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МеркиМерки заза прилаганеприлагане нана ДирективаДиректива 91/271/91/271/ЕЕСЕЕС
относноотносно пречистванепречистване нана отпадъчниотпадъчни водиводи отот

населенитенаселените местаместа



СЪСТОЯНИЕ И ЦЕЛИ ЗА ПОВЪРХНОСТНИТЕ
ВОДИ В ИБР

Добро състояние
108 ВТ (35%)

Състояние по-лошо от добро
200 ВТ (65%)

Състояние 2009 година

Добро състояние
183 ВТ (60%)

Състояние по-лошо от добро
125 ВТ (40%)

Цели 2015 годинаПоМ



СЪСТОЯНИЕ И ЦЕЛИ ЗА ПОДЗЕМНИТЕ
ВОДИ В ИБР

Добро състояние
19 ВТ (40%)

Състояние по-лошо от добро
29 ВТ (60%)

Състояние 2009 година ПоМ Цели 2015 година

Добро състояние
29 ВТ (60%)

Състояние по-лошо от добро
19 ВТ (40%)



Натиск и въздействие

Типове натиск върху повърхностните водни тела в ИБР
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Видове въздействия върху повърхностните водни тела в ИБР
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Други значими въздействия
(влошаване на биологичните показатели,
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Други дифузни (отпадъци)
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Регулиране на оттока и
морфологични изменения



Разходи за типове мерки за повърхностни и подземни
води за ИБР до 2015 година
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зона за защита
на водите

5.41%

водоползване
0.00%

ПСОВ
20.35%

канализации
52.17%

Най – голям е процента от разходите за изграждане на канализация и ПСОВ,
като в голямата си част са свързани с изпълнение от страната на задължения
по Директивата за градски отпадъчни води



МЕРКИМЕРКИ,, СВЪРЗАНИСВЪРЗАНИ СС НАСЕЛЕНИТЕНАСЕЛЕНИТЕ МЕСТАМЕСТА

ОСНОВНИ МЕРКИ

• Изграждане и доизграждане на канализации на
населени места (агломерации) над 2000 е.ж;

• Изграждане на пречиствателни станции за отпадъчните
води (ПСОВ) на населени места (агломерации) над
2000 е.ж.;

• Доизграждане на канализации и осигуряване на
подходящо пречистване на отпадъчни води от населени
места под 2000 е.ж.

• Реконструкция на ПСОВ на населените места над 2000
е.ж. за постигане на съответствие с изискванията.

• Изграждане на стъпало за отстраняване на азота и
фосфора в пречиствателните станции за градски
отпадъчни води за населени места (агломерации) над
10000 е.ж. във водосбора на чувствителни зони



МЕРКИМЕРКИ,, СВЪРЗАНИСВЪРЗАНИ СС НАСЕЛЕНИТЕНАСЕЛЕНИТЕ МЕСТАМЕСТА

Допълнителни мерки
• Реконструкция на ПСОВ за подобряване на

пречистването;
• Изграждане на канализации и осигуряване на

подходящо пречистване на отпадъчни води
от населени места между 1000 е.ж. и 2000
е.ж. (в районите с проблеми с нитрати);

• Ремонт и подмяната на канализацията.



• Всички подземни водни тела в Източнобеломорски район се
ползват за питейни нужди и е необходимо предприемане на
действия за намаляване на замърсяването, което е причинено
главно от селскостопански дейности и от населени места без
изградена канализация.

• Голяма част от Източнобеломорски район е водосбор на
чувствителна зона, което предпоставя необходимостта от
допълнително пречистване на отпадъчните води от агломерации
над 10000 е.ж. за отстраняване на азота и фосфора.

• За малките населени места (под 2000 е.ж.) са възможни различни
варианти на решаване на проблема с пречистване на
отпадъчните води – изграждане на модулна пречиствателна
станция, изграждане на влажна зона или отвеждане на водите
чрез канализация до близко разположена ГПСОВ, като решението
е въпрос на проучване и обосновка на най-ефективен вариант.



РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ГРАДСКИТЕ
ОТПАДНИ ВОДИ ЗА ИБР

Разходи за градски отпадни води в ИБР до
2015 година

канализации,
633782.5911хи

л.евро, 72%

ПСОВ,
247210.1198хи

л.евро, 28%



ЗАДЪЛЖЕНИЯ

•• СъгласноСъгласно изискваниятаизискванията нана НаредбаНаредба №№66 ии
ДирективатаДирективата всичкивсички агломерацииагломерации сс повечеповече отот 2 0002 000
еквивалентниеквивалентни жителижители следваследва дада изградятизградят
централизиранацентрализирана канализационнаканализационна мрежамрежа заза събиранесъбиране
ии отвежданеотвеждане нана отпадъчнитеотпадъчните водиводи ии дада осигурятосигурят
биологичнобиологично имим пречистванепречистване..

•• НеобходимотоНеобходимото биологичнобиологично пречистванепречистване можеможе дада бъдебъде
осигуреноосигурено кактокакто чрезчрез изгражданеизграждане нана самостоятелнасамостоятелна
((еднаедна илиили повечеповече)) илиили нана груповагрупова пречиствателнапречиствателна
станциястанция ((коятокоято обхващаобхваща повечеповече отот еднаедна
агломерацияагломерация),), такатака ии чрезчрез включваневключване нана отпадъчнитеотпадъчните
водиводи къмкъм вечевече съществуващасъществуваща ГПСОВГПСОВ..



ЗАДЪЛЖЕНИЯ

•• ЗаЗа всичкивсички агломерацииагломерации сс наднад 10 00010 000 ее..жж.,., коитокоито
заустватзаустват отпадъчнитеотпадъчните водиводи въввъв водоприемникводоприемник,, койтокойто ее
определенопределен заза чувствителначувствителна зоназона,, освеносвен биологичнотобиологичното
пречистванепречистване следваследва дада бъдебъде осигуреноосигурено ии
отстраняванеотстраняване нана биогеннитебиогенните елементиелементи азотазот ии
фосфорфосфор((допълнителнодопълнително оскъпяваоскъпява станциятастанцията сс околооколо
1010--15 % ).15 % ).

•• СъгласноСъгласно изискваниятаизискванията нана ДирективатаДирективата ии тезитези
агломерацииагломерации сс наднад 10 00010 000 ее..жж.,., коитокоито заустватзаустват въввъв
водоприемникводоприемник определенопределен заза нормалнанормална зоназона следваследва
същосъщо дада отстраняватотстраняват биогеннитебиогенните елементиелементи,, акоако
водоприемникътводоприемникът попадапопада въввъв водосборводосбор нана
чувствителначувствителна зоназона..





ЗАДЪЛЖЕНИЕ

СъгласноСъгласно ДирективатаДирективата заза градскиградски отпадниотпадни водиводи
агломерацииагломерации сс попо--малкомалко отот 2 0002 000 еквивалентниеквивалентни жителижители
нене саса длъжнидлъжни дада изграждатизграждат канализационнаканализационна мрежамрежа ии дада
осигуряватосигуряват биологичнобиологично пречистванепречистване нана битовитебитовите
отпадъчниотпадъчни водиводи,, ноно ДирективатаДирективата изискваизисква агломерацииагломерации,, вв
коитокоито имаима частичночастично илиили изцялоизцяло изграденаизградена
канализационнаканализационна мрежамрежа,, коятокоято събирасъбира ии зауствазауства въввъв
воденводен обектобект отпадъчниотпадъчни водиводи,, дада сесе осигуриосигури ии
““ПОДХОДЯЩОПОДХОДЯЩО”” ПРЕЧИСТВАНЕПРЕЧИСТВАНЕ,, предипреди тяхнототяхното
заустванезаустване..



