високи за 

всички населени места, с изключение на тези за гр. Нови пазар, които са на нивото на средната за периода 

максимална социално поносима цена. Особено високи са разходите за ЕиП за с. Кьолмен – почти 50 пъти над 

максималната социално поносима цена. 

 

с. Каспичан - А1 (Съвместно пречистване на отпадъчните води от с. Каспичан и гр. Каспичан в ПСОВ Каспичан) 

е предпочитана алтернатива от гледна точка както на разходната ефективност, така и на средния за периода 

разход за експлоатация и поддържане (ЕиП). Разходите за ЕиП са високи – около два пъти по-високи от 

максималната поносима цена за обособената територия, но са по ниски от средните за региона разходи за ЕиП. 

 

гр. Каспичан - А1 (Съвместно пречистване на отпадъчните води от с. Каспичан и гр. Каспичан в ПСОВ 

Каспичан) е предпочитана алтернатива от гледна точка както на разходната ефективност, така и на средния за 

периода разход за експлоатация и поддържане (ЕиП). Разходите за ЕиП са с около 40% по-високи от 

максималната поносима цена за обособената територия, но са по ниски от средните за региона разходи за ЕиП. 

 

с. Каолиново - Консултантът предлага А1 (Съвместно пречистване на отпадъчните от гр. Каолиново и с. 

Климент в обща ПСОВ Каолиново) като предпочитана алтернатива от гледна точка както на разходната 

ефективност, така и на разходите за ЕиП. Средният за периода разход за ЕиП е около 3 пъти по-висок от 

максималната социално поносима цена, но е по-нисък от средния за обособената територия. 

 

с. Климент - Показателят за разходна ефективност на А2 (Пречистване на отпадъчните води от с. Климент в 

собствена ПСОВ) е с около 20% по-добър в сравнение с този на А1, но разходите за ЕиП на А2 са със 70% по-

високи в сравнение с тези за А1. Въз основа на препоръката на PISA, Консултантът препоръчва А1 (Съвместно 

пречистване на отпадъчните от с. Климент и гр. Каолиново в обща ПСОВ Каолиново) като предпочитана 

алтернатива. Средният единичен разход за ЕиП е по-нисък от средния разход за обособената територия, но е 

повече от три пъти по-висок от средната за периода максимална социално поносима цена. 

 

с. Тодор Икономово, с. Тимарево и гр. Велики Преслав - А1 е единствената разглеждана алтернатива за тези 

населени места - пречистване на отпадъчните води в собствена ПСОВ. Разходите за ЕиП са високи, с 

изключение на тези за гр. Велики Преслав, които са малко по-високи от максималната социално поносима цена. 

 

с. Вълнари - А1 (Съвместно пречистване на отпадъчните от с. Вълнари и с. Никола Козлево в обща ПСОВ 

Вълнари) е единствената разглеждана алтернатива. Разходите за ЕиП са високи – почти 3 пъти по-високи от 

максималната социално поносима цена за периода, но са по-ниски от средните за обособената територия. 

 

с. Никола Козлево - А1 (Съвместно пречистване на отпадъчните от с. Вълнари и с. Никола Козлево в обща 

ПСОВ Вълнари) е единствената разглеждана алтернатива. Разходите за ЕиП са високи – 3.5 пъти по-високи от 

максималната социално поносима цена за периода, но са малко по-ниски от средните за обособената територия. 
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5.3.3 Избрани варианти 

След направеното сравнение по показател разходна ефективност на всички предложени алтернативи, по – долу 

Консултанта представя избраните алтернативи за разглежданите агломерации. Общо за областта са 

предвидени инвестиции за 17 ПСОВ, от които: 

 1 ПСОВ e съществуващa( ПСОВ Шумен) и са предвидени мерки за реконструкция и модернизация 

 16 ПСОВ са нови като са предвидени инвестиции за тяхното изграждане 

В таблица по-долу са показани обобщени данни за предвидените мерки в областта за пречистване и отвеждане 

на отпадъчни води. 

 

Таблица 169 Таблица с обобщени инвестиции за ПСОВ в ОТ Шумен 

N Община ПСОВ Обхват на ПСОВ Препоръчана мярка 
Капацитет на 

ПСОВ, ЕЖ 
Период 

1 
ВЕЛИКИ 

ПРЕСЛАВ 
Троица 

с.Троица, с.Осмар и 
с.Хан Крум 

Изграждане на ПСОВ 1 400 СИП 

2 ВЕНЕЦ Ясенково с.Ясенково Изграждане на ЛПСОВ 2 095 КИП 

3 ВЪРБИЦА Върбица гр.Върбица Изграждане на ЛПСОВ 3 373 КИП 

4 ВЪРБИЦА Ловец с.Ловец28 
Изграждане на 

пречиствателно съоръжение 
388 КИП 

5 ВЪРБИЦА Кьолмен с.Кьолмен1 
Изграждане на 

пречиствателно съоръжение 
65 КИП 

6 КАОЛИНОВО Тодор Икономово с.Тодор Икономово Изграждане на ЛПСОВ 2 739 КИП 

7 КАОЛИНОВО Каолиново 
гр.Каолиново и 

с.Климент 
Изграждане на ПСОВ 2 541 КИП 

8 КАСПИЧАН Каспичан 
гр.Каспичан и 

с.Каспичан 
Изграждане на ПСОВ 4 334 СИП 

9 КАСПИЧАН Плиска с.Плиска Изграждане на ЛПСОВ 762 КИП 

10 
НИКОЛА 

КОЗЛЕВО 
Вълнари 

с.Никола Козлево и 
с.Вълнари 

Изграждане на ПСОВ 2 256 КИП 

11 СМЯДОВО Смядово гр.Смядово Изграждане на ЛПСОВ 4 169 КИП 

12 ХИТРИНО Тимарево с.Тимарево Изграждане на ЛПСОВ 773 СИП 

13 ШУМЕН Шумен гр.Шумен и с.Дибич РРМ на ПСОВ 105 001 КИП 

14 ШУМЕН Мадара с.Мадара и с.Кюлевча Изграждане на ПСОВ 1 373 КИП 

15 ШУМЕН Салманово с.Салманово и с.Мараш Изграждане на ПСОВ 1 231 КИП 

16 ШУМЕН Царев брод с.Царев брод Изграждане на ЛПСОВ 966 СИП 

17 ШУМЕН Ивански с.Ивански Изграждане на ЛПСОВ 1 410 СИП 

                                                           

28 Предвидено е пречиствателно съоръжение, подходящо за големината на агломерацията 



Разработване на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация  

на обособена територия на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен 

“ЕЖИС ИНФРАСТРУКТУРА БЪЛГАРИЯ” ДЗЗД СТР.376 
 

Избрани алтернативи за община Шумен 

На база на разгледаните алтернативи и направените изчисления предлаганият вариант за пречистване на 

водите от агломерации Шумен и Дибич е за съвместно пречистване в обща ПСОВ – Шумен. Предвидени са 

инвестиции за разширение, реконструкция, модернизация на ПСОВ Шумен към 2016г и изграждане на 

канализация на с. Дибич и довеждащ колектор до ПСОВ Шумен към 2021г. 

Таблица 170 Избрана алтернатива за гр. Шумен  и с. Дибич 
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Име Име година жители лева м3/год лева лева 

Шумен с.Дибич 2028 886 11 625 000 39 277 11 906 250 13 512 125 

Шумен гр. Шумен 2016 104 115 35 257 000 7 240 000 38 785 000 65 185 000 

 

За гр. Шумен има съществуваща ПСОВ. Площадката е разположена югоизточно от града, в близост до с. Дибич. 

Пречистените води се заустват в р. Поройна.  
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Разработване на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация  

на обособена територия на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен 

“ЕЖИС ИНФРАСТРУКТУРА БЪЛГАРИЯ” ДЗЗД СТР.377 
 

На база на разгледаните алтернативи и направените изчисления предлаганият вариант за пречистване на 

водите от агломерации Мараш и Салманово е за съвместно пречистване в обща ПСОВ – Салманово. 

Предвидени са инвестиции в периода 2014 – 2021 за изграждане на канализация на двете села, довеждащи 

колектори и ПСОВ Салманово. 

 

Таблица 171 Избрана алтернатива за с. Мараш и с. Салманово 
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Име Име година жители лева м3/год лева лева 

Шумен с.Мараш 2020 476 9 555 000 18 816 10 230 000 11 092 750 

Шумен с.Салманово 2020 755 10 935 000 28 816 11 778 750 13 147 188 
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Разработване на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация  

на обособена територия на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен 

“ЕЖИС ИНФРАСТРУКТУРА БЪЛГАРИЯ” ДЗЗД СТР.378 
 

На база на разгледаните алтернативи и направените изчисления предлаганият вариант за пречистване на 

водите от агломерации Мадара и Кюлевча е за съвместно пречистване в обща ПСОВ – Мадара. Предвидени са 

инвестиции в периода 2014 – 2021 за изграждане на канализация на двете села, довеждащи колектори и ПСОВ 

Мадара. 

 

Таблица 172 Избрана алтернатива за с. Мадара и с. Кюлевча (община Каспичан) 
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Име Име година жители лева м3/год лева лева 

Шумен с.Мадара 2020 1 118 13 005 000 44 267 13 286 250 15 312 625 

Каспичан с.Кюлевча 2020 255 11 625 000 12 724 11 906 250 12 368 438 
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Разработване на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация  

на обособена територия на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен 

“ЕЖИС ИНФРАСТРУКТУРА БЪЛГАРИЯ” ДЗЗД СТР.379 
 

На база на разгледаните алтернативи и направените изчисления предлаганият вариант за пречистване на 

водите от агломерация Царев Брод е в локална ПСОВ – Царев Брод. Предвидени са инвестиции към 2028г за 

изграждане на канализация, довеждащ колектор и ПСОВ Царев Брод. 

Таблица 173 Избрана алтернатива за с. Царев брод 
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Шумен с.Царев брод 2028 966 10 935 000 67 623 11 216 250 12 967 125 

 

 
Фигура 150 Избрана алтернатива за с. Царев брод 

 

На база на разгледаните алтернативи и направените изчисления предлаганият вариант за пречистване на 

водите от агломерация Ивански е в локална ПСОВ – Ивански. Предвидени са инвестиции към 2028г за 

изграждане на канализация, довеждащ колектор и ПСОВ Ивански. 

 



Разработване на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация  

на обособена територия на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен 

“ЕЖИС ИНФРАСТРУКТУРА БЪЛГАРИЯ” ДЗЗД СТР.380 
 

Таблица 174 Избрана алтернатива за с. Ивански 

Община Агломерация 
Прогнозна 
година за 

финансиране 

Еквивалентни  
Жители към 

2028 

Цена за 
изграждане / 

доизграждане 
на 

канализация в 
населеното 

място 

Отпадъчно 
водно 

количество 
за година 

Обща цена за 
изграждане 

на 
канализация 

и колектор до 
локална 

ПСОВ 

Обща цена за 
изграждане 

на 
канализация 

и локална 
ПСОВ 

Шумен с.Ивански 2028 1 410 14 385 000 50 690 14 666 250 17 221 875 

 

 
Фигура 151 Избрана алтернатива за с. Ивански 

 



Разработване на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация  

на обособена територия на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен 

“ЕЖИС ИНФРАСТРУКТУРА БЪЛГАРИЯ” ДЗЗД СТР.381 
 

За община Велики Преслав 

На база на разгледаните алтернативи и направените изчисления предлаганият вариант за пречистване на 

водите от агломерации Осмар, Троица и Хан Крум е за съвместно пречистване в обща ПСОВ – Троица. 

Предвидени са инвестиции към 2028г. за изграждане на канализация на трите села, довеждащи колектори и 

ПСОВ Троица. 

 

Таблица 175 Избрана алтернатива за с. Осмар, с. Троица и с. Хан Крум 

Община Агломерация 

П
р

о
гн

о
зн

а 

го
д

и
н

а 
за

 

ф
и

н
ан

си
р

ан
е 

Еквивалентни  
Жители към 

2028 

Цена за 
изграждане / 

доизграждане 
на 

канализация в 
населеното 

място 

Отпадъчно 
водно 

количество 
за година 

Обща цена за 
изграждане 

на 
канализация 
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Обща цена за 
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на 
канализация 

и локална 
ПСОВ 

Име Име година жители лева м3/год лева лева 

Велики Преслав с.Осмар 2028 280 5 910 000 25 636 6 022 500 6 530 000 

Велики Преслав с.Троица 2028 571 6 600 000 25 286 6 881 250 7 916 188 

Велики Преслав с.Хан Крум 2028 549 5 910 000 161 628 6 191 250 7 186 313 
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Разработване на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация  

на обособена територия на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен 

“ЕЖИС ИНФРАСТРУКТУРА БЪЛГАРИЯ” ДЗЗД СТР.382 
 

Избрана алтернатива за  община Върбица 

На база на разгледаните алтернативи и направените изчисления предлаганият вариант за пречистване на 

водите от агломерация Ловец е в локална ПСОВ – Ловец. Предвидени са инвестиции в периода 2014 - 2020 за 

изграждане на канализация, довеждащ колектор и ПСОВ Ловец. 

 

Таблица 176 Избрана алтернатива за с. Ловец 

Община Агломерация 
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ПСОВ 

Име Име година жители лева м3/год лева лева 

Върбица с.Ловец 2021 388 2 070 000 15 892 2 182 500 2 885 750 
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Разработване на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация  

на обособена територия на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен 

“ЕЖИС ИНФРАСТРУКТУРА БЪЛГАРИЯ” ДЗЗД СТР.383 
 

На база на разгледаните алтернативи и направените изчисления предлаганият вариант за пречистване на 

водите от агломерация Кьолмен е в локална ПСОВ – Кьолмен. Предвидени са инвестиции в периода 2014 - 2020 

за изграждане на канализация, довеждащ колектор и ПСОВ Кьолмен. 

 

Таблица 177 Избрана алтернатива за с. Кьолмен 
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ПСОВ 

Име Име година жители лева м3/год лева лева 

Върбица с.Кьолмен 2021 65 1 380 000 2 168 1 492 500 1 610 313 
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Разработване на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация  

на обособена територия на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен 

“ЕЖИС ИНФРАСТРУКТУРА БЪЛГАРИЯ” ДЗЗД СТР.384 
 

На база на разгледаните алтернативи и направените изчисления предлаганият вариант за пречистване на 

водите от агломерация Върбица е в локална ПСОВ – Върбица. Предвидени са инвестиции към 2016г. за 

изграждане на канализация, довеждащ колектор и ПСОВ Върбица. 

