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1. Изготвяне на предварителни, прединвестиционни проучвания

2. Изготвяне на идеен проект

3. Изготвяне на технически проект

4. Изготвяне на работен проект

5. Организиране и провеждане на процедура за определяне на

изпълнител

6. Инвеститорски контрол по реализирането на инвестиционния проект,

координиране на строителния процес до неговото завършване и

въвеждане в експлоатация

7. Строителство

ОСНОВНИ ФАЗИ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРОЕКТИРАНЕ В ОТРАСЪЛ ВИК



РЕГИОНАЛНИ ПРЕДИНВЕСТИЦИОННИ ПРОУЧВАНИЯ

Обхват на РГП:

- Събиране и анализ на данни;

- Определяне на мерки за постигане на съответствие с европейското и българското законодателство в
областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчни води, изменението на климата и
др.;

- Изготвяне на прединвестиционни проучвания в обем и съдържание, достатъчен за покриване на
изискванията на ЕС за населени места надв 10 000 ЕЖ;

- Изготвяне и попълване на Формуляри за кандидатстване за европейско финансиране със съответните
приложения за агломерациите над 10 000 ЕЖ;

- Изготвяне на ИДЕЙНИ проекти за инвестиционна инициатива за линейната ВиК инфраструктура и
прилежащите към нея съоръжения за агломерациите над 10 000 ЕЖ;

- Изготвяне на прединвестиционни проучвания в обем и съдържание, достатъчен за покриване на
изискванията на ЕС за населени места над 2000 ЕЖ

ФАЗА 1

ФАЗА 2

ФАЗА 3
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РЕГИОНАЛНИ ПРЕДИНВЕСТИЦИОННИ ПРОУЧВАНИЯ

ФАЗА 1:

- Събиране на актуални и достоверни данни;

- Валидиране на границите и товарите на агломерациите над 2000 ЕЖ;

- Анализ на наличната документация;

- Достатъчност и достоверност на получените данни;

- Мерки, необходими да постигане на съответствие с приложимото национално и европейско
законодателство;



Валидиране границите и товарите на агломерациите на територията на ВиК операторите

Задача 1. Обследване на място на агломерациите на територията

Задача 2. Валидиране на границите и товарите на агломерациите над 2000 ЕЖ

На базата на документа, изготвен от Световната банка: «Насоки за оптимизиране на разходите за привеждане в

съответствие с Директива 91/271/ЕИО» се извършва обследването на границите на агломерациите на

териториите на ВиК Операторите

Практиката до момента бе границите на агломерациите с над 2000 ЕЖ да съвпада с административната

граница на съответното населено място.

ВАЛИДИРАНЕ ГРАНИЦИТЕ НА АГЛОМЕРАЦИИТЕ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ВИК ОПЕРАТОРА
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ВАЛИДИРАНЕ ГРАНИЦИТЕ НА АГЛОМЕРАЦИИТЕ

ПРИМЕР – ОТ на „ВиК“ СТАРА ЗАГОРА



Определяне на товарите на агломерациите на територията на ВиК операторите

Задача 1. Определяне на товарите от население

Задача 2. Определяне на товарите от промишленост

На базата на документа, изготвен от Световната банка: «Насоки за оптимизиране на разходите за привеждане в

съответствие с Директива 91/271/ЕИО» се извършва определянето на товарите на агломерациите на

териториите включени за съответната обособена територия

ВАЛИДИРАНЕ НА ТОВАРИТЕ НА АГЛОМЕРАЦИИТЕ 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ВИК ОПЕРАТОРА
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ОПРЕДЕЛЯНЕ ТОВАР НА АГЛОМЕРАЦИЯ

ПРИМЕР – ОТ на „ВиК“ СТАРА ЗАГОРА

СТАРА 
ЗАГОРА
ПСОВ Стара Загора – 233 367 ЕЖ

в експлоатация от 07.04 2011 г.
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АНАЛИЗ НА НАЛИЧНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Извършва се анализ на:

регионалните генерални планове за водоснабдяване и канализация на обособените териториите на ВиК
операторите в съответната Обособена позиция;

Анализират се и предишни планове, проучвания и проекти, вкл. наличната информация в общините за
проектната готовност по агломерации, с цел получаване на повече данни за съществуващото положение и
бъдещото развитие на ВиК инфраструктурата.
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ДОСТАТЪЧНОСТ И ДОСТОВЕРНОСТ НА 