РЕШЕНИЕ

СС целцел установяванеустановяване нана найнай--удачнитеудачните решениярешения заза
изпълнениеизпълнение нана изискванетоизискването нана ДирективатаДирективата ее
необходимонеобходимо ВъзложителятВъзложителят нана проектапроекта дада бъдебъде
запознатзапознат сс всичкивсички потенциалнопотенциално възможнивъзможни решениярешения заза
пречистванепречистване нана водитеводите отот агломерациятаагломерацията –– еднаедна илиили
повечеповече пречиствателнипречиствателни станциистанции заза даденатададената
агломерацияагломерация,, съвместносъвместно пречистванепречистване сс другадруга
агломерацияагломерация,, кактокакто ии вариантнивариантни решениярешения заза саматасамата
технологиятехнология нана пречистванепречистване..



СРОКОВЕ, КАСАЕЩИ ГРАДСКИТЕ ОТПАДНИ
ВОДИ

СроковетеСроковете заза изгражданеизграждане нана канализационниканализационни мрежимрежи ии
заза осигуряванеосигуряване нана необходимотонеобходимото пречистванепречистване заза РР

БългарияБългария саса заложенизаложени вв
ДоговораДоговора заза присъединяванеприсъединяване къмкъм ЕвропейскияЕвропейския

съюзсъюз::

üü ЗаЗа агломерацииагломерации сс наднад 10 00010 000 ее..жж..–– додо 31/12/201031/12/2010 гг..

üü ЗаЗа агломерацииагломерации междумежду 2 0002 000 ии 10 00010 000 ее..жж..–– додо
31/12/201431/12/2014 гг..

üü ЗаЗа агломерацииагломерации сс попо--малкомалко отот 2 0002 000 ее..жж..–– няманяма
преходенпреходен периодпериод..



ДОКЛАДВАНЕ

•• ПоПо члчл.17.17 отот ДирективаДиректива 91/271/91/271/ЕЕСЕЕС заза градскитеградските
отпадниотпадни водиводи –– информацияинформация въввъв връзкавръзка сс програматапрограмата
заза изпълнениеизпълнение нана ДирективатаДирективата–– нана всекивсеки 22 годинигодини
((последнопоследно ее докладванодокладвано презпрез януариянуари 2009)2009)

•• ПоПо члчл.15.15 отот ДирективаДиректива 91/271/91/271/ЕЕСЕЕС –– допълнителнадопълнителна
информацияинформация заза заустваниятазаустванията –– 66 месецамесеца следслед
изискванеизискване отот ЕСЕС ((последнопоследно ее докладванодокладвано нана
26.01.201026.01.2010гг.).)



НЕОБХОДИМИ ДАННИ ЗА
ДОКЛАДВАНЕТО ПО ЧЛ.17

üü реалниреални жителижители
üü еквивалентеквивалент жителижители
üü изграденостизграденост нана канализационнаканализационна мрежамрежа -- %% ии еквивалентеквивалент жителижители
üü ползваемостползваемост нана канализационнатаканализационната мрежамрежа -- %% ии еквивалентеквивалент жителижители
üü наличиеналичие нана ПСОВПСОВ
üü проектенпроектен капацитеткапацитет нана ПСОВПСОВ –– мм3/3/дд ии еквивалентеквивалент жителижители
üü действителендействителен капацитеткапацитет -- мм3/3/дд ии еквивалентеквивалент жителижители
üü степенстепен нана пречистванепречистване –– безбез пречистванепречистване,, механичнимеханични ,, вторичновторично,,
отстраняванеотстраняване нана азотазот ии фосфорфосфор,, допречистванедопречистване ((третичнотретично))
üü спазванеспазване нана индивидуалнитеиндивидуалните емисионниемисионни ограниченияограничения вв
разрешителноторазрешителното заза заустванезаустване
üü водоприемникводоприемник,, поречиепоречие
üüутайкаутайка –– генериранагенерирана ((тонтон сс..вв././годгод.) ,.) , третиранатретирана вв ПСОВПСОВ,, описаниеописание нана
съоръжениятасъоръженията,, оползотворенаоползотворена ((земеделиеземеделие ии другидруги –– тонтон сс..вв././годгод.),.),
обезвреденаобезвредена(( деподепо,, изгарянеизгаряне ,, другидруги))
üü състояниесъстояние нана воднотоводното тялотяло ,, вв коетокоето попадапопада точкататочката нана заустванезаустване
üü ГПСОВГПСОВ въввъв строежстроеж