 

Таблица 178 Избрана алтернатива за гр. Върбица 
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Име Име година жители лева м3/год лева лева 

Върбица гр.Върбица 2016 3 373 19 767 000 155 211 20 048 250 24 264 500 

 

 
Фигура 155 Избрана алтернатива за гр. Върбица 



Разработване на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация  

на обособена територия на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен 

“ЕЖИС ИНФРАСТРУКТУРА БЪЛГАРИЯ” ДЗЗД СТР.385 
 

Избрана алтернатива за  община Каспичан 

На база на разгледаните алтернативи и направените изчисления предлаганият вариант за пречистване на 

водите от агломерация Плиска е в локална ПСОВ – Плиска. Предвидени са инвестиции в периода 2014 - 2020 за 

изграждане на канализация, довеждащ колектор и ПСОВ Плиска. 

 

Таблица 179 Избрана алтернатива за гр. Плиска 
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Име Име година жители лева м3/год лева лева 

Каспичан гр.Плиска 2021 762 16 455 000 35 406 16 736 250 18 117 375 

 

 
Фигура 156 Избрана алтернатива за гр. Плиска 

 



Разработване на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация  

на обособена територия на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен 

“ЕЖИС ИНФРАСТРУКТУРА БЪЛГАРИЯ” ДЗЗД СТР.386 
 

На база на разгледаните алтернативи и направените изчисления предлаганият вариант за пречистване на 

водите от агломерации гр. Каспичан и с. Каспичан е за съвместно пречистване в обща ПСОВ – Каспичан. 

Предвидени са инвестиции към 2016 за гр. Каспичан, включващи изграждане на канализация на кв. Калугерица и 

рехабилитация на канализацията в Централна градска част,изграждане на довеждащ колектор и ПСОВ Каспичан 

и към 2021г. за с. Каспичан, включващи изграждане на канализация и довеждащ колектор до ПСОВ Каспичан. 

 

Таблица 180 Избрана алтернатива за гр. Каспичан и с. Каспичан 
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Име Име година жители лева м3/год лева лева 

Каспичан с.Каспичан 2028 1 176 5 910 000 43 860 6 191 250 8 322 750 

Каспичан гр.Каспичан 2016 3 158 16 628 000 213 498 17 128 000 21 075 500 

 

 
Фигура 157 Избрана алтернатива за гр. Каспичан и с. Каспичан 

 

 

 

 



Разработване на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация  

на обособена територия на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен 

“ЕЖИС ИНФРАСТРУКТУРА БЪЛГАРИЯ” ДЗЗД СТР.387 
 

Избрана алтернатива за  община Каолиново 

На база на разгледаните алтернативи и направените изчисления предлаганият вариант за пречистване на 

водите от агломерации Каолиново и Климент е за съвместно пречистване в обща ПСОВ – Каолиново. 

Предвидени са инвестиции към 2016 за гр. Каолиново, включващи изграждане на канализация, довеждащ 

колектор и ПСОВ Каолиново, и към 2021г. за с. Климент, включващи изграждане на канализация и довеждащ 

колектор до ПСОВ Каолиново. 

 

Таблица 181 Избрана алтернатива за гр. Каолиново и с. Климент 
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Име Име година жители лева м3/год лева лева 

Каолиново гр.Каолиново 2021 1 512 11 625 000 63 811 12 468 750 15 209 250 

Каолиново с.Климент 2028 1 029 11 625 000 37 833 12 468 750 14 333 813 

 

 

 
Фигура 158 Избрана алтернатива за гр. Каолиново и с. Климент 

 



Разработване на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация  

на обособена територия на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен 

“ЕЖИС ИНФРАСТРУКТУРА БЪЛГАРИЯ” ДЗЗД СТР.388 
 

На база на разгледаните алтернативи и направените изчисления предлаганият вариант за пречистване на 

водите от агломерация Тодор Икономово е в локална ПСОВ – Тодор Икономово. Предвидени са инвестиции към 

2016 за изграждане на канализация, довеждащ колектор и ПСОВ Тодор Икономово. 

 

Таблица 182 Избрана алтернатива за с. Тодор Икономово 
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Име Име година жители лева м3/год лева лева 

Каолиново с.Тодор Икономово 2016 2 739 12 562 500 128 338 12 843 750 17 294 625 

 

 

 
Фигура 159 Избрана алтернатива за с. Тодор Икономово 

 



Разработване на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация  

на обособена територия на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен 

“ЕЖИС ИНФРАСТРУКТУРА БЪЛГАРИЯ” ДЗЗД СТР.389 
 

Избрана алтернатива за  община Венец 

На база на разгледаните алтернативи и направените изчисления предлаганият вариант за пречистване на 

водите от агломерация Ясенково е в локална ПСОВ – Ясенково. Предвидени са инвестиции към 2016 за 

изграждане на канализация, довеждащ колектор и ПСОВ Ясенково. 

 

Таблица 183 Избрана алтернатива за с. Ясенково 
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Име Име година жители лева м3/год лева лева 

Венец с.Ясенково 2016 1 995 19 023 000 73 014 19 360 500 22 976 438 

 

 
Фигура 160 Избрана алтернатива за с. Ясенково 

 



Разработване на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация  

на обособена територия на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен 

“ЕЖИС ИНФРАСТРУКТУРА БЪЛГАРИЯ” ДЗЗД СТР.390 
 

Избрана алтернатива за  община Смядово 

На база на разгледаните алтернативи и направените изчисления предлаганият вариант за пречистване на 

водите от агломерация Смядово е в локална ПСОВ – Смядово. Предвидени са инвестиции към за доизграждане 

на канализация, изграждане на довеждащ колектор и ПСОВ Смядово. 

 

Таблица 184 Избрана алтернатива за гр. Смядово 
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Име Име година жители лева м3/год лева лева 

Смядово гр.Смядово 2016 4 169 19 000 000 257 864 19 235 000 24 446 250 

 

 

 
Фигура 161 Избрана алтернатива за гр. Смядово 

 



Разработване на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация  

на обособена територия на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен 

“ЕЖИС ИНФРАСТРУКТУРА БЪЛГАРИЯ” ДЗЗД СТР.391 
 

Избрана алтернатива за  община Хитрино 

На база на разгледаните алтернативи и направените изчисления предлаганият вариант за пречистване на 

водите от агломерация Тимарево е в локална ПСОВ – Тимарево. Предвидени са инвестиции към 2028 за 

изграждане на канализация, довеждащ колектор и ПСОВ Тимарево. 

 

Таблица 185 Избрана алтернатива за с. Тимарево 
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Име Име година жители лева м3/год лева лева 

Хитрино с.Тимарево 2028 773 10 935 000 25 393 11 216 250 12 617 313 

 

 

 
Фигура 162 Избрана алтернатива за с. Тимарево 

 



Разработване на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация  

на обособена територия на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен 

“ЕЖИС ИНФРАСТРУКТУРА БЪЛГАРИЯ” ДЗЗД СТР.392 
 

Избрани алтернативи за община Никола Козлево 

На база на разгледаните алтернативи и направените изчисления предлаганият вариант за пречистване на 

водите от агломерации Вълнари и Никола Козлево е за съвместно пречистване в обща ПСОВ – Вълнари. 

Предвидени са инвестиции в периода 2014 – 2020 за изграждане на канализация на двете села, довеждащи 

колектори и ПСОВ Вълнари. 

 

Таблица 186 Избрана алтернатива за с. Вълнари и с. Никола Козлево 

Община 

А
гл

о
м

ер
ац

и
я

 

П
р

о
гн

о
зн

а 

го
д

и
н

а 
за

 

ф
и

н
ан

си
р

ан
е 

Е
кв

и
в

ал
ен

тн
и

  

Ж
и

те
л

и
 к

ъ
м

 

20
28

 

Ц
ен

а 
за

 

и
зг

р
аж

д
ан

е 
/ 

д
о

и
зг

р
аж

д
ан

е 

н
а 

ка
н

ал
и

за
ц

и
я

 

в
 н

ас
ел

ен
о

то
 

м
я

ст
о

 

О
тп

ад
ъ

ч
н

о
 

в
о

д
н

о
 

ко
л

и
ч

ес
тв

о
 з

а 

го
д

и
н

а
 

О
б

щ
а 

ц
ен

а 
за

 

и
зг

р
аж

д
ан

е 
н

а 

ка
н

ал
и

за
ц

и
я

 и
 

ко
л

ек
то

р
 д

о
 

л
о

ка
л

н
а 

П
С

О
В

 

О
б

щ
а 

ц
ен

а 
за

 

и
зг

р
аж

д
ан

е 
н

а 

ка
н

ал
и

за
ц

и
я

 и
 

л
о

ка
л

н
а 

П
С

О
В

 

Име Име година жители лева м3/год лева лева 

Никола 
Козлево 

Вълнари 2021 1 499 6 600 000 56 143 6 993 750 9 710 688 

Никола 
Козлево 

Никола Козлево 2021 756 7 980 000 30 877 7 980 000 9 350 250 

 

 
Фигура 163 Избрана алтернатива за с. Вълнари и с. Никола Козлево 
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Приоритизиране на инвестициите в сектор канализация и пречистване 

Всяка инвестиционна мярка ще бъде класифицирана на базата на следни критерии: 

Брой жители облагодетелствани от инвестицията Np с тежестен фактор 0.20 

 За агломерацията : 

 

 100 точки за агломерации над 2000 ЕЖ  

 50 точки за агломерации от 1000 до 2000 ЕЖ 

 30 точки за агломерации от 1000 до 300 ЕЖ 

 10 точки за агломерации под 300 ЕЖ 

 

Ефективност на разходите Ee с тежестен фактор 0.10 

Максимален резултат от 100 точки получава агломерацията с най-голяма ефективност на разходите Rmin (т.е. с 

най-нисък коефициент), a 0 точки агломерацията с най – ниска ефективност на разходите Rmax (най- голям 

коефициент), останалите En се изчислява с интерполация по формулата: 

Ee = 100 - (Rn - Rmin) /( (Rmax – Rmin)/100)) 

Населено място с туристически потенциал за развитие Тp(0.1) 

 100 точки – с туристически потенциал 

 0 точки – без туристически потенциал  

Видове инвестиционни мерки Itp с тежестен фактор 0.25 Точките по този критерии се разпределят както следва: 

 

КОД Точки Мерки 

WW1 100 
Инвестиции за осигуряване на съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕОИ за пречистване на 

градски отпадъчни води 

WW2 80 
Инвестиционни мерки за изграждане на нови ПСОВ, доизграждане на съществуващите канализационни 
мрежи с цел намаляване на замърсяването и предотвратяване на негативно влияние върху здравето на 

хората. 

WW3 40 
Инвестиции свързани с осигуряването на надеждно развитие на канализационните системи 

(рехабилитация и модернизация на съществуващата  инфраструктурата с цел подобряване на 
функционирането на канализационните системи ) 

 

 Int Интегрираност на проекта с тежестен фактор 0.10 

При проекти свързани с реконструкция на разпределителни водопроводни мрежи, ще се съобразява предвижда 

ли се реконструкция или доизграждане на канализационна мрежа (и обратно), с цел намаляване разходите на 

строителството  

 100 точки – с проект  

 0 точки – без проект  

Обща формула за крайна оценка на приоритизирането на всеки проект за обособената територия: 

 

Resultww = Np X 0.20 + Ee X 0.10 + Tp X 0.10 + Itp X 0.25 + Int X 0.35 
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Таблица 187 Рейтингова система – канализация и пречистване 

Община 
Населено 

място 
ЕЖ Избрана Алтернатива Период 

Result 
ww 

ШУМЕН гр.Шумен 104 115 

Доизграждане и рехабилитация на канализационна мрежа; 
Разширение и рехабилитация на ПСОВ Шумен с 

изграждане на биологично стъпало и отстраняване на 
биогенни елементи 

Краткосрочна 100,00 

СМЯДОВО гр.Смядово 4 169 
Рехабилитация и доизграждане на канализационна мрежа 

и изграждане на ЛПСОВ Смядово 
Краткосрочна 90,00 

КАСПИЧАН гр.Каспичан 3 158 
Изграждане / рехабилитация канализационна мрежа на 

кв.Калугерица и гр.Каспичан; Изграждане на ПСОВ 
Каспичан за гр.Каспичан и с.Каспичан 

Краткосрочна 90,00 

КАОЛИНОВО 
с.Тодор 

Икономово 
2 363 

Изграждане на канализационна мрежа и ЛПСОВ Тодор 
Икономово 

Краткосрочна 90,00 

ВЪРБИЦА гр.Върбица 3 373 Изграждане на канализационна мрежа и ЛПСОВ Върбица Краткосрочна 90,00 

ШУМЕН с.Мадара 1 118 
Изграждане / рехабилитация на канализационна мрежа и 

изграждане на ПСОВ за с. Мадара и с. Кюлевча 
Краткосрочна 83,00 

КАОЛИНОВО гр.Каолиново 1 512 
Изграждане / рехабилитация на  канализационна мрежа и 

изграждане на ПСОВ за гр. Каолиново и с.Климент 
Краткосрочна 80,00 

ВЕНЕЦ с.Ясенково 1 993 
Изграждане на канализационна мрежа  и изграждане на 

ЛПСОВ 
Краткосрочна 80,00 

ВЕЛИКИ 
ПРЕСЛАВ 

гр.Велики 
Преслав 

8 648 
Рехабилитация на канализационна мрежа на гр.Велики 

Преслав 
Краткосрочна 79,00 

ШУМЕН с. Салманово 755 
Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ за 

с.Салманово и с. Мараш 
Краткосрочна 79,00 

КАСПИЧАН гр. Плиска 762 Изграждане на канализационна мрежа и ЛПСОВ Краткосрочна 79,00 

ШУМЕН с. Мараш 476 
Изграждане на канализационна мрежа и пречистване в 

ПСОВ Салманово 
Краткосрочна 79,00 

ВЪРБИЦА с. Ловец 388 
Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателно 

съоръжение 
Краткосрочна 76,00 

КАСПИЧАН с.Кюлевча 255 
Изграждане на канализационна мрежа и пречистване в 

ПСОВ Мадара 
Краткосрочна 75,00 

НИКОЛА 
КОЗЛЕВО 

с. Вълнари 1499 
Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ за с.Никола 

Козлево и с. Вълнари 
Краткосрочна 73,00 

ВЪРБИЦА с. Кьолмен 65 
Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателно 

съоръжение 
Краткосрочна 72,00 

ШУМЕН с. Хан Крум 549 
Изграждане на канализационна мрежа и пречистване в 

ПСОВ Троица за с.Осмар, с.Троица и с. Хан крум 
Средносрочн

а 
69,00 

ШУМЕН с. Царев брод 966 
Изграждане на канализационна мрежа и изграждане на 

ЛПСОВ 
Средносрочн

а 
69,00 

ШУМЕН с. Дибич 886 
Изграждане на канализационна мрежа и пречистване в 

ПСОВ Шумен 
Средносрочн

а 
69,00 

В.ПРЕСЛАВ с. Троица 571 
Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ за 

с.Троица, с.ОСмар и с.Хан Крум 
Средносрочн

а 
69,00 

НИКОЛА 
КОЗЛЕВО 

с. Никола 
Козлево 

756 
Изграждане на канализационна мрежа и пречистване в 

ПСОВ Вълнари 
Краткосрочна 69,00 

ХИТРИНО с. Тимарево 773 Изграждане на канализационна мрежа и ЛПСОВ 
Средносрочн

а 
69,00 

ШУМЕН с. Ивански 1 410 
Изграждане на канализационна мрежа и изграждане на 

ЛПСОВ 
Средносрочн

а 
68,00 

В.ПРЕСЛАВ с. Осмар 280 
Изграждане на канализационна мрежа и пречистване в 

ПСОВ Троица за с.Осмар, с.троица и с. Хан крум 
Средносрочн

а 
65,00 

КАСПИЧАН с. Каспичан 1 176 
Изграждане на канализационна мрежа и пречистване в 

ПСОВ за гр.Каспичан и с.Каспичан 
Средносрочн

а 
48,00 

КАОЛИНОВО с. Климент 1 029 
Изграждане на канализационна мрежа и пречистване в 

ПСОВ Каолиново 
Средносрочн

а 
48,00 
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5.3.4 Управление на утайки от бъдещи ПСОВ 

Отделяните при механичното и биологичното пречистване на отпадъчни води утайки са основния отпадък в 

пречиствателните станции. Количеството на отделяната утайка зависи от състава на отпадъчната вода и 

технологията на пречистване, както и от степента на пречистване.  