ПОЛУЧЕНИТЕ ДАННИ

Там където информацията не е достатъчна или достоверна, Изпълнителят е отговорен за извършването на
допълнителни измервания и проучвания, които да включват най-малко: 

- Измервания на поток, налягане и загуби в системите; 

- Течове, инфилтрация на отпадъчни води, промишлени потоци на отпадъчни води, вкл. взимане на проби и
анализ на резултатите от измерените потоци, наводнения, причинени от проблеми при функционирането на
канализацията; 

- Геодезични измервания, 

- Геоложки и хидрогеоложки измервания и проучвания; 

- Геотехничеки изследвания, включително сондажни и фундиращи изследвания; 
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ПРОМИШЛЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Задача 1. Описание и анализ на промишлените предприятия

Задача 2. Изследване на количеството, качеството и степента на предварително
пречистване на промишлените отпадъчни води и точките на заустването им

Идентифицираме голяма част от промишлени предприятия, които оказват влияние върху качеството на

отпадъчните води. Изпълнителят следва да направи актуално описание и анализ на промишлените

предприятия, заустващи отпадъчни води на територията на съответния ВиК оператор, изследване на

количеството и качеството, както и степента на предварително пречистване на промишлените отпадъчни води

и точките на заустването им.
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ПРОМИШЛЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

ПРИМЕР – ОТ на „ВиК“ СТАРА ЗАГОРА

№ Значими Предприятия на ОТ Стара Загора Вид дейност

1. Стара Загора

1 “Слънце Табак” АД  Производство на тютюневи изделия

2 “Наталия” АД Производство на трикотажни облекла

3 “Бисер Олива” АД Производство на растителни хранителни масла

4 “Ембул Инвестмънт” АД Производител на синтетични и акрилни прежди

5 “Градус – 1” ООД Производство на пилешко месо и продукти от пилешко месо

6 “Домейн Менада” ЕООД Винарна

7 “Загорка” АД Производство на бира

8 "Аякс-1" ЕООД Интензивно отглеждане на свине

9 "КЕН" АД Хранително-вкусова промишленост

2. Казанлък

1 “България - К” АД Избелване, багрене на текстил

2 "Софарма" АД Фармацевтичното производство 

3 "Капрони" АД Леене на алуминееви детайли, термообработка

4 "М+С Хидравлик" АД Детайли за хидростатични кормилни управления и хидравлични мотори

3. Раднево

1 „Ремотекс М"  ООД Инсталации за производство на чугун, стомана и ацетилен

4. Павел Баня

1 „Булаттарс продакшън къмпани” ООД Производство на козметика и парфюмерия

Значими промишлени източници на замърсяване са тези, които имат дебит на отпадъчни води ≥  1% от общото
количеството градски отпадъчни води в сухо време (Qсухо)  -

прието е да се използва Qбит. поради висока инфилтрация



ПРОМИШЛЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

ПРИМЕР – ОТ на „ВиК“ СТАРА ЗАГОРА

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО ОТ ЗНАЧИМИ ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
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• Довеждащи водопроводи

o Силно амортизирани и с чести аварии са довеждащите водопроводи от ПС Сланотрън и ПС
Видин – КОС до гр.Видин – изпълнени са от стоманени тръби - корозирали. Необходима е
реконструкция.

• Вътрешна водопроводна мрежа

o Високо ниво на загубите за ОТ – средно 50%;

o Амортизирана водопроводна мрежа – по-голямата част е изградена преди повече от 50 

години. Голям дял на етернитовите водопроводи;

o Висока честота на авариите по мрежата;

o Необходима е поетапна реконструкция.

• Помпени станции

o Остарели и неефективни помпени агрегати;

o Приоритет върху основните ПС Сланотрън и ПС Видин – КОС.

• Резервоари

o Нарушена водоплътност. Необходима е рехабилитация.

Водопроводна мрежа

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

ПРИМЕР – ОТ на „ВиК“ ЕООД Видин



АНАЛИЗ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
ПРИМЕР – ОТ на „ВиК“ Стара Загора

ЗВ Хан Аспарухово - 9 

села

ЗВ Горно Ботево - 6 села

ЗВ Землен - 4 села    
Липса на автоматичен контрол на дозата 

на дезинфектатна.

Модернизация на пункта за обеззаразяване при ПС 

Земен. Внедряване на система за автоматичен 

контрол на дозата на дезинфектанта.  

ВС Чирпан
ЗВ Марица - Текира

гр. Чирпан
14521

Намаляване на водоподаването от водоизточник 

"Текира", пречистване, нов водоизточник или други.

ВС Червенаково
ЗВ Червенаково - Землен 

гр.Раднево и 10 села
>11000

Проблемът се решава комплексно с този във ВС 

Марица Изток.

ЗВ Павел баня

гр. Павел баня и с.Виден

ЗВ Павел баня „Гердеме”

гр. Павел баня

ЗВ Павел баня 

„Моравите“

гр. Павел баня

ВС Капитан Петко  

войвода (Дуганово)

ЗВ Дуганово

гр. Тополовград, с. 

Орешник и с.Капитан 

Петко войвода 

6480 Изграждане на ПСПВ, нов водоизточник или други.

Причина за несъответствие

Наднормено съдържание на нитрати Изграждане на ПСПВ, нов водоизточник или други.

Наднормено съдържание на нитрати

Мерки за постигате на

 съответствие

Водоснабдителна 

система (ВС): 

наименование на 

системата

Директива 98/83/ЕО за качеството на водите, предназначени за консумация от човека
Зона на водоснабдяване 

(ЗВ)/ населени места в 

зоната

Брой жители 

в ЗВ

ВС Павел баня 3 077

ВС Марица Изток >21000

Изграждане на ПСПВ, нов водоизточник или други.

Качество на питейните води
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Необходимо е да се проучи и анализира състоянието на настоящата канализационна система. Минимумът
изискуема информация, която трябва да бъде включена в проучването е:

- Описание на съществуващата канализационна мрежа и съоръжения, дължина, диаметър и вид на главните и
второстепенни колектори, канализационни помпени станции, зауствания на отпадъчни води и задържателни
резервоари, преливници. Извършва се анализ на инфилтрацията и ексфилтрацията в канализационна мрежа.

- Анализ на основните компоненти на канализационната системата по отношение на капацитет, енергийната
ефективност, производителност, необходимост от ремонт.

- Оценка на настоящето и бъдещото функциониране на канализационна система на база хидравлична оценка,

вкл. измервания на потока в основни колектори, проверка на работата на системата в гранични състояния,

определяне на критични проблеми.

- Анализ на качеството на отпадъчните води въз основа на резултати от текущи пробовземания

АНАЛИЗ НА КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ И 

СЪОРЪЖЕНИЯ (ВКЛ. ПСОВ)
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• Съществуваща канализационна мрежа има само в три от общо шест агломерации с над 2000 ЕЖ – Видин,

Белоградчик и Кула;

• Необходимост от рехабилитация на част от съществуващите мрежи, които са амортизирани и нямат
хидравлична проводимост;

• Премахване на нерегламентирани зауствания;

КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

ПРИМЕР – ОТ на „ВиК“ ЕООД Видин

Канализационна мрежа

Инфилтрация – установени са
размествания на връзките между
отделните тръби и директни
вливания на външни води през
тях

ФАЗА 1 ФАЗА 2 слайд 17/50 



да не

Стара Загора

✔ 2011 Х

Натрупване на утайките върху 

площадката на станцията и 

прилежащи теренни площи

Оптимизация на утайковото 

стопанство.