 

 Управление на утайките от ПСОВ Шумен 

Образуващите се утайки на ПСОВ Шумен се обезводняват с камерна преса. Подготовката преди 

обезводняването е с железен трихлорид. След камерната преса, кека временно се депонира на площадката за 

кек на площадката на станцията. Утайктие, образувани на ПСОВ Шумен са годни за депониране съвместно с 

ТБО или самостоятелно. 

Таблица 188 Прогнозни количества на отпадъци и утайки, отделяни в ПСОВ Шумен 

Видове отпадъци и 
утайки 

ПСОВ – гр.Шумен (заедно със с. Дибич) 

Еквивалентни 
жители 

Сухо 
вещество 
в утайката 

влажност 
% 

количество 
за ден 

Обемно 
тегло 

количество 
за ден 

количество 
за година 

Е.Ж. kgSS/d m3/d t/m3 t/day t/year 

отпадъци от решетки 

104,115 

- 75 1.71 0.75 1.28 468.5 

отпадъци от 
пясъкозадържатели 

- 60 0.57 1.50 0.86 312.3 

Обезводнена утайка 6124.4 80 30.62 1.00 30.62 11177.1 

На база извършените проучвания, анализи и оценки на предложените в Програмата за управление на утайките 

от ГПСОВ Шумен и подходящите алтернативи за оползотворяване на кека показват , че като най-приложима 

алтернатива се явява утайките да се оползотворяват за рекултивация на нарушени терени. Използуването на 

утайките в земеделието не е переспективна, поради третирането на утайката с реагенти и вар. Утайкитеможе да 

се използват за нарушени терени със завишена киселиност. Полученият кек след обезводняване се варува и 

има високо pH. Утайките получени от ГПСОВ Шумен имат добри характеристики за съвмествно депониране с 

твърди битови отпадъци , но не е водеща алтернатива.  

Изборът на едно или друго технологично решение за оползотворяване на утайките зависи от повишаването на 

общественото съзнание за ползата от утайките, от възможностите на ВиК оператора и Общината и не на 

последно място от икономическия ефект от отделните мероприятия. Текущата програма за утайки отговаря за 

всички действащи станции в областта. 

 

Управление на утайки от бъдещи ПСОВ 

Утайките от бъдещите ПСОВ от населените места и отделни промишлени обекти ще се стабилизират до 

определените изисквания, механично ще се обезводняват и в Програми за управление ще се предлагат 

конкретни мерки за последващото им третиране с цел повишаване степента на оползотворяването им.  

Контрол на генерираните утайки в рамките на ГПСОВ 

Контролът за качеството и количеството на генерираните утайки е част от контрола на целия технологичен 

процес на пречистване на отпадъчните води. Това включва изследването на редица показатели. Броят на 

показателите, които ще се следят и честотата на замерване са обект на План за експлоатация на ВиК Шумен. 

Параметрите, които имат пряко отношение към качеството и количеството на генерираните утайки са: 

 Качествен състав на входната отпадъчна вода - липса на вещества, които биха категоризирали утайките като 

непригодни за по-нататъшното им оползотворяване; 
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 Концентрацията на кислорода в биобасейна и аеробния стабилизатор - при липса на достатъчно кислород 

процесите на биологично разграждане ще бъдат незавършени, което може да рефлектира върху органичния 

състав на утайката и способността й да се утаява; 

 Повърхностно натоварване на вторичните утаители - при повърхностно натоварване над нормативното може 

да настъпи изнасяне на утайката с изходния поток; 

 Времепрестой в съоръженията за хидравлично уплътняване на утайките -при малък времепрестой утайката 

няма да се утаи и уплътни достатъчно, а при престой по-голям от проектния могат да започнат процеси на 

анаеробно изгниване, които да доведат до разбухване на утайката и изнасяне с водния поток; 

 Индекс на утайката - показател за способността на утайката да се утаява и представлява обемът утайка, в 

който се съдържа 1 г. сухо вещество; 

 Органично съдържание, % - съдържанието на органични вещества в утайката, като процент от общото 

съдържание на сухо вещество; 

 Сухо съдържание, % - показател за количеството сухо вещество, като процент от общото тегло; 

 Доза на флокулантите при механично обезводняване. 

На територията на „ВиК”- Шумен се предвижда изграждане на още седем пречиствателна станции с капацитет 

по-голям от 2 000 Е.Ж. и пускане в екплоатация на построената ПСОВ Велики Преслав, която също е над 2 000 

Е.Ж. Предвижда се изграждане още на десет пречиствателни станции с капацитет под 2 000Е.Ж. и още 5 

станции с капацитет под 2 000 Е.Ж.  В процесите на пречистване на отпадъчните води ще се образуват утайки, 

които трябва да бъдат третирани, с оглед окончателното им отстраняване или оползотворяване.  

В технологичните схеми на предвидените за изграждане нови пречиствателни станции за отпадъчни води,  

третирането на утайките е чрез аеробна стабилизация и обезводняване на изсушителни полета. При изготвяне 

на инвестициониите проекти за ПСОВ ще бъде изготвена Програма за управление на утайките, в която ще са 

разгледани варианти за оползотворяването на утайките. Докато се вземе решение за крайно оползотворяване 

на утайките, същите могат да се извозват на площадката на регионалното депо, където се смесват с пръстта, 

използвана за запръстяване в междинните пластове. В технологичните схеми на всички схеми от предвидените 

за изграждане нови пречиствателни станции за отпадъчни води,  третирането на утайките е чрез аеробна 

стабилизация и механично обезводняване. Отделяните при механичното и биологичното пречистване на 

отпадъчни води -  утайките са основния отпадък в пречиствателните станции. Количеството на отделяната 

утайка зависи от състава на отпадъчната вода и технологията на пречистване, както и от степента на 

пречистване.  

 

Прогнозни количества утайки от бъдещи ПСОВ 

 

В таблицата по-долу са показани прогнозните количества утайки, който се очаква да се образуват от бъдещите 

ПСОВ при максимално натоварване. 

 

Таблица 189 Прогнозни количества на отпадъци и утайки в новоизградени ПСОВ с капацитет над 2 000Е.Ж.: 

Видове отпадъци и 
утайки 

1. ПСОВ – Върбица 

Еквивалентни 
жители 

Сухо 
вещество в 

утайката 
влажност 

количество 
за ден 

Обемно 
тегло 

количество 
за ден 

количество 
за година 

Е.Ж. kgSS/d % m3/d t/m3 t/day t/year 

отпадъци от решетки 

3,373 

- 75 0.06 0.75 0.04 15.2 

отпадъци от 
пясъкозадържатели 

- 60 0.02 1.50 0.03 10.1 

Обезводнена утайка 198.4 80 0.99 1.00 0.99 362.1 



Разработване на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация  

на обособена територия на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен 

“ЕЖИС ИНФРАСТРУКТУРА БЪЛГАРИЯ” ДЗЗД СТР.397 
 

Видове отпадъци и 
утайки 

2. ПСОВ –Каспичан (заедно със с.Каспичан) 

Еквивалентни 
жители 

Сухо 
вещество в 

утайката 
влажност 

количество 
за ден 

Обемно 
тегло 

количество 
за ден 

количество 
за година 

Е.Ж. kgSS/d % m3/d t/m3 t/day t/year 

отпадъци от решетки 

4,287 

- 75 0.07 0.75 0.05 19.3 

отпадъци от 
пясъкозадържатели 

- 60 0.02 1.50 0.04 12.9 

Обезводнена утайка 252.2 80 1.26 1.00 1.26 460.2 

Видове отпадъци и 
утайки 

3. ПСОВ – гр. Нови пазар 

Еквивалентни 
жители 

Сухо 
вещество в 

утайката 
влажност 

количество 
за ден 

Обемно 
тегло 

количество 
за ден 

количество 
за година 

Е.Ж. kgSS/d % m3/d t/m3 t/day t/year 

отпадъци от решетки 

12,394 

- 75 0.20 0.75 0.15 55.8 

отпадъци от 
пясъкозадържатели 

- 60 0.07 1.50 0.10 37.2 

Обезводнена утайка 729.1 80 3.65 1.00 3.65 1330.5 

Видове отпадъци и 
утайки 

4. ПСОВ – гр. Смядово 

Еквивалентни 
жители 

Сухо 
вещество в 

утайката 
влажност 

количество 
за ден 

Обемно 
тегло 

количество 
за ден 

количество 
за година 

Е.Ж. kgSS/d % m3/d t/m3 t/day t/year 

отпадъци от решетки 

4,169 

- 75 0.07 0.75 0.05 18.8 

отпадъци от 
пясъкозадържатели 

- 60 0.02 1.50 0.03 12.5 

Обезводнена утайка 245.2 80 1.23 1.00 1.23 447.6 

Видове отпадъци и 
утайки 

5. ПСОВ – с. Тодор Икономово 

Еквивалентни 
жители 

Сухо 
вещество в 

утайката 
влажност 

количество 
за ден 

Обемно 
тегло 

количество 
за ден 

количество 
за година 

Е.Ж. kgSS/d % m3/d t/m3 t/day t/year 

отпадъци от решетки 

2,739 

- 75 0.05 0.75 0.03 12.3 

отпадъци от 
пясъкозадържатели 

- 60 0.02 1.50 0.02 8.2 

Обезводнена утайка 161.1 80 0.81 1.00 0.81 294.0 

Видове отпадъци и 
утайки 

6. ПСОВ – гр. Каолиново (заедно със с. Климент) 

Еквивалентни 
жители 

Сухо 
вещество в 

утайката 
влажност 

количество 
за ден 

Обемно 
тегло 

количество 
за ден 

количество 
за година 

Е.Ж. kgSS/d % m3/d t/m3 t/day t/year 

отпадъци от решетки 

2,511 

- 75 0.04 0.75 0.03 11.3 

отпадъци от 
пясъкозадържатели 

- 60 0.01 1.50 0.02 7.5 

Обезводнена утайка 147.7 80 0.74 1.00 0.74 269.6 

Видове отпадъци и 
утайки 

7. ПСОВ – с.Вълнари (заедно със с. Никола Козлево) 

Еквивалентни 
жители 

Сухо 
вещество в 

утайката 
влажност 

количество 
за ден 

Обемно 
тегло 

количество 
за ден 

количество 
за година 

Е.Ж. kgSS/d % m3/d t/m3 t/day t/year 

отпадъци от решетки 

2,255 

- 75 0.04 0.75 0.03 10.1 

отпадъци от 
пясъкозадържатели 

- 60 0.01 1.50 0.02 6.8 

Обезводнена утайка 132.6 80 0.66 1.00 0.66 242.1 
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Таблица 190 Прогнозни количества на отпадъци и утайки в новоизградените ПСОВ с капацитет между 1 000 Е.Ж. и 

2000Е.Ж. 

Видове отпадъци и 
утайки 

1. ПСОВ – с. Ивански 

Еквивалентни 
жители 

Сухо 
вещество в 

утайката 
влажност 

количество 
за ден 

Обемно 
тегло 

количество 
за ден 

количество 
за година 

Е.Ж. kgSS/d % m3/d t/m3 t/day t/year 

отпадъци от решетки 

1,410 

- 75 0.02 0.75 0.02 6.3 

отпадъци от 
пясъкозадържатели 

- 60 0.01 1.50 0.01 4.2 

Обезводнена утайка 82.9 80 0.41 1.00 0.41 151.4 

Видове отпадъци и 
утайки 

2. ПСОВ – с. Мадара (заедно със с. Кюлевча) 

Еквивалентни 
жители 

Сухо 
вещество в 

утайката 
влажност 

количество 
за ден 

Обемно 
тегло 

количество 
за ден 

количество 
за година 

Е.Ж. kgSS/d % m3/d t/m3 t/day t/year 

отпадъци от решетки 

1,373 

- 75 0.02 0.75 0.02 6.2 

отпадъци от 
пясъкозадържатели 

- 60 0.01 1.50 0.01 4.1 

Обезводнена утайка 80.8 80 0.40 1.00 0.40 147.4 

Видове отпадъци и 
утайки 

3. ПСОВ – с. Ясенково 

Еквивалентни 
жители 

Сухо 
вещество в 

утайката 
влажност 

количество 
за ден 

Обемно 
тегло 

количество 
за ден 

количество 
за година 

Е.Ж. kgSS/d % m3/d t/m3 t/day t/year 

отпадъци от решетки 

1,995 

- 75 0.03 0.75 0.02 9.0 

отпадъци от 
пясъкозадържатели 

- 60 0.01 1.50 0.02 6.0 

Обезводнена утайка 117.4 80 0.59 1.00 0.59 214.2 

Видове отпадъци и 
утайки 

4. ПСОВ – с. Осмар (заедно със с. Хан Крум и с. Троица) 

Еквивалентни 
жители 

Сухо 
вещество в 

утайката 
влажност 

количество 
за ден 

Обемно 
тегло 

количество 
за ден 

количество 
за година 

Е.Ж. kgSS/d % m3/d t/m3 t/day t/year 

отпадъци от решетки 

1,400 

- 75 0.02 0.75 0.02 6.3 

отпадъци от 
пясъкозадържатели 

- 60 0.01 1.50 0.01 4.2 

Обезводнена утайка 82.4 80 0.41 1.00 0.41 150.3 

Видове отпадъци и 
утайки 

5. ПСОВ – с.Мараш (заедно със с. Салманово) 

Еквивалентни 
жители 

Сухо 
вещество в 

утайката 
влажност 

количество 
за ден 

Обемно 
тегло 

количество 
за ден 

количество 
за година 

Е.Ж. kgSS/d % m3/d t/m3 t/day t/year 

отпадъци от решетки 

1,231 

- 75 0.02 0.75 0.02 5.5 

отпадъци от 
пясъкозадържатели 

- 60 0.01 1.50 0.01 3.7 

Обезводнена утайка 72.4 80 0.36 1.00 0.36 132.2 
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Таблица 191 Прогнозни количества на отпадъци и утайки в новоизградените ПСОВ с капацитет под 1 000 Е.Ж. 