Казанлък ✔ 2015 ✔

Раднево
✔

предстои

 2017 г.
Х

Фосфор-съдържащи съединения В момента се изгражда нова ПСОВ

Чирпан
✔ -

Изграждане на ПСОВ

Бузовград ✔ - Изграждане на ПСОВ

Тополовград ✔ - Изграждане на ПСОВ

Крън
✔ -

Довеждащ колектор до ПСОВ 

Казанлък

Копринка
✔ -

Довеждащ колектор до ПСОВ 

Казанлък

Енина
✔ -

Довеждащ колектор до ПСОВ 

Казанлък

Николаево ✔ - Изграждане на ПСОВ

Мъглиж ✔ - Изграждане на ПСОВ

Гълъбово ✔ - Изграждане на ПСОВ

Гурково ✔ - Изграждане на ПСОВ

Павел Баня
✔ 1987 Х

Реконструкция и модернизация на 

съществуващата ПСОВ

Замърсяване с непречистени 

отпадъчни води 

Дата на 

въвеждане в 

експлоатация 

на обекта

ПСОВ

отговаря на 

Директива 

91/271/ЕИО

Директива 91/271/ЕИО относно пречиствателните станции за отпадъчни води

Обособена 

територия/

Агломерация

Големина на 

агломерацията

п
о
д

 1
0
 0

0
0
 Е

Ж

н
а
д

 1
0
 0

0
0
 Е

Ж

н
а
д

 1
5
0
 0

0
0
 Е

Ж

Съответствие

Причини за

 несъответствие

Мерки за постигате на

 съответствие

КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

ПРИМЕР – ОТ на „ВиК“ Стара Загора

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
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Текущ товар постъпващ за пречистване към вход ПСОВ Стара Загора за 2015 г.

КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

ПРИМЕР – ОТ на „ВиК“ Стара Загора

ПСОВ СТАРА ЗАГОРА
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Заключения:

• всички изградени съоръжения на ПСОВ Стара Загора, имат стабилна конструкция;

• липсата на резервни изсушителни полета за аварийни случаи и натрупване на утайки около

площадката на станцията;

• висока влажност на обезводнените утайки;

• отрицателен топлинен баланс на утайковото стопанство.

Препоръки:

• оптимизация на стъпалото за обезводняване на утайките;

• изграждане на изсушителни полета.

КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

ПРИМЕР – ОТ на „ВиК“ Стара Загора
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Изготвя се проучване във връзка с програма за управление на утайките, съгласно Националния стратегически
план за управление на утайките от ГПСОВ на територията на Република България, като част от проект, включващ
ПСОВ. Необходимо е да се съобрази с анализът за въздействието върху околната среда.

ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

УТАЙКИТЕ ОТ ПСОВ
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ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УТАЙКИТЕ

ПРИМЕР – ОТ на „ВиК“ Стара Загора

АНАЛИЗ НА АЛТЕРНАТИВИ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА УТАЙКИТЕ

Алтернатива 1 – използване на утайките от ПСОВ в селското и горското стопанство

• Алтернатива 1 е приложима за обособена територия Стара Загора в средносрочен и дългосрочен аспект.

Алтернатива 2 – използване на утайките от ПСОВ за рекултивация и възстановяване на нарушени терени

• Според данни на РИОСВ Стара Загора броят на местата за рекултивация ще бъде достатъчен, за да поеме цялото
количество утайки, произведено от всяка общинска пречиствателна станция за отпадъчни води за периода до 2020

год., при условие че се използва разходна норма от 50 tСВ/ha.

Алтернатива 3 – компостиране на утайки от ПСОВ

• В обособена територия Стара Загора към настоящия момент не се предвижда израждането на компостиращи
инсталации за съвместно компостиране на биоразградими отпадъци и утайки от пречиствателни станции. Това е
причината тази алтернатива да остане с ограничено приложение.

Алтернатива 4 – енергийно оползотворяване на утайки от ПСОВ

• Термичното оползотворяване на утайките от ПСОВ за Обособена територия Стара Загора може да се разглежда като
дългосрочна алтернатива.

Алтернатива 5 – обезвреждане на утайките от ПСОВ чрез депониране

• Депонирането на утайки от ПСОВ не е устойчиво решение и може да се разглежда само в краткосрочен аспект.
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Изпълнителят следва да идентифицира всички необходими мерки за
постигане на съответствие с приложимото национално и европейско
законодателство за всички агломерации над 2000 е.ж. за отвеждане и
пречистване на отпадъчните води и всички населени места над 50 жители за
питейно – битово водоснабдяване.

Мерки, необходими за постигане на съответствие с 

приложимото национално и европейско законодателство
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РЕГИОНАЛНИ ПРЕДИНВЕСТИЦИОННИ ПРОУЧВАНИЯ

ФАЗА 2:

- Определяне на основните оразмерителни параметри;

- Стратегически варианти;

- Детайлни варианти;

- Представяне на проекта;

- инвестиционно намерение;

- инвестиционни разходи;

- основни ефекти от инвестициите;

- индикатори за изпълнение;

- Изготвяне на идейни проекти

- Подготвяне на необходимата информация, свързана с екологичните изисквания
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Непрекъснатост на водоподаването

Качество на водата

Количество на водата

Загуби на вода

Енергийна ефективност
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Повишаване на ефективността

Съответствие с Директива 98/83/ЕО

СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАРИАНТИ

ПРИМЕР – ОТ на „ВиК“ Стара Загора
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Съответствие с Директива
91/271/ЕИО

Ограничаване на риска за
здравето

Идентифицирани проблеми за канализация

СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАРИАНТИ

ПРИМЕР – ОТ на „ВиК“ Стара Загора
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Стратегически вариант по отношение непрекъснатост на 

водоподаването и загуби на вода във ВС „Видин“

• Чести аварии на довеждащия водопровод за гр.Видин и 14 нас. места;

• Нарастване на броя на авариите по довеждащия водопровод за последните 5 години с над 50%;

• Загубите на вода по довеждащите водопроводи са над 20% от подадената вода.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАРИАНТИ - ВОДОСНАБДЯВАНЕ

ПРИМЕР – ОТ на „ВиК“ ЕООД Видин
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Обосновка за стратегически вариант за осигуряване на 

непрекъснатост на водоподаването
Проверка с хидравличен модел за
обхвата на инвестиционното
намерение

• Няма по-близка вододайна зона с необходимия
дебит, от която може да се осигури
алтернативно водоподаване (от ПС КОС могат
да се осигурят само 25-45 l/s);

• Равниният терен не дава възможност за
изграждане на изравнителен резервоар за
съхранение на необходимите водни количества
при аварийна ситуация;

СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАРИАНТИ - ВОДОСНАБДЯВАНЕ

ПРИМЕР – ОТ на „ВиК“ ЕООД Видин
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Подход при разглеждане на стратегически варианти 

за пречистване на отпадъчни води

Енина
Крън

Копринка

Агломерация под 

2000 ЕЖ

Агломерация над 

2000 ЕЖ

Бузовград

Агломерация -

централизирано към 

ПСОВ Казанлък

Агломерация -

децентрализирано 

ЛПСОВ

ПСОВ 

Казанлък

СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАРИАНТИ - КАНАЛИЗАЦИЯ

ПРИМЕР – ОТ на „ВиК“ Стара Загора
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Вариант 1: Процес с активна утайка с 
аеробна стабилизация в обема на 

биостъпалото на ПСОВ

• Приет за подробно технико-икономическо сравнение
Вариант 2 : Процес с активна утайка с 

отделна аеробна стабилизация в аеробен 
стабилизатор 

• Приет за подробно технико-икономическо сравнение
Вариант 3 : Процес с активна утайка с 

отделна анаеробна стабилизация в 
метантанк 

Вариант 4 : Процес с активна утайка с 
отделна анаеробна стабилизация в открит 

изгнивател

Вариант 5 : Процес с фиксирана биомаса –
преустройство на съществуващите 

биобасейни в биофилтри

Вариант 6 : Реактори с циклично действие 
(SBR) - преустройство на съществуващите 

биобасейни в SBR

• Приет за подробно технико-икономическо сравнение
Вариант 7 : Процес с активна утайка и 

аеробна стабилизация в интегриран 
биологичен реактор (IBT)

ДЕТАЙЛНИ ВАРИАНТИ ПО ОТНОШЕНИЕ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ 

ВОДИ В ПСОВ БАТАНОВЦИ

ДЕТАЙЛНИ ВАРИАНТИ - КАНАЛИЗАЦИЯ

ПРИМЕР – ОТ на „ВиК“ Перник
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ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ 

ПРИМЕР – ОТ на „ВиК“ Стара Загора



ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ

ПРИМЕР – ОТ на „ВиК“ Стара Загора

ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ ПО КОМПОНЕНТИ
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№ Показател
Мерна
единица

Стара Загора

Преди проекта След проекта

1 Общо население в съответната обслужвана зона (зона на водоснабдяване)
брой

жители*
138520 136200

2
Обхват на услугата: Процент от населението, присъединено към
водоснабдителна система (2.1.3/2.1.1)

% 100% 100%

3 Специфично потребление за битови нужди l/c/d 84,24 86,72

4
Обслужено население на дължина на водоснабдителната мрежа
(разпределителна мрежа + магистрални водопроводи)