Видове 
отпадъци и 

утайки 

1. ПСОВ – с. Ловец 

Еквивалентни 
жители 

Сухо 
вещество в 

утайката 
влажност 

количество за 
ден 

Обемно 
тегло 

количество за 
ден 

количество за 
година 

Е.Ж. kgSS/d % m3/d t/m3 t/day t/year 

Обезводнена 
утайка 

388 22.8 75 0.09 1.00 0.09 33.3 

Видове 
отпадъци и 

утайки 

2. ПСОВ – гр. Плиска 

Еквивалентни 
жители 

Сухо 
вещество в 

утайката 
влажност 

количество за 
ден 

Обемно 
тегло 

количество за 
ден 

количество за 
година 

Е.Ж. kgSS/d % m3/d t/m3 t/day t/year 

Обезводнена 
утайка 

762 44.8 75 0.18 1.00 0.18 65.4 

Видове 
отпадъци и 

утайки 

3. ПСОВ – с. Царев брод 

Еквивалентни 
жители 

Сухо 
вещество в 

утайката 
влажност 

количество за 
ден 

Обемно 
тегло 

количество за 
ден 

количество за 
година 

Е.Ж. kgSS/d % m3/d t/m3 t/day t/year 

Обезводнена 
утайка 

966 56.8 75 0.23 1.00 0.23 83.0 

Видове 
отпадъци и 

утайки 

4. ПСОВ – с. Тимарево 

Еквивалентни 
жители 

Сухо 
вещество в 

утайката 
влажност 

количество за 
ден 

Обемно 
тегло 

количество за 
ден 

количество за 
година 

Е.Ж. kgSS/d % m3/d t/m3 t/day t/year 

Обезводнена 
утайка 

773 45.5 75 0.18 1.00 0.18 66.4 

Видове 
отпадъци и 

утайки 

5. ПСОВ – с. Кьолмен 

Еквивалентни 
жители 

Сухо 
вещество в 

утайката 
влажност 

количество за 
ден 

Обемно 
тегло 

количество за 
ден 

количество за 
година 

Е.Ж. kgSS/d % m3/d t/m3 t/day t/year 

Обезводнена 
утайка 

65 3.8 75 0.02 1.00 0.02 5.6 

Предвиденото стабилизиране на утайките е главно аеробно. Обезводняването е чрез механично оборудване 

достигащо влажност на утайката минимум 80%. Възможна алтерантива за новоизградените станции с капацитет 

под 2 000Е.Ж. е за обезводняването на утайките да се достави 1 бр. мобилна инсталация за обезводняване с 

подходяща обезводнителна машина, която да обслужва някои от по-малките ПСОВ. При изготвяне на 

инвестиционните проекти за ПСОВ ще бъде изготвена Програма за управление на утайките, в която ще са 

разгледани варианти за оползотворяването на утайките. Докато се вземе решение за крайно оползотворяване 

на утайките, същите могат да се извозват на площадката на регионалното депо, където се смесват с пръстта, 

използвана за запръстяване в междинните пластове. 

 

Вариантите за оползотворяване на утайките от ПСОВ са:  

Пречистването на отпадъчните води не може да се планира, без да се преценят варианти за третиране на 

утайката, получена в резултат на процеса от пречистването. Следните параметри трябва да бъдат проучени при 

изработването на планове за управление на утайки: 

 Количеството и качеството на утайката, които се различават в зависимост от процесите, прилагани в ПСОВ; 

 Местната нормативна уредба, свързана с управлението и депониране на утайки; 

 Възможностите за приемане на утайката като продукт, а не само като отпадък, чрез адаптирано пречистване 

и/или процедури по наблюдение. 
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Основните окончателни варианти за оползотворяване на утайки, според световния опит, са представени в 

диаграмата по-долу. 

 
Фигура 164 Представяне на основните окончателни варианти за оползотворяване на утайки 

 

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

характера на получените утайки и възможностите за тяхното оползотворяване и депониране да се предвиди най 

– подходящия вариант. 

Качество на утайките 

Характерът на производствата, разположени на обслужваната територия, не е свързан с отделяне на тежки 

метали и други замърсители, които могат да превърнат утайките в опасен отпадък. Изключения са възможни 

само при форсмажорни обстоятелства – аварии при транспорт на опасни материали и т.н.. Дори обратното – 

смята се, че произведената утайка е подходяща за повторно използване в селското стопанство, горите или 

рекултивирането на изоставени терени и т.н. Очакванията са, че хигиенният риск е ограничен, тъй като няма 

източници на патогенни микроорганизми или други вредни субстанции. Все пак задължителният качествен 

анализ на утайките ще потвърди дали използването им е възможно в селското стопанство. 

В “Закон за опазване на земеделските земи” е посочен реда за оползотворяване на утайките: 

Оползотворяването на утайките от ПСОВ в земеделието се допуска въз основа на Разрешение по чл.6 ал.1 от 

ЗОЗЗ и Разрешение, издадено по реда на чл.37 от Закона за управление на отпадъците. 

Изхвърляне на пясък и мазнини 

Всички материи, които ще бъдат задържани от решетките на входа на новите и съществуващите ПСОВ ще 

бъдат депонирани съвместно с ТБО. Същата процедура се препоръчва и за извадените пясък и плаващи 

вещества от пясъкозадържателя. 
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6 ОЦЕНКА НА ПОНОСИМОСТТА ЗА ИНВЕСТИРАНЕ В КРАТКОСРОЧНА, 

СРЕДНОСРОЧНА И ДЪЛГОСРОЧНА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА 

ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ А РАЗВИТИЕ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО И 

КАНАЛИЗАЦИЯТА 

Инвестиционната програма на генералния план за обособената територия на ВиК Шумен ООД е извършена 

отчитайки редица фактори, най-важните от които са: 

 Общите нужди от инвестиции във ВиК сектора са огромни. Основната причина за състоянието на ВиК 

инфраструктурата е липсата на достатъчно средства за поддръжка и модернизация през последните 20 години. 

 При подготовката на инвестиционната програма са взети предвид ангажиментите за осигуряване на 

качеството на питейните води за населението в съответствие с РДВ, Наредба 12 за качествените изисквания 

към повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и Наредба 9 за качествените 

изисквания към  питейните води. Необходимите мерки и срокове за реализация са съобразени с изпълнението 

на ПУРБ и с програмата на Министерството на здравеопазването. Като това включва модернизиране на 

съоръженията за обеззаразяване на водата на зони на водоснабдяване, в които има несъответствия на 

стандартите – до 2014 г. и осигуряване на превантивни мерки за опазване на водоизточниците и съоръженията 

по мрежите.  

 Взети са още предвид и ангажиментите на Р. България за изпълнение на изискванията на Директива 

91/271/ЕС относно качеството на отпадъчни води от населените места. Необходимите мерки и срокове за 

реализация са съобразени с Националната стратегия за развитие и управление на водния сектор и плана за 

действие към нея и включват:  

 изграждането на канализационни системи и селищни пречиствателни станции за отпадъчни води за 

агломерации с над 10 000 еквивалентни жители да бъде извършено до 2015 г. включително.  

 изграждането на канализационни системи и селищни пречиствателни станции за отпадъчни води за 

агломерации с между 2 000 и 10 000 еквивалентни жители да бъде извършено в периода до 2017 г. 

включително. 

 доизграждането на канализационни системи и селищни пречиствателни станции за отпадъчни води за 

агломерации с под 2 000 еквивалентни жители (за които е необходимо) - няма преходен период 

 Регионалният генерален план и инвестиционната програма към него са разработени за период от 25 години. 

Програмата е разделена на три периода за реализация, както следва: 

 Краткосрочна – обхващаща периода 2014 - 2020 г. 

 Средносрочна – обхващаща периода 2021 - 2027 г. и 

 Дългосрочна – обхващаща периода 2028 - 2038 г.  

 Инвестиционните разходи и в трите програми са представени по години с оглед изпълнение на изискването 

за изчисляване на настоящата стойност на предлаганите инвестиции; въпреки това, разпределението по години 

в средносрочната и дългосрочната програми следва да се приема по-скоро като индикативно, като от значение е 

общата сума за всеки отделен период. 

 С оглед отразяване на конкретните нужди, програмите за инвестиции във водоснабдяването и тези за 

инвестиции в отвеждането и пречистването на отпадните води са разработени поотделно въз основа на: (i) 

приоритетното подреждане на проектите в резултат от прилагането на гореописаната рейтингова система. На 

ниво населено място програмите са координирани помежду си с оглед оптимизация на изпълнението на 

проектите; така напр., изпълнението на проекти за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа е 

планирано по едно и също време в изпълнението на проекти за изграждане на канализация. 

 Общо необходимите инвестиции и реинвестиции в сектора водоснабдяване, канализация и пречистване за 

обособената територия на ВиК Шумен в перспектива до 2038 г. са оценени на сумата от 1 040.6 млн. лв. (854.4 

млн. лв. настояща стойност), като разпределението по периоди е, както следва: 
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 За краткосрочната програма  786.3 млн. лв. (708.3 млн. лв. настояща стойност) 

 За средно срочната програма    222.9 млн. лв. (132.3 млн. лв. настояща стойност) 

 За дългосрочната програма   31.4 млн. лв. (13.9 млн. лв. настояща стойност). 

 

 Заложените средства са без ДДС и общата стойност на оценените инвестиционни разходи включва 

стойността на строително–монтажните работи и необходимите средства за техническа помощ за реализация на 

проекта (проектиране, финансови анализи, строителен и авторски надзор, управление на проекта). 

 Както се вижда от следващата таблица, съотношението между инвестициите в проекти водоснабдяване и в 

такива за отвеждане и пречистване на отпадъчните води е 61% към 39%. В първият инвестиционен период до 

2020 г. вкл. инвестиционните нужди за инфраструктура за водоснабдяване (484.6 млн. лв. без ДДС) надвишават 

с почти 60% тези за отвеждане и пречистване на отпадъчни води (301.4 млн. лв. без ДДС). В периода на 

средносрочната програма инвестициите са приблизително по равно разпределени в обекти за водоснабдяване и 

отвеждане и пречистване: 104.4 млн. лв. без ДДС за канализация и ПСОВ срещу 118.5 млн. лв. без ДДС за 

водоснабдителни мероприятия. През третия инвестиционен период, цялата сума на планираните инвестиции е 

само за водоснабдяване. 

Разпределението на инвестициите и реинвестициите по програми и дейности е представено нагледно в 

следващата графика и таблици. 

 

Таблица 192 Разпределение на инвестициите и реинвестициите по програми 

Вид инвестиционна програма 
Общо, млн. лв. 

Относителен дял 
без ДДС 

Инвестиционна програма водоснабдяване 634.5 61.0% 

 

Краткосрочна 484.6 76.4% 

Средносрочна 118.5 18.7% 

Дългосрочна 31.4 4.9% 

Инвестиционна програма отвеждане и пречистване 406.1 39.0% 

 

Краткосрочна 301.7 74.3% 

Средносрочна 104.4 25.7% 

Дългосрочна 0.0 0.0% 

Обща инвестиционна програма 1 040.6 100.0% 

 

Краткосрочна 786.3 75.6% 

Средносрочна 222.9 21.4% 

Дългосрочна 31.4 3.0% 
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Таблица 193 Инвестиционни нужди за периода 2014 - 2038 г. 

Инвестиционна програма 

хил. лв. без 
ДДС 

Общо НС 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

Инвестиционни разходи за доставяне на питейна вода 

Краткосрочна 484 630 450 190,7 235 209 249 108 0 0 0 314 0 
                  

Средносрочна 118 515 78 239,8 0 0 0 0 0 0 0 58 866 59 022 314 0 0 0 314 
           

Дългосрочна 31 361 13 904,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 387 8 605 0 13 899 0 0 0 314 0 0 157 

Общо 634 506 542 335 
                         

Инвестиционни разходи за отвеждане и пречистване на отпадъчни води 

Краткосрочна 301 706 258 066,9 95 126 95 126 0 0 0 55 727 55 727 
                  

Средносрочна 104 368 54 031,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 184 52 184 
           

Дългосрочна 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо 406 075 312 098 
                         

ОБЩО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ДОСТАВЯНЕ НА ПИТЕЙНА ВОДА, ОТВЕЖДАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 

Краткосрочна 786 337 708 257,6 330 335 344 234 0 0 0 56 040 55 727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средносрочна 222 884 132 270,8 0 0 0 0 0 0 0 58 866 59 022 314 0 0 52 184 52 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дългосрочна 31 361 13 904,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 387 8 605 0 13 899 0 0 0 314 0 0 157 

Общо 1040581 854 433 
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6.1 Краткосрочна (2014 – 2020г.) програма за инвестиция 

В следващата таблица са показани проектите по част водоснабдяване и канализация за периода 2014 – 2020г. 

 

Таблица 194 Краткосрочна програма за инвестиция 

Община/ВС 
Населено 

място 
Население 

2011 
Избрани Алтернативи 

Инвестиции  
в ЛВ, без 

ДДС 

Община Шумен гр.Шумен 105708 

ПСПВ за пречистване на питейните води от яз.Тича за гр.Шумен, 
гр.Велики Преслав, с.Белокопитово, с.Панайот Волов, с.Дибич, 
с.Методиево, с.Иваново, с.Сушина, с.Ловец, с.Конево, Кьолмен, 
Менгишево, с.Станянци, с.Божурово, с.Чернооково,с.Крайгорци, 

с.Върбица, с.Маломир, с.Нова Бяла река, с.Бяла река, с.Тушовица, 
гр.Смядово 

30 000 000 

област Шумен 
В и К - Шумен 

ООД 
180528 Оптимизация работата на водоснабдителните системи 4 989 875 

Община Нови 
Пазар 

гр.Нови Пазар 11722 
Рехабилитация на водопроводи, резервоари, помпени станции и 

черпателни резервоари. Съоръжение за отстраняване на нитрати. 
14 562 947 

Община Нови 
Пазар 

с.Преселка, 
с.Красен дол 

659 Съоръжение за отстраняване на нитрати 41 193 

Община Венец 

с.Габрица, 
с.Страхилица, 

с.Дренци, 
с.Близнаци, 

с.Сливак 

407 Съоръжение за отстраняване на нитрати 216 346 

Община 
Каолиново 

с.Тодор 
Икономово 

2213 
Рехабилитация на водопроводи, резервоари, помпени станции и 

черпателни резервоари. 
1 690 984 

Община Нови 
Пазар 

гр.Нови Пазар 11722 
Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Нови 

Пазар. 
9 918 750 

Община Велики 
Преслав 

гр.Велики 
Преслав 

7266 
Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа гр. Велики 

Преслав. 
8 926 875 

Община Върбица 

с.Методиево, 
с.Иваново, 
с.Сушина, 
с.Ловец, 
с.Конево, 
Кьолмен, 

Менгишево, 
с.Станянци, 
с.Божурово, 

с.Чернооково, 
с.Крайгорци, 
с.Върбица, 
с.Маломир, 
с.Нова Бяла 
река, с.Бяла 

река, 
с.Тушовица 

10391 Водоснабдяване от язовир Тича 50 074 076 

Община 
Смядово 

гр.Смядово 3669 Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Смядово. 15 170 074 

Община 
Каспичан 

гр.Каспичан 2988 
Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Каспичан 

и кв. Калугерица. 
10 278 125 

Община Върбица гр.Върбица 3243 Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Върбица. 5 262 568 

Община 
Каолиново 

гр.Каолиново 1457 
Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на гр. 

Каолиново. 
4 830 000 

Община 
Каолиново 

с.Климент 1029 Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с.Климент. 4 830 000 

Община 
Каолиново 

с.Пристое 984 
Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с.Пристое. 

Зониране на мрежата. 
3 320 625 

Община Шумен с.Градище 541 Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с.Градище. 2 882 250 
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Община/ВС 
Населено 

място 
Население 

2011 
Избрани Алтернативи 

Инвестиции  
в ЛВ, без 

ДДС 

Община Хитрино 

с.Живково, 
с.Иглика, 
с.Калино, 

с.Становец, 

972 Съоръжение за отстраняване на нитрати 169 045 

Община 
Каспичан 

гр.Плиска 823 Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Плиска. 6 641 250 

Община 
Каолиново 

с.Тъкач 684 Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тъкач. 2 113 125 

Община Венец с.Буйновица 900 Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с.Буйновица. 1 575 000 

Община Хитрино с.Хитрино 690 Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с.Хитрино. 2 520 000 

Община 
Смядово 

с.Риш 671 Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с.Риш. 4 226 250 

Община 
Смядово 

с.Янково 662 Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с.Янково. 4 226 250 

Община Никола 
Козлево 

с.Църквица 603 Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с.Църквица. 905 625 

Община 
Каолиново 

с.Наум 419 Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с.Наум. 2 415 000 

Община 
Каолиново 

с.Долина 476 Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с.Долина. 1 811 250 

Община Шумен с.Мараш 463 Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с.Мараш 3 018 750 

Община Хитрино с.Върбак 300 Съоръжение за отстраняване на нитрати 32 028 

Община 
Каспичан 

с.Кюлевча 274 Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с.Кюлевча. 6 037 500 

Община Шумен С.СТРУИНО 321 Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с.Струйно. 2 562 000 

Община Шумен с.Овчарово 139 
Рехабилитация на водопроводи, резервоари, помпени станции и 

черпателни резервоари. Съоръжение за отстраняване на нитрати 
2 369 943 

Община Венец с.Денница 283 Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с.Деница. 945 000 

Община Нови 
Пазар 

с.Избул, 
с.Правенци 

226 
Рехабилитация на водопроводи, резервоари, помпени станции и 

черпателни резервоари. Съоръжение за отстраняване на нитрати. 
4 244 625 

Община Нови 
Пазар 

с.Избул 226 
Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа, СВО и 

съоръжения на с. Избул 
1509375 

Община 
Смядово 

с.Александрово 65 
Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на 

с.Александрово. 
1 207 500 

Община Шумен с.Костена река 40 
Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с.Костена 

река. 
960 750 

Община Върбица с.Кьолмен 74 Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с Кьолмен. 905 625 

Община Венец с.Черноглавци 579 Съоръжение за отстраняване на нитрати 32 028 

Община Венец с.Борци 566 Съоръжение за отстраняване на нитрати 32 028 

Община Венец с.Боян 399 Съоръжение за отстраняване на нитрати 41 193 

Община Венец с.Ясенково 1987 
Рехабилитация на водопроводи, резервоари, помпени станции и 

черпателни резервоари. 
1 085 646 

Община Никола 
Козлево 

с.Каравелово 288 Съоръжение за отстраняване на нитрати 32 028 

Община Върбица с.Божурово 241 Съоръжение за отстраняване на нитрати 32 028 

Община 
Смядово 

с.Бял бряг 223 Съоръжение за отстраняване на нитрати 41 193 

Община Върбица с.Иваново 475 Съоръжение за отстраняване на нитрати 41 193 

Община Върбица гр.Върбица 3242 
Рехабилитация на водопроводи, резервоари, помпени станции и 

черпателни резервоари. 
3 665 109 

Община Никола 
Козлево 

с.Църквица 603 Съоръжение за отстраняване на нитрати 32 028 

Община Върбица с.Ловец 394 Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с.Ловец. 603 750 

Община 
Каспичан 

гр.Каспичан 2988 
Рехабилитация на водопроводи, резервоари, помпени станции и 

черпателни резервоари. 
1 443 625 
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Община/ВС 
Населено 

място 
Население 

2011 
Избрани Алтернативи 

Инвестиции  
в ЛВ, без 

ДДС 

Община 
Каспичан 

с.Каспичан 1278 
Рехабилитация на водопроводи, резервоари, помпени станции и 

черпателни резервоари. 
1 222 969 

Община Никола 
Козлево 

с.Вълнари 1518 
Рехабилитация на водопроводи, резервоари, помпени станции и 

черпателни резервоари. 
1 277 673 

Община Върбица с.Методиево 367 Съоръжение за отстраняване на нитрати. 82 386 

Община 
Каолиново 

с.Браничево 1313 Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с.Браничево. 3 924 375 

Община 
Каолиново 

гр.Каолиново 1457 
Рехабилитация на водопроводи, резервоари, помпени станции и 

черпателни резервоари. 
1 432 665 

Община Нови 
Пазар 

с.Памукчии 1070 Съоръжение за отстраняване на нитрати 32 028 

Община Шумен с.Салманово 722 Съоръжение за отстраняване на нитрати 32 028 

ВС Златна нива, 
Община 

Каспичан 

с.Златна нива, 
с.Върбяне 

847 
Рехабилитация на водопроводи, резервоари, помпени станции и 

черпателни резервоари. 
2 889 666 

Община Върбица с.Сушина 312 Съоръжение за отстраняване на нитрати 32 028 

Община Шумен с.Дибич 991 Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа с.Дибич. 3 924 375 

Община 
Каолиново 

с.Загориче 669 Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с.Загориче. 2 716 875 

Община Велики 
Преслав 

с.Драгоево, 
с.Мокреш, 
с.Златар, 

с.Суха река 

2686 
Рехабилитация на водопроводи, резервоари, помпени станции и 

черпателни резервоари. 
1 572 951 

Община Венец 
с.Капитан 

Петко 
483 Съоръжение за отстраняване на нитрати 32 028 

Община Хитрино 

с.Добри 
Войников, 

с.Единаковци, 
с.Тимарево 

165 Съоръжение за отстраняване на нитрати 32 028 

с.Каменяк, 
с.Хитрино, 
с.Велино, 
с.Върбак 

ВС Хитрино, 
ВС Велино 

290 
Рехабилитация на водопроводи, резервоари, помпени станции и 

черпателни резервоари. 
7 082 340 

Община 
Каолиново 

с.Долина, 
с.Лятно, 
с.Ружица 

1337 
Съоръжение за отстраняване на нитрати и Рехабилитация на 

водопроводи, резервоари, помпени станции и черпателни 
резервоари 

4795990 

с.Изгрев, 
с.Осеновец, 
с.Буйновица, 
с.Климент, 

с.Наум, с.Тъкач, 
с.Пристое, 

с.Венец 

ВС Изгрев 5317 
Рехабилитация на водопроводи, резервоари, помпени станции и 

черпателни резервоари. 
15 022 771 

гр. Шумен; ВС 
язовир Тича 

гр Шумен 80799 
Рехабилитация на водопроводи, резервоари, помпени станции, 

черпателни резервоари и водоизточници - І етап 
113 801 817 

Община Шумен гр Шумен 80799 Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Шумен. 28 805 000 

Община Шумен с.Мараш 463 Съоръжение за отстраняване на нитрати 41 193 

Община Никола 
Козлево 

с.Никола 
Козлево 

775 
Рехабилитация на водопроводи, резервоари, помпени станции и 

черпателни резервоари. 
1 511 503 

Община Велики 
Преслав 

гр.Велики 
Преслав 

7266 
Рехабилитация на водопроводи, резервоари, помпени станции и 

черпателни резервоари. 
4 774 650 

Община Никола 
Козлево 

с. Пет Могили 1124 
Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Пет 

могили. 
5735625 

Община Никола 
Козлево 

с. Ружица 303 Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Ружица 1509375 

Община Никола 
Козлево 

с. Красен дол 122 
Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Красен 

дол. 
1811250 
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Община/ВС 
Населено 

място 
Население 

2011 
Избрани Алтернативи 

Инвестиции  
в ЛВ, без 

ДДС 

Община 
Смядово 

с.Янково 662 Съоръжение за отстраняване на нитрати 53 786 

Община 
Смядово 

с.Веселиново 519 
Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на 

с.Веселиново. 
3 320 625 

Община Шумен с.Градище 541 
Рехабилитация на водопроводи, резервоари, помпени станции и 

черпателни резервоари. 
1 293 750 

Община 
Каспичан 

гр.Плиска 823 
Рехабилитация на водопроводи, резервоари, помпени станции и 

черпателни резервоари. 
1 293 750 

Община 
Смядово 

гр.Смядово 3669 
Рехабилитация на водопроводи, резервоари, помпени станции и 

черпателни резервоари. 
9 235 415 

Община Шумен c.Струино 321 Съоръжение за отстраняване на нитрати 32 028 

Община Венец с.Ясенково 1988 Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с.Ясенково . 1 358 438 

Община 
Каолиново 

с.Тодор 
Икономово 

2214 
Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тодор 

Икономово. 
6 727 500 

Община Никола 
Козлево 

с.Вълнари 1518 Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с.Вълнари. 2 113 125 

Община Шумен с.Мадара 1113 Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с.Мадара. 5 692 500 

Община Нови 
Пазар 

с.Памукчии 1070 Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с.Памукчи. 3 622 500 

Община Венец с.Изгрев 900 Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с.Изгрев. 3 150 000 

Община Шумен с.Салманово 722 Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с.Салманово. 3 622 500 

ВС Мадара - 
с.Мадара, 
с.Кюлевча 

ВС Мадара 1387 
Рехабилитация на водопроводи, резервоари, помпени станции и 

черпателни резервоари. 
3 095 725 

Община Велики 
Преслав 

с.Златар 962 Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с.Златар. 6 037 500 

Община Хитрино с.Тимарево 841 Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тимарево. 4 528 125 

Община Венец с.Венец 678 Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с.Венец 5 040 000 

Община Никола 
Козлево 

с.Никола 
Козлево 

775 Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с.Н.Козлево. 3 320 625 

Община Венец 
с.Капитан 

Петко 
483 

Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с.Капитан 
Петко. 

1 890 000 

Община Венец с.Осеновец 389 Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с.Осеновец. 1 575 000 

Община Венец с.Денница 283 Съоръжение за отстраняване на нитрати 41 193 

Община Хитрино 

с.Тервел, 
с.Трем, 

с.Байково, 
с.Студеница,с.

Звегор, 
с.Развигорово, 

с.Длъжко 

1564 
Рехабилитация на водопроводи, резервоари, помпени станции и 

черпателни резервоари. 
15 000 

Община 
Смядово 

с.Риш 671 
Рехабилитация на водопроводи, резервоари, помпени станции и 

черпателни резервоари. Реконструкция НВ 500 м³, НВ 160 м³ 
2639250 

Община Шумен с.Новосел 491 Съоръжение за отстраняване на нитрати 32 028 

Община Велики 
Преслав 

с.Хан Крум 343 Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа с.Хан Крум. 1 811 250 

Община 
Смядово 

с.Ново Янково 104 Съоръжение за отстраняване на нитрати 41 193 

Община Нови 
Пазар 

с.Сечище 87 Съоръжение за отстраняване на нитрати 41 193 

Община 
Каолиново 

с.Дойранци 474 
Рехабилитация на водопроводи, резервоари, помпени станции и 

черпателни резервоари. 
1 197 689 

Община Венец с. Дренци 274 Рехабилитация на външна водопроводна мрежа на с. Дренци 287500 

Община Венец с. Дренци 274 Вътрешна водопроводна мрежа, СВО и съоръжения на с. Дренци 905625 

Община 
Каспичан 

с. Марково 696 
Рехабилитация на водопроводи, резервоари, помпени станции и 

черпателни резервоари. 
2339675 
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Община/ВС 
Населено 

място 
Население 

2011 
Избрани Алтернативи 

Инвестиции  
в ЛВ, без 

ДДС 

Община 
Каспичан 

с. Марково 696 Вътрешна водопроводна мрежа, СВО и съоръжения на с.Марково. 3320625 

Община 
Каспичан 

с. Могила 316 
Рехабилитация на водопроводи, резервоари, помпени станции и 

черпателни резервоари. 
859 553 

Община 
Каспичан 

с. Могила 316 Вътрешна водопроводна мрежа, СВО и съоръжения на с.Могила. 1811250 

Община 
Каспичан 

с.Косово 202 
Рехабилитация на водопроводи, резервоари, помпени станции и 

черпателни резервоари. 
363400 

Община 
Каспичан 

с.Косово 202 Вътрешна водопроводна мрежа, СВО и съоръжения на с.Косово. 2415000 

КАНАЛИЗАЦИЯ И ПРЕЧИСТВАНЕ 

ШУМЕН гр.Шумен 104 115 
Доизграждане и рехабилитация на канализационна мрежа; 

Разширение и рехабилитация на ПСОВ Шумен с изграждане на 
биологично стъпало и отстраняване на биогенни елементи 

26 400 000 

СМЯДОВО гр.Смядово 4 169 
Рехабилитация и доизграждане на канализационна мрежа и 

изграждане на ЛПСОВ Смядово 
24 235 000 

КАСПИЧАН гр.Каспичан 3 158 
Изграждане / рехабилитация канализационна мрежа на 

кв.Калугерица и гр.Каспичан; Изграждане на ПСОВ Каспичан за 
гр.Каспичан и с.Каспичан 

21 075 500 

КАОЛИНОВО 
с.Тодор 

Икономово 
2 363 Изграждане на канализационна мрежа и ЛПСОВ Тодор Икономово 17 294 625 

ВЪРБИЦА гр.Върбица 3 373 Изграждане на канализационна мрежа и ЛПСОВ Върбица 20 048 250 

ШУМЕН с.Мадара 1 118 
Изграждане / рехабилитация на канализационна мрежа и 

изграждане на ПСОВ за с. Мадара и с. Кюлевча 
15 312 625 

КАОЛИНОВО гр.Каолиново 1 512 
Изграждане / рехабилитация на  канализационна мрежа и 

изграждане на ПСОВ за гр. Каолиново и с.Климент 
15 209 250 

ВЕНЕЦ с.Ясенково 1 993 Изграждане на канализационна мрежа  и изграждане на ЛПСОВ 22 976 438 

ВЕЛИКИ 
ПРЕСЛАВ 

гр.Велики 
Преслав 

8 648 Рехабилитация на канализационна мрежа на гр.Велики Преслав 14 850 000 

ШУМЕН с. Салманово 755 
Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ за с.Салманово и 

с.Мараш 
13 147 188 

КАСПИЧАН гр. Плиска 762 Изграждане на канализационна мрежа и ЛПСОВ 18 117 375 

ШУМЕН с. Мараш 476 
Изграждане на канализационна мрежа и пречистване в ПСОВ 

Салманово 
11 092 750 

ВЪРБИЦА с. Ловец 388 
Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателно 

съоръжение 
2 885 750 

КАСПИЧАН с.Кюлевча 255 
Изграждане на канализационна мрежа и пречистване в ПСОВ 

Мадара 
11 625 000 

НИКОЛА 
КОЗЛЕВО 

с. Вълнари 1499 
Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ за с.Никола Козлево 

и с. Вълнари 
9 710 688 

ВЪРБИЦА с. Кьолмен 65 
Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателно 

съоръжение 
1 610 313 
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6.2 Средносрочна (15 години) програма за инвестиция 

В следващата таблица са показани проектите по част водоснабдяване и канализация за периода 2021 – 2027г. 