брой /km 348.35 342.52

5
Инсталирана производствена мощност (минимален капацитет на кладенци,

помпени станции, ПСВ*)
1000 m

3
/d 346 346

6 Дължина на магистралните водопроводи km 107,286 107,286

7 Процент рехабилитирани магистрални водопроводи % 8,9% 15,6%

8 Дължина на разпределителна мрежа km 258.54 258.54

9 Процент рехабилитирана разпределителна мрежа % от 2.4.10 35 52

10
Общо вода, която не носи приходи (стандарт IWA: Общо подадена вода към
системата – общо продадена вода)

m
3
/d 48517 32888

11 Процент вода, която не носи приходи (2.5.1/2.2.1) % 74.6 66

12
Процент действителни загуби на вода (физически загуби) в мрежата (изключая
технически загуби в ПСВ)

% 53.4 44.8

13
Реални загуби на водана брой сградни отклонения (при средно налягане на
системата от 30 -40 m)

l/HWC/day 741 475

ОСНОВНИ ЕФЕКТИ ОТ ИНВЕСТИЦИИТЕ

ПРИМЕР – ОТ на „ВиК“ Стара Загора

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО



ОСНОВНИ ЕФЕКТИ ОТ ИНВЕСТИЦИИТЕ

ПРИМЕР – ОТ на „ВиК“ Стара Загора

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА КАНАЛИЗАЦИЯТА

№ * Показател Мерна единица

Стара Загора

Преди проекта След проекта

1 Общо генериран замърсителен товар в агломерацията ЕЖ 233 361 227 808

2

Ниво на присъединеност на генерираното натоварване: замърсителни товари
свързани към канализационната мрежа / общо генерирано натоварване

(ДПГОВ член 2(5))

% от 3.4.4 95 99

3
Степен на инфилтрация в канализацията – обем на инфилтриралата вода в

мрежата за отпадъчни води / общ обем събрани отпадъчни води
% от 3.2.1 77,1 71,8

4 Обща биохимична потребност от кислород (БПК5) kg БПК/day 14 002 13668

5
Обща дължина на мрежата за отпадъчни води (вкл. дъждовни и главни

колектори)
km 207,8 210,68

6 Процент рехабилитирана мрежа за отпадъчни води % 17 25,5

7 Обслужено население на дължина от мрежата за отпадъчни води брой жители/km 648 652
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Стойност

  Ø/ [], mm L, m лв без ДДС

Реконструкция на вътрешна канализационна мрежа 300-2200 16 263 17 011 382

Реконструкция на разпределителна водопроводна мрежа 110-500 41 794 13 465 855

Разпределителен водопровод от водоем V=11000 m³ до ОШ9, водоснабдителна система „Стара 

Загора – второ магистрално отклонение“
355, 600 4 079 3 916 811

Външен довеждащ водопровод от ВС "Дунавци - Стара Загора"  в участъка от събирателната шахта 

на водоизточниците до пресичането на  път " гр. Казанлък – яз. Копринка“
600 7 276 9 265 416

Изсушителни полета, доставка на оборудване 2 786 818

Параметри
Инвестиционно намерение

Основни причини за инвестицията:

Осигуряване на непрекъснатост на водоподаването;

Намаляване на загубите на вода;

Намаляване на инфилтрацията.

ИЗГОТВЯНЕ НА ИДЕЙНИ ПРОЕКТИ

ПРИМЕР – ОТ на „ВиК“ Стара Загора
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ПОДГОТВЯНЕ НА НЕОБХОДИМАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

СВЪРЗАНА С ЕКОЛОГИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

Анализ на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост с
предмета и целите на опазване на защитените зони

- Изтотвяне на документация за необходимост от екологична оценка
- Изготвяне на документация за необходимост от овос

(За ОТ на ЛОТ 4 - Изготвено е Уведомление за ОВОС съгласно действащата Наредба за условията
и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.)

Оценка на рисковете, свързани с промените в климата, мерките за адаптиране и
ограничаване на въздействието им, и устойчивост при бедствия

ФАЗА 1 ФАЗА 2 слайд 36/50 



ПОДГОТВЯНЕ НА ПЛАН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

(СТРАТЕГИЯ)

Изпълнителят следва да изготви план на обществените поръчки (стратегия), който
ще гарантира, че регионалният интегриран проект за водоснабдяване и канализация
за съответната територия ще бъде изпълнен по най-бързия и най-ефективен начин.
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БЛАГОДАРИЯ ЗА 

ВНИМАНИЕТО

ИЗПОЛЗВАНИ ПРИМЕРИ 

НА ИНВЕСТИЦИОННО 

ПРОЕКТИРАНЕ