Таблица 195 Средносрочна програма за инвестиция 

Община/ВС Населено място 
Население 

2011 
Избрани Алтернативи 

Инвестиции  
в ЛВ, без 

ДДС 

Община Велики 
Преслав 

с.Осмар 291 Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа с.Осмар. 2 113 125 

Община Шумен с.Ивански 1522 
Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа 

с.Ивански. 
6 325 000 

Община Нови 
Пазар 

с.Войвода 376 
Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на 

с.Войвода. 
2 415 000 

Община Шумен с.Овчарово 139 
Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на 

с.Овчарово. 
1 601 250 

Община Върбица с.Сушина 312 
Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на 

с.Сушина. 
1 509 375 

Община Шумен гр Шумен 80799 
Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на 

гр.Шумен. 
19 837 500 

гр. Шумен; ВС 
язовир Тича 

гр Шумен 80799 
Рехабилитация на водопроводи, резервоари, помпени 

станции, черпателни резервоари и водоизточници - ІІ етап 
8 943 354 

Зона Смядово гр.Смядово 3669 
Рехабилитация на водопроводи, резервоари, помпени 

станции и черпателни резервоари. 
7 415 625 

Община Върбица с.Иваново 475 
Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на 

с.Иваново 
603 750 

Община Велики 
Преслав 

гр.Велики Преслав 7266 
Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа 

гр.Велики Преслав. 
9 257 500 

Община 
Каспичан 

с.Каспичан 1278 
Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на 

с.Каспичан. 
1 509 375 

Община Върбица с.Бяла Река 1199 
Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с.Бяла 

Река. 
1 811 250 

Община Върбица с.Тушовица 812 
Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на 

сТушовица. 
7 546 875 

Община Шумен с.Черенча 320 
Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на 

с.Черенча. 
1 811 250 

Община Хитрино с.Живково, с.Велино 566 
Рехабилитация на водопроводи, резервоари, помпени 

станции и черпателни резервоари. 
1 322 500 

Община Смядово с.Риш 671 
Рехабилитация на водопроводи, резервоари, помпени 

станции и черпателни резервоари. Ново водоснабдяване на 
с.Риш от яз. Тича 

10000000 

Община Върбица с.Методиево 367 
Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на 

с.Методиево 
905 625 

Община Нови 
Пазар 

с. Енево 362 
Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа, СВО и 

съоръжения на с. Енево 
2113125 

Община Нови 
Пазар 

с.Правенци 231 
Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на 

с.Правенци. 
1 811 250 

Община Нови 
Пазар 

с.Избул 226 
Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на 

с.Избул. 
1 509 375 

Община Шумен с.Радко Димитриево 258 
Рехабилитация на водопроводи, резервоари, помпени 

станции и черпателни резервоари. 
87 710 

Община Шумен с.Друмево 945 
Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на 

с.Друмево. 
2 562 000 

Община Върбица с.Чернооково 571 
Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на 

с.Чернооково. 
905 625 

Община Върбица с.Нова бяла река 564 
Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с.Нова 

бяла река. 
905 625 

Община Нови 
пазар 

с. Стоян 
Михайловски 

828 
Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа, СВО и 

съоръжения на с. Ст. Михайловски 
1811250 

Община Шумен с.Друмево 945 
Рехабилитация на външна водопроводна мрежа на 

с.Друмево 
4959375 
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Община/ВС Населено място 
Население 

2011 
Избрани Алтернативи 

Инвестиции  
в ЛВ, без 

ДДС 

Община Нови 
пазар 

с. Стан 354 
Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа, СВО и 

съоръжения на с. Стан 
2415000 

Община Нови 
пазар 

с. Мировци 323 
Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа, СВО и 

съоръжения на с. Мировци 
3018750 

Община Шумен с.Царев Брод 1185 
Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа с.Царев 

Брод. 
4 226 250 

Община Върбица с.Маломир 484 Рехабилитация на вътрешна водопр. мрежа на с.Маломир. 905 625 

Община Върбица с.Менгишево 457 
Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на 

с.Конево. 
905 625 

Община Шумен с.Лозево 319 
Рехабилитация на водопроводи, резервоари, помпени 

станции и черпателни резервоари. 
1138035 

Община Шумен с.Черенча 320 
Рехабилитация на водопроводи, резервоари, помпени 

станции и черпателни резервоари. 
707 250 

Община Велики 
Преслав 

с.Троица 693 Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа с.Троица. 2 415 000 

Община Велики 
Преслав 

с.Миланово 595 
Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа 

с.Миланово 
1 811 250 

Община Шумен с.Ивански 1522 
Рехабилитация на водопроводи, резервоари, помпени 

станции и черпателни резервоари. 
1 477 898 

Община Велики 
Преслав 

с.Златар 962 
Рехабилитация на водопроводи, резервоари, помпени 

станции и черпателни резервоари. 
2 530 086 

Община Върбица с.Станянци 547 
Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на 

с.Станянци. 
2 716 875 

ВС Тушовица 
с.Тушовица, с.Бяла 

река 
2011 

Рехабилитация на водопроводи, резервоари, помпени 
станции и черпателни резервоари. 

191 044 

Никола Козлево с. Крива река 503 
Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на 

с.Крива река. 
1509375 

Община Шумен с.Панайот-Волово 255 
Рехабилитация на водопроводи, резервоари, помпени 

станции и черпателни резервоари. 
2 016 813 

Никола Козлево с. Хърсово 236 
Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на 

с.Хърсово 
1811250 

Никола Козлево с. Цани Гинчево 271 
Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на 

с.Цани Гинчево 
1509375 

Каолиново с. Дойранци 474 
Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на 

с.Дойранци. 
 

2415000 

Каолиново с. Гусла 588 Рехабилитация на вътрешна водопр.мрежа на с.Гусла. 1811250 

Каолиново с. Средковец 589 Рехабилитация на вътрешна вод. мрежа на с.Средковец. 2113125 

КАНАЛИЗАЦИЯ И ПРЕЧИСТВАНЕ 

ШУМЕН с. Хан Крум 549 
Изграждане на канализационна мрежа и пречистване в 

ПСОВ Троица за с.Осмар, с.Троица и с. Хан крум 
5910000 

ШУМЕН с. Царев брод 966 
Изграждане на канализационна мрежа и изграждане на 

ЛПСОВ 
12967125 

ШУМЕН с. Дибич 886 
Изграждане на канализационна мрежа и пречистване в 

ПСОВ Шумен 
13512125 

В.ПРЕСЛАВ с. Троица 571 
Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ за с.Троица, 

с.ОСмар и с.Хан Крум 
7916188 

НИКОЛА 
КОЗЛЕВО 

с. Никола Козлево 756 
Изграждане на канализационна мрежа и пречистване в 

ПСОВ Вълнари 
9 350 250 

ХИТРИНО с. Тимарево 773 Изграждане на канализационна мрежа и ЛПСОВ 12617313 

ШУМЕН с. Ивански 1 410 
Изграждане на канализационна мрежа и изграждане на 

ЛПСОВ 
17221875 

В.ПРЕСЛАВ с. Осмар 280 
Изграждане на канализационна мрежа и пречистване в 

ПСОВ Троица за с.Осмар, с.троица и с. Хан крум 
6530000 

КАСПИЧАН с. Каспичан 1 176 
Изграждане на канализационна мрежа и пречистване в 

ПСОВ за гр.Каспичан и с.Каспичан 
8322750 

КАОЛИНОВО с. Климент 1 029 
Изграждане на канализационна мрежа и пречистване в 

ПСОВ Каолиново 
11625000 
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6.3 Дългосрочна (25 години) програма за инвестиция 

В следващата таблица са показани проектите по част водоснабдяване и канализация за периода 2028 – 2038г. 

 

Таблица 196 Дългосрочна програма за инвестиция 

Община/ВС Населено място 
Население 

2011 
Избрани Алтернативи 

Инвестиции  
в ЛВ, без 

ДДС 

Община Шумен с.Средня 300 
Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на 

с.Средня. 
1 962 188 

Община Шумен с.Илия Блъсково 360 
Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на 

с.Струйно. 
2 716 875 

Община Шумен с.Панайот-Волово 255 
Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на 

с.Панайот Волово. 
2 716 875 

Община Велики 
Преслав 

с.Имренчево, 
с.Мостич 

583 
Рехабилитация на водопроводи, резервоари, помпени 

станции и черпателни резервоари. 
150 000 

Община Шумен с.Средня 300 
Рехабилитация на водопроводи, резервоари, помпени 

станции и черпателни резервоари. 
175 415 

Община Шумен с.Вехтово 511 
Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа 

с.Вехтово. 
1 811 250 

Община Шумен с.Илия Блъсково 360 
Рехабилитация на водопроводи, резервоари, помпени 

станции и черпателни резервоари. 
1 655 476 

Община Велики 
Преслав 

с.Драгоево, 
с.Мокреш, с.Златар, 

с.Суха река 
2686 

Рехабилитация на водопроводи, резервоари, помпени 
станции и черпателни резервоари. 

235 750 

Община Шумен с.Белокопитово 127 
Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на 

с.Белокопитово. 
1 509 375 

Община Хитрино с.Живково 566 
Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на 

с.Живково 
2 415 000 

Община Хитрино с.Живково, с.Велино 566 
Рехабилитация на водопроводи, резервоари, помпени 

станции и черпателни резервоари. 
1 643 789 

Община 
Каолиново 

с. Сини вир 552 
Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на 

с.Сини вир. 
3924375 

Община Никола 
Козлево 

с. Каравелово 288 
Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на 

с.Каравелово. 
1811250 

Община Нови 
пазар 

с. Преселка 206 
Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на 

с.Преселка. 
2415000 

Община Нови 
пазар 

с. Зайчино ореше 183 
Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на 

с.Зайчино ореше. 
2415000 

Община Нови 
пазар 

с. Жилино 151 
Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на 

с.Жилино. 
603750 

 

В Приложение 6-2 са дадени допълнителни инвестиционни мерки, които не са включени в изготвянето на 

икономическия модел, имайки предвид осигуряването на социалната макропоносимост на РГП Шумен. 
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6.4 Оценка на разходите за експлоатация и поддържане на съществуващата ВиК инфраструктура 

Разходите за ВиК услугата за обособена територия Шумен за 2011 г. са, както следва29: 

 

Таблица 197 Разходи за експлоатация и поддържане на съществуващите системи на ВиК ООД, гр. Шумен за 2011 г. 

Разходи за 2011 г. хил. лв. 

Доставяне на питейни 
води 

Електроенергия 5 178.0 

Водни обекти и др. доставчик 1 048.0 

Възнаграждения и осигуровки на персонала 4 605.0 

Текущ и авариен ремонт 417.0 

Амортизации 721.0 

Други разходи 2 195.0 

Общо 13 443.0 

Отвеждане на 
отпадъчни води 

Възнаграждения и осигуровки на персонала 303.0 

Текущ и авариен ремонт 8.0 

Амортизации 177.0 

Други разходи 311.0 

Общо 622.0 

Пречистване на 
отпадъчни води 

Електроенергия 32.0 

Обеззаразяване и коагуланти 49.0 

Възнаграждения и осигуровки на персонала 471.0 

Текущ и авариен ремонт 31.0 

Амортизации 581.0 

Други разходи 113.0 

Общо 1 277.0 

 

Натуралните показатели за дейността на дружеството за същата година са, както следва: 

 

Таблица 198 Доставена, отведена и пречистена вода от ВиК ООД Шумен за 2011 г 

 
хил. м3 

Доставяне на питейна вода:  

на входа на ВС 17 564 

доставена на потребителите 7 774 

Отведена отпадъчна вода фактурирана 4 200 

Пречистена отпадъчна вода фактурирана 3 265 

Въз основа на тези данни Консултантът оцени единичните разходи без инвестиционна програма в постоянни 

цени към 2011 г., както са показани в следващата таблица. 

 

Таблица 199 Единични разходи на ВиК ООД, гр. Шумен за доставяне на питейна вода и отвеждане на отпадъчни 

води 

 
Единични разходи лв./м3 без ДДС 

Доставяне на питейна вода 0.77 

Отвеждане на отпадъчни води 0.15 (без отчитане на инфилтрация) 

Пречистване на отпадъчни води 0.39 (без отчитане на инфилтрация) 
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Отчитайки прогнозата за бъдещите нужди за доставяне на питейна вода на домакинствата и стопанския сектор 

(представени в т. 4.2 по-горе) и за отвеждане и пречистване на отпадъчните води (представени в т. 4.3) и 

използвайки така определените прогнозни единични цени, Консултантът изготви оценка на бъдещите разходи за 

експлоатация и поддържане на съществуващите системи на ВиК ООД, гр. Шумен без инвестициите, предвидени 

в инвестиционните програми. В случая без инвестиционни програми равнището на загубите е запазено, такова 

каквото е към 2011 г. Това консервативно приемане е направено с цел да не се надценяват евентуалните ползи 

от изпълнението на инвестиционните програми. Оценката на разходите е извършена в постоянни цени и 

резултатите са обобщени в следващата таблица. 

 

Таблица 200 Оценка на разходите за експлоатация, поддържане и амортизация на съществуващата ВиК 

инфраструктура без инвестиционни програми 

млн. лв. без ДДС 
Без инвестиционни програми 

Общо за референтния 
период 

Настояща приведена 
стойност 

ВОДОСНАБДИТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Разходи за експлоатация и поддържане, вкл. амортизация 557.4 313.3 

 
2014 - 2020 г. 154.1 127.0 

 
2021 - 2027 г. 157.4 92.5 

 
2028- 2038 г. 245.9 93.8 

ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТВЕЖДАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 

Разходи за експлоатация и поддържане, вкл. амортизация 46.1 25.9 

 
2014 - 2020 г. 12.8 10.6 

 
2021 - 2027 г. 13.0 7.6 

 
2028 - 2038 г. 20.2 7.7 

ОБЩО ВиК ИНФРАСТРУКТУРА 

Разходи за експлоатация и поддържане, вкл. амортизация 603.5 339.2 

 
2014 - 2020 г. 166.9 137.6 

 
2021 - 2027 г. 170.4 100.1 

 
2028- 2038 г. 266.1 101.6 

 

Общата сума на разходите за експлоатация, поддържане и амортизация на съществуващите активи за целия 

референтен период 2014 – 2038 г. възлиза на 603.5 млн. лв., чиято настояща стойност е 339.2 млн. лв. при 

норма на дисконтиране от 5%. 

6.5 Оценка на разходите при реализация на инвестиционните програми за водоснабдяване 

Оценката на разходите за експлоатация и поддържане при реализацията на предлаганите инвестиционни 
програми е изготвена на базата на: 

 Прогнозна консумация на питейна вода от домакинствата и стопанския сектор по години и населени места 
(при балансиран сценарий за икономическото развитие) и 

 Планираното снижение за загубите на вода в резултат на изпълнението на съответния инвестиционен 
проект. 
Положителният ефект от намалението на загубите е отчетен поотделно за всяко населено място или група от 
населени места за периода след завършването и пускането в експлоатация на съответния проект. Така 
например, съгласно предлаганата краткосрочната инвестиционна програма, проектът за рехабилитация на 
вътрешна и външна водопроводна мрежа за гр. Шумен е планиран да влезе в експлоатация през 2016 г. Без 
реализацията на инвестиционната програма прогнозата за количеството вода за доставяне на гр. Шумен за 2017 
г. е 20.5 млн. м3. При реализацията на инвестиционната програма прогнозното количество, което ще бъде 
подадено е 8.0 млн. м3, т.е. над два и половина пъти по-ниско. Съответно, разходите за ЕиП са изчислени 
съобразно това редуцирано количество. За населените места, за които не са предвидени проекти в 
инвестиционната програма за водоснабдяване, количествата вода за доставяне с и без инвестиционна програма 
са еднакви. 
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Фигура 165 Сравнение между прогнозни количества вода за доставяне и фактуриране с и без изпълнение на 

инвестиционните програми 

Допълнително, по отношение на единичните разходи бяха направени следните допускания: 

 Изпълнението на проекти за реконструкция на вътрешни и вътрешни водопроводни мрежи и изграждане на 

нови водопроводи и връзки ще намали с 25% разходите за текущ и авариен ремонт, които пропорционално се 

придават на съответното населено място съобразно прогнозното водопотребление 

 Изпълнението на проекти, включващи изграждане на нови или реконструкции на съществуващи помпени 

станции ще намали с 25% разходите за електроенергия за технологични нужди, които пропорционално се 

придават на съответното населено място съобразно прогнозното водопотребление 

 Изпълнението на проекти за пречистване на водите ще има като резултат допълнителни разходи в размер на 

0.1 лв./м3 вода (йонообмен и/или обратна осмоза). 

Така оценените разходи за експлоатация и поддържане са обобщени в следващата таблица. 

Таблица 201 Разходи за ЕиП на инфраструктура за водоснабдяване с инвестиционна програма 

млн. лв. без ДДС 
С инвестиционни програми 

Общо за референтния период Настояща приведена стойност 

ВОДОСНАБДИТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Разходи за експлоатация и поддържане без амортизация 270.7 163.4 

 
2014 - 2020 г. 97.7 82.7 

 
2021 - 2027 г. 70.2 41.5 

 
2028- 2038 г. 102.8 39.3 

Както се вижда от таблицата и следващата фигура, ако предлаганите инвестиционни програми бъдат изпълнени, 

разходите за експлоатация и поддържане за водоснабдяване ще бъдат с два пъти (с 286.7 млн. лв.) по-ниски в 

сравнение със сценария без инвестиционни програми, като при това ще бъде повишено качеството на услугата 

доставяне на вода. 

В периода 2016 – 2038 г. средните годишни разходи за ЕиП на инфраструктурата за водоснабдяване с 

инвестиционна програма се очаква да възлизат на средно на 9.9 млн. лв./год. спрямо 22.4 млн. лв./год. без 

инвестиционни програми. 

 
Фигура 166 Сравнение между разходи за ЕиП за водоснабдяване с и без изпълнение на инвестиционните програми 
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Инвестиционната програма за изграждането на нови и реконструкцията на съществуващи активи в размер на 

634.5 млн. лв. ще повиши съществено нивото на амортизационните разходи. По данни на ВиК ООД, гр. Шумен, 

амортизационните разходи на съществуващата инфраструктура за водоснабдяване за 2011 г. са възлизали на 

721 хил. лв.  

Консултантът изготви оценка на разходите за амортизация на активите, предмет на инвестиционните програми, 

поотделно за всеки от предлаганите проекти и въз основа на препоръчаната продължителност на жизнения 

цикъл на активите30, а именно: 15 год. за машини и оборудване и 30 год. за сгради и тръбопроводи. Така 

оценените амортизационни разходи отчитат и планираната подмяна на машини и съоръжения след изтичането 

на полезния им живот. Амортизационните разходи на съществуващите активи, които не се променят в резултат 

на инвестиционната програма, са включени в общите единични разходи за ЕиП по водоснабдителни системи, 

представени по-горе в табл. 198. 

При изпълнение на предлаганите инвестиционни програми амортизационните разходи за новите активи ще 

достигнат: 

 16.6 млн./год. в периода 2016 - 2022 г. 

 20.5 млн./год. в периода 2023 – 2029 г. и 

 21.1 млн./год. в периода 2030 – 2038 г. 

Средно за референтния период относителният дял на разходите за амортизация от общите прогнозни разходи 

на ВиК ООД Шумен за експлоатация и поддържане на водоснабдителната инфраструктура ще достигне 66.3% 

при 5.4% към базовата 2011 г. 

Общата сума на разходите за амортизация на новоизградените и реконструирани активи за водоснабдяване за 

целия референтен период възлиза на 450.1 млн. лв. и варира по години, както е представено в следващата 

графика. 

 
Фигура 167 Сравнение между разходи за ЕиП и амортизация за водоснабдяване с и без изпълнение на 

инвестиционната програма 

Общите разходи за експлоатация, поддържане и амортизация за услугата доставяне на питейна вода при 

реализация на инвестиционните програми са представени в следващата таблица. Сравнението им спрямо 

разходите без инвестиционни програми е представено в графиката. Както се вижда от графиката, при 

изпълнение на инвестиционните програми още от 2016 г. разходите само за амортизация ще се доближат до 

общите разходи за ЕиП и амортизация без инвестиционна програма. 

 

                                                           

30 Guidance note 1, стр. 35, т. 10.5, JASPER_REMARK.pdf 
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Таблица 202 Разходи за ЕиП, вкл. амортизация на инфраструктура за водоснабдяване с инвестиционни програми 

млн. лв. без ДДС 
С инвестиционни програми 

Общо за референтния период Настояща приведена стойност 

ВОДОСНАБДИТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Разходи за експлоатация и поддържане без амортизация 270.7 163.4 

 
2014 - 2020 г. 97.7 82.7 

 
2021 - 2027 г. 70.2 41.5 

 
2028- 2038 г. 102.8 39.3 

Разходи за експлоатация и поддържане, вкл. амортизация 720.8 396.0 

 
2014 - 2020 г. 180.8 147.9 

 
2021 - 2027 г. 206.1 120.7 

 
2028- 2038 г. 333.9 127.3 

 

6.6 Оценка на разходите за експлоатация и поддържане при реализация на инвестиционните програми 

за отвеждане и пречистване на отпадъчните води 

Оценката на разходите за експлоатация и поддържане на системите за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води при реализация на предлаганите инвестиционни програми е изготвена на базата на 

прогнозните количества отпадъчни води по населени места и по години и при отчитане на инвестиционния 

период, в който се планира въвеждането в експлоатация на съответните съоръжения. 

 
Фигура 168 Сравнение между прогнозните количества отпадъчни води за отвеждане с и без изпълнение на 

инвестиционната програма (с и без инфилтрация) 

 

При изпълнение на инвестиционната програма делът на населението, което ще бъде обхванато от услугата 

отвеждане на отпадъчна вода ще се увеличи и съответно, количеството на фактурираните води се очаква да 

нарасне с 18% средно за периода 2016 – 2020 г., с 23% средно за периода 2021 - 2027 г. и съответно с 30% 

средно за периода 2028 – 2038 г. Въпреки това, общото количество на отпадъчните води, които ще бъдат 

отвеждани ще намалее спрямо варианта без реализация на инвестиционните програми с около 39% средно за 

периода, което се дължи на намалената инфилтрация вследствие реконструкцията на съществуващите мрежи. 

Както е показано на следващата графика, при изпълнение на инвестиционните програми се прогнозира и около 

31% ръст на количествата фактурирана пречистена вода средно за периода 2016 – 2038 г. и около 34% спад на 

общото количество пречистена вода. Причината за този положителен ефект от гледна точка на 

експлоатационните разходи е намалението на инфилтрацията. 
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Фигура 169 Сравнение между прогнозните количества отпадъчни води за пречистване с и без изпълнение на 

инвестиционната програма (с и без инфилтрация) 

При реализация на инвестиционните програми разходите за поддържане на канализационните мрежи и 

колектори са изчислени на база прогнозни количества и единична цена към 2011 г. Методиката за оценка на 

разходите за експлоатация и поддържане на ПСОВ е представена подробно в т. 5. 

Така оценените разходи за ЕиП за отвеждането и пречистването на прогнозните количества отпадъчни води са 

обобщени в следващата таблица. 

 

Таблица 203 Разходи за ЕиП на инфраструктура за отвеждане и пречистване на отпадъчни води с инвестиционни 

програми 

млн. лв. без ДДС 
С инвестиционни програми 

Общо за референтния период Настояща приведена стойност 

ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТВЕЖДАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 

Разходи за експлоатация и поддържане без амортизация 99.3 52.9 

 
2014 - 2020 г. 21.1 17.1 

 
2021 - 2027 г. 28.7 16.9 

 
2028- 2038 г. 49.4 18.9 

При изпълнение на предлаганата инвестиционна програма разходите за експлоатация и поддържане на 

инфраструктурата за отвеждане и пречистване общо за референтния период ще нараснат средно над два пъти 

спрямо сценария без реализация на инвестиционната програма. Причината за това ръст на разходите на фона 

на спада на прогнозните количества отведени и пречистени отпадъчни води, е включването в системата на 

малки населени места, чиито единични разходи за пречистване са значително по-високи от средните за 

обособената територия. Без изпълнение на инвестиционната програма единичният разход за отвеждане и 

пречистване на отпадъчни води за ОТ Шумен е 0.35 лв./м3, а при изпълнение на инвестиционната програма е 

0.60 лв./м3. 

 
Фигура 170 Сравнение между разходи за ЕиП на инфраструктурата за отвеждане и пречистване на отпадъчни води 

с и без изпълнение на инвестиционните програми 
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Изграждането на нови канализационни мрежи и нови мощности за пречистване на обща стойност 406.1 млн. лв. 

ще повиши в значителна степен амортизационните разходи. Консултантът изготви оценка на разходите за 

амортизация на активите, предмет на инвестиционните програми, поотделно за всеки от предлаганите проекти и 

въз основа на горепосочената продължителност на жизнения цикъл на активите (30 год. за машини и сгради и 50 

г. за тръбопроводи). Общата сума на разходите за амортизация на съществуващите и на новите съоръжения за 

целия референтен период възлиза на 180.9 млн. лв. и варират по години, както е представено в следващата 

графика. 

 
Фигура 171 Сравнение между разходи за експлоатация, поддържане и амортизация на инфраструктурата за 

отвеждане и пречистване на отпадъчни води с и без изпълнение на инвестиционните програми 

 

Средно за референтния период относителен дял на разходите за амортизация от общите разходи за услугата 

отвеждане и пречистване на отпадъчни води е 65%. Общите разходи за амортизация, експлоатация и 

поддържане на активите за отвеждане и пречистване на отпадъчните води при реализация на инвестиционната 

програма са представени в следващата таблица. 

 

Таблица 204 Разходи за ЕиП и амортизация за отвеждане и пречистване на отпадъчни води с инвестиционни 

програми 

млн. лв. без ДДС 
С инвестиционни програми 

Общо за референтния период Настояща приведена стойност 

ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТВЕЖДАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 

Разходи за експлоатация и поддържане без амортизация 99.3 52.9 

 
2014 - 2020 г. 21.1 17.1 

 
2021 - 2027 г. 28.7 16.9 

 
2028 - 2038 г. 49.4 18.9 

Разходи за експлоатация и поддържане, вкл. амортизация 280.2 142.4 

 
2014 - 2020 г. 46.0 36.7 

 
2021 - 2027 г. 79.8 46.9 

 
2028 - 2038 г. 154.3 58.9 

 

6.7 Оценка на общите разходи за експлоатация и поддържане с инвестиционни програми за обособена 

територия Шумен 

Общите разходи за експлоатация и поддържане на съществуващите, новите и реконструираните съоръжения за 

доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води при реализацията на предлаганите 

инвестиционни програми възлизат общо за периода 2014 - 2038 г. на 370.0 млн. лв. без отчитане на 

амортизационните разходи и съответно – 1001.0 млн. лв. с амортизационните разходи, както са представени в 

следващата таблица. 
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Таблица 205 Разходи за ВиК с инвестиционни програми 

млн. лв. без ДДС 
С инвестиционни програми 

Общо за референтния период Настояща приведена стойност 

ОБЩО ВиК ИНФРАСТРУКТУРА 

Разходи за експлоатация и поддържане без амортизация 370.0 216.3 

 
2014 - 2020 г. 118.9 99.8 

 
2021 - 2027 г. 98.9 58.3 

 
2028- 2038 г. 152.2 58.1 

Разходи за експлоатация и поддържане, вкл. амортизация 1 001.0 538.4 

 
2014 - 2020 г. 226.8 184.6 

 
2021 - 2027 г. 285.9 167.6 

 
2028- 2038 г. 488.3 186.2 

В резултат на изпълнението на предлаганите инвестиционни програми разходите за експлоатация и поддържане 

за ВиК услугата без амортизационните такива за нови и реконструирани активи ще бъдат намалени общо за 

референтния период с 233.3 млн. лв. без ДДС спрямо сценария без изпълнение на инвестиционните програми. 

 
Фигура 172 Сравнение между разходи за ЕиП с и без изпълнение на инвестиционните програми 

В периода 2016 – 2020 г. изпълнението на инвестиционната програма ще доведе до спестявания на разходи за 

ЕиП от около 9.6 млн. лв./год. В периода 2021 – 2038 спестяванията леко ще се увеличат до средно 10.3 млн. 

лв./год. 

При отчитане и на разходите за амортизация, общите разходи с инвестиционните програми ще се увеличат с 

397.6 млн. лв. общо за референтния период и средно със 17.3 млн. лв. на година. Сравнението е показано в 

следващата таблица и графика. 

 
Фигура 173 Сравнение между разходи за ЕиП и амортизация за ВиК услуга с и без изпълнение на инвестиционните 

програми 
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Таблица 206 Сравнение на разходите за ЕиП и амортизация за ВиК услуга с и без инвестиционни програма 

млн. лв. без ДДС 

Без инвестиционна програма С инвестиционна програма 

Общо за 
референтния период 

Настояща приведена 
стойност 

Общо за 
референтния период 

Настояща 
приведена стойност 

ОБЩО ВиК ИНФРАСТРУКТУРА 

Разходи за експлоатация и 
поддържане без амортизация   

370.0 216.3 

 
2014 - 2020 г. 

 
 118.9 99.8 

 
2021 - 2028 г. 

 
 98.9 58.3 

 
2029- 2038 г. 

 
 152.2 58.1 

Разходи за експлоатация и 
поддържане 

603.5 339.2 1 001.0 538.4 

 
2014 - 2020 г. 166.9 137.6 226.8 184.6 

 
2021 - 2028 г. 170.4 100.1 285.9 167.6 

 
2029- 2038 г. 266.1 101.6 488.3 186.2 

 

6.8 Оценка на социалната поносимост на цените на ВиК услуги при реализация на инвестиционната 

програма 

Консултантът изготви отделни оценки на единичните цени за покриване на разходите за ЕиП за: 

 доставяне на питейна вода и 

 отвеждане и пречистване на отпадъчни води. 

Оценката на единичните разходи за доставяне на питейна вода на потребителите от обособена територия 

Шумен е изготвена по години като съотношение между: 

 разходите за ЕиП за доставяне на вода, вкл. загубите, и прогнозната консумация на вода, т.е. количествата, 

които ще бъдат фактурирани и 

 разходите за ЕиП за отвеждане и пречистване на отпадъчни води, вкл. инфилтрирани води, и прогнозното 

количество без инфилтрация, т.е. количествата, които ще бъдат фактурирани. 

Така изложеният подход за изчисление на необходимите цени гарантират прилагането на двата важни 

принципа: 

1. потребителят заплаща и 

2. замърсителят заплаща. 

Така изчислените необходими единични цени ще покриват разходите на ВиК оператора за ЕиП. Резултатите са 

представени в следващата графика: 

 
Фигура 174 Единични цени за покриване на разходите за ЕиП за водоснабдяване, отвеждане и пречистване на 

отпадъчни води с инвестиционни програми 
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През целия референтен период в максималната единична цена за ВиК услугата преобладава компонента за 

доставяне на питейна вода (61% след 2016 г.). 

Не всички потребители на обособената територия ще заплащат така изчислените максимални цени поради 

разликите в наличие на инфраструктура за отвеждане и пречистване на отпадъчни води. Линията на 

среднопретеглената единична цена (1.53 лв./м3 средно за периода 2016 – 2038 г.), показана на горната 

графиката, е оценка за ниво на единичните разходи, което се ползва за анализа на социалната поносимост. 

Консултантът съпостави така определените среднопретеглени единични цени по години с максималните 

социално поносимите цени. 

Оценката за социално поносимите цени е изготвена въз основа на следните изходни данни: 

 разпределението на доходите по децилни групи на национално ниво31; въз основа на тези данни, каккто и на 

тези за доходите на домакинствата от област Шумен, представени в т. 4.1.3 по-горе Консултантът оцени, че 

средните годишни доходи на домакинствата от област Шумен от I до IIII децилни групи е бил както следва: 

 2009 г. 3 743 лв. 

 2010 г. 3 543 лв. 

 2011 г. 3 966 лв. 

 разпределението на доходите на домакинствата в Р България по местоживеене32: през 2011 г. средният 

годишен доходът на домакинствата в България е бил 9 086 лв.; средният доход на домакинствата, живеещи в 

градовете, е бил 9 919 лв., т.е. е надвишавал средния за страната доход с 9%. Средният доход на 

домакинствата, живеещи в селата е бил 7 882 лв., т.е. е изоставал спрямо средния за страната доход с 24%; въз 

основа на това, Консултантът оцени средният годишен доход за 2011 г. на домакинствата от област Шумен по 

местоживеене, както следва: 

 домакинства от I до III децилни групи, живеещи в градовете: 4 329 лв. 

 домакинства от I до III децилни групи, живеещи в селата: 3 022 лв. 

В периода 2009 – 2011 г. доходите на домакинствата в област Шумен от първите три децилни групи са се 

увеличавали средно с по 4.8%, т.е. с почти 2.3 процентни пункта изоставане спрямо средния доход за областта. 

Въз основа на този резултат за нуждите на анализа за социалната поносимост Консултантът прие, че при 

балансирания сценарий средният доход на домакинствата от първите три децилни групи ще изостава спрямо 

средния доход на областно ниво с 1.0 процентен пункт. 

Резултатите от тези приемания и съответните изчисления са представени в следващата таблица. 

Таблица 207 Прогноза за доходите на домакинствата от област Шумен I, II и III децилни групи при балансиран 

сценарий за икономическо развитие 

 

Среден доход на домакинство от I до III децилна подоходна група, лв. 

Годишен Месечен 

2011 3 841 320 

2016 3 944 351 

2021 4 207 351 

2028 4 605 384 

2038 5 240 437 

 

                                                           

31 НСИ изчислява и съответно представя данни за доходи на домакинства по децилни групи само на национално ниво 

32 НСИ изчислява и съответно представя данни за доходи на домакинства по местоживеене само на национално ниво 
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Таблица 208 Пределно поносими месечни разходи на домакинство от I до III децилна подоходна група за ВиК услуги 

при балансиран сценарий за икономическо развитие 

 

Максимален социално поносим месечен разход на домакинство от I до III децилна подоходна група 
за ВиК услуги, лв. 

2016 13.15 

2021 14.02 

2028 15.35 

2038 17.47 

 

Оценката за социално поносимата цена на ВиК услугата е изготвена в съответствие с препоръките на PISA, а 

именно: само за балансирания сценарий за икономическо развитие и обща за водоснабдяване, отвеждане и 

пречистване на отпадъчните води33. Оценката стъпва на следните показатели: 

 Средно месечно потребление на член от домакинство в размер на 2.8 м3, в съответствие с предписанията на 

Техническото задание 

 Среден брой членове на домакинство от област Шумен по години 

 Пределно поносим разход на домакинство за доставяне на питейна вода, както е определен по-горе. 

 

Резултатите от изчисленията са обобщени в следващата таблица. 

 

Таблица 209 Максимална социално поносима цена на ВиК услуга при балансиран сценарий за икономическо 

развитие по години (постоянни цени) 

 Ед. м 2016 2021 2028 2038 

Максимален разход на домакинство за ВиК услуга лв./месец с ДДС 13.15 14.02 15.35 17.47 

Среден брой членове на домакинство бр. 2.45 2.40 2.32 2.21 

Общо потребление на вода на домакинство м3/месец 6.86 6.72 6.49 6.19 

Максимална социално поносима цена лв./м3 без ДДС 1.60 1.74 1.97 2.35 

 

Така определената максимална социално поносима цена за ВиК услугата за 2016 г. не надвишава настоящата 

цена за ВиК услугите (1.77 лв./м3 за доставяне на вода; 0.15 лв./м3 за събиране и отвеждане на битови води и 

0.28 лв./м3 за пречистване) и е съществено по-ниска от определената с Решение на ДКЕВР № Ц-12 от 

26.05.2012г. социално поносима цена от 3.70 лв. м3. Разликата между двете оценки се дължи на различия в 

методологиите за тяхното изчисление34. 

Резултатът от сравнението между среднопретеглените единични цени за ВиК услугата по години с 

максималните социално поносимите цени за най-ниско подоходните групи от населението е представен в 

следващата графика. 

                                                           

33 Първи абзац, стр. 9, Assessment note 1, Eastern region – Regional water and Waste Water Masterplan, Designated area of ViK 
OOD - Varna 

34 Съгл. § 1. 4. От Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, "Социална поносимост на 
цената на В и К услугите" е налице в случаите, когато тяхната стойност, определена на база минимално месечно 
потребление на вода за питейно-битови нужди от 2.8 куб. м на едно лице, не надхвърля 4 на сто от средния месечен 
доход на домакинство в съответния регион. За разлика от тази разпоредба, съгл. Техническото задание и указанията на 
PISA, за нуждите на мастерплана социалната поносимост е изчислена на база средния месечен доход на домакинство 
от трите децилни групи с най-ниски доходи в съответната обособена територия. 
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Фигура 175 Сравнение между единични цени за покриване на разходите за ЕиП за ВиК услугата и социално 

поносими цени за населението от I до III подоходни групи при реализация на инвестиционните програми и 

балансиран сценарий за икономическо развитие 

 

Както се вижда от графиката, среднопретеглените единични цени, които биха покрили изцяло разходите за ЕиП 

на съществуващата и новата и реконструирана ВиК инфраструктура, са по-ниски от максималните социално 

поносими такива за всички години от 2016 до края на референтния период. През 2014 и 2015 г., в които се 

прилагат настоящите цени, както са определени от ДКЕВР, те надвишават изчислените максимални социално 

поносими цени за най-нискодоходните групи от населението, което се дължи на различия в методологиите за 

тяхното изчисление. Средно за периода 2016 – 2038 г. максималните социално поносими цени надвишават тези 

за покриване на разходите за ЕиП с 27%. Въз основа на този резултат може да се направи генералния извод, че: 

 

ПРЕДЛАГАНАТА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА Е СОЦИАЛНО ПОНОСИМА. 

 

По аналогичен начин Консултантът определи размера на единичните цени за ВиК услугата, които да покриват не 

само разходите за ЕиП, но и тези за амортизация. Резултатите са представени в следващите две графики. 

 

Фигура 176 Единични цени за покриване на разходите за ЕиП и амортизации за водоснабдяване, отвеждане и 

пречистване на отпадъчни води с инвестиционни програми 

 

Както се вижда, единичните цени, които биха покривали не само разходите за ЕиП, но също и амортизационните 

такива, са съществено по-високи спрямо тези за покриване на ЕиП. В рамките на референтния период 

среднопретеглените единични цени за покриване на разходите за ЕиП и амортизации са между 1.5 и 2.2 пъти по-

високи от тази за покриване само на разходите за ЕиП. Съотношението между единичните цени по компоненти 

също е по-различно. През целия период от 2016 до 2038 г. делът на компонента „водоснабдяване“ преобладава 

над компонента „отвеждане и пречистване на отпадъчните води“, като средно за периода съотношението е 71% : 

29%. 
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Фигура 177 Сравнение между единични цени за покриване на разходите за ЕиП и амортизация за ВиК услугата и 

максималните социално поносими цени при реализация на инвестиционните програми и балансирания сценарий за 

икономическо развитие 

 

Както се вижда от горната графика, през целия референтен период среднопретеглените единични цени, 

покриващи разходите за експлоатация, поддържане и амортизация за ВиК услугата с инвестиционни програми, 

значително надвишават максималните социално поносими цени. Средно за периода надвишението е 133%. 

Консултантът изчисли каква част от амортизационните разходи за новите и реконструирани активи за ВиК услуга 

биха могли да бъдат покрити от приходи от потребителите при приемане, че цените за ВиК услугата бъдат 

установени на максималното социално поносимо ниво. За целта Консултантът изчисли максималния приход по 

години от ВиК услугата като произведение от прогнозната консумация на питейна вода и максималната 

социално поносима цена за съответната година при балансиран сценарий за икономическо развитие. Този 

максимален приход бе съпоставен с разходите за ЕиП по години. Разликата представлява свободният ресурс, 

който може да се ползва за частично финансиране на разходите за амортизация на новите и реконструирани 

активи. Максималният дял на разходите за амортизации, които могат да бъдат покрити при максимално 

социално поносимо ниво на цената за ВиК услугата са, както следва: 

 Краткосрочна програма (2014 – 2020 г.): 2.8% 

 Средносрочна програма (2021 – 2027 г.): 10.7% 

 Дългосрочна програма (2028 – 2038 г.): 18.9%. 

 

Данните по години са представени в следващата таблица. 

 

Тъй като максималните социално поносими приходи от ВиК услугата не могат да покрият изцяло разходите за 

ЕиП и амортизация, не се очаква да бъде генериран свободен финансов ресурс, който да съ-финансира 

инвестиционната програма. 
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Таблица 210 Възможност за частично покриване на амортизационните разходи за нови или реконструирани активи при реализация на инвестиционните програми и единична цена за 

ВиК услуги, равна на максималната социално поносима за домакинствата от първите I до III подоходни групи 

Период 2014 - 2020 2021 - 2027 2028 - 2038 

Свободен 
ресурс 

хил.лв./год. 

без ДДС 
0 0 85 346 612 880 1 153 778 1 085 2 989 3 301 3 618 3 945 4 276 4 072 4 403 4 831 5 123 5 419 5 718 6 022 6 329 6 744 7 167 7 599 

по 
инвестиционни 

периоди 

хил. лв.  

без ДДС 
3 076.1 19 991.9 63 426.0 

Дял от амортизационни разходи, 
които могат да бъдат покрити от 

приходи от потребители 
2.8% 10.7% 18.9% 
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7 ОЦЕНКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Съгласно българското законодателство, ЗООС и Наредба за условията и реда за извършване на ЕО на планове 

и програми, Консултантът изготви необходимата информация за искане за решение за преценка на 

необходимостта от екологична оценка на Регионалния генерален план за обособената територия на ВиК 

Шумен“ООД, гр.Шумен. 

Изготвените документи на хартиено копие и електронен носител във вид на Искане за преценка на 

необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генереален план за водоснабдяване и 

канализация за обособена територия на „ВиК Шумен“ООД, гр.Шумен са предадена на Възложителя.  

В Приложение 7-1 е представено получено становище от МОСВ, че НЯМА необходимост от извършване на 

екологична оценка на Регионален генереален план за водоснабдяване и канализация за обособена 

територия на „ВиК Шумен“ ООД, гр.Шумен.  

Приложение 7-2 е становището на МОСВ, с което съгласува и подкрепя, представения Регионалния генерален 

план за обособената територия на „ВиК Шумен“ ООД, гр.Шумен. 
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8 ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ 

Съгласно Закона за водите, изготвеният окончателен вариант на Регионалния генерален план за обособената 

територия на ВиК-Шумен ООД, гр. Шумен е разгледан, обсъден и съгласуван от Областен съвет за развитие на 

област Шумен и Асоциацията по водоснабдяване и канализация, Шумен - под ръководството на областния 

управител на област Шумен в качеството му на председател и кметовете на общините като членове на 

Асоциацията. 

В Приложение 8-1 е показан протокол от заседанието на асоциацията. 
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