НАСЕЛЕНИ МЕСТА С КАНАЛИЗАЦИИ В
ИБР

•• БасейнБасейн нана рр.. АрдаАрда –– 7171(( наднад 10 00010 000 ее..жж.. –– 3,3,
междумежду 22 ии 10 00010 000 ее..жж.. –– 17,17, подпод 2 0002 000 ее..жж.. ––
51)51)

•• БасейнБасейн нана рр..ТунджаТунджа -- 6262 ((наднад 1000010000 ее..жж.. –– 5,5,
междумежду 22 ии 1000010000ее..жж.. –– 34,34, подпод 20002000ее..жж.. –– 23)23)

•• БасейнБасейн нана рр.. МарицаМарица –– 218218 ((наднад 10 00010 000 ее..жж.. ––
20,20, междумежду 22 ии 1000010000ее..жж.. –– 101,101, подпод 20002000 ее..жж.. ––
97)97)

•• БасейнБасейн нана рр.. БялаБяла рекарека –– 99 подпод 20002000 ее..жж..



ГПСОВГПСОВ ВВ ИБРИБР

üü ДокладваниДокладвани ии отразениотразени вв ПУРБПУРБ действащидействащи
1515 ГПСОВГПСОВ –– ПловдивПловдив,, ПазарджикПазарджик,, СливенСливен,,
ХисаряХисаря((модернизациямодернизация),), ПампоровоПампорово,, РудоземРудозем,,
РадневоРаднево,, ПрогледПроглед,, ПавелПавел банябаня,, НоваНова ЗагораЗагора,, МаданМадан,,
КазанлъкКазанлък,, ИхтиманИхтиман,, ЗлатоградЗлатоград,, ЕгрекЕгрек,, СопотСопот,, АневоАнево

üü 3(4)3(4) новинови действащидействащи ГПСОВГПСОВ –– СмолянСмолян((отразенаотразена вв
ПУРБПУРБ ),), СопотСопот ++ АневоАнево ((общаобща ГПСОВГПСОВ),), СърницаСърница
((ХасковскоХасковско))

üü 77 ГПСОВГПСОВ вв строителствостроителство –– КарнобатКарнобат,, КарловоКарлово,,
ДимитровградДимитровград,, СтараСтара ЗагораЗагора,, ХасковоХасково,, КопривщицаКопривщица,,
ХарманлиХарманли



Задължения на БД ИБР

• Нас.места над 10000е.ж. – 34 (11 с
ПСОВ)

• Нас.места между 2000 и 10000е.ж. –
153 (5 с ПСОВ)

• Нас.места под 2000е.ж. – 180 (3 с
ПСОВ)

• Общо: 367



Информация предоставена на
МОСВ

• Информация за хода на изпълнение на
преходните мерки към септември 2010
за населени места над 10000 е.ж.



Информация за нас.места над
10000 е.ж.

• Агломерациите с над 10 000 е.ж. са 34
Между 10 000 и 50 000 е.ж. – 23.
• От тях:
• 6, в които има ПСОВ:
• 1 са в съответствие (Сопот)
• 2 са с инфраструктурен проект за модернизация (Смолян и Раднево)
• 1 е в строителство (Хисаря)
• 2 без проект за инфраструктура или ТП(Нова Загора и Ихтиман)
• 17, в които няма ПСОВ:
• 3, в които се изгражда в момента(Карнобат, Момчилград, Пещера, Сопот)
• 7, с инфраструктурен проект за изграждане (Първомай, Раковски, Харманли, Кричим,

Пирдоп, Гълъбово, Сливенград)
• 0, с проект за ТП за изграждане и
• 7, без проект за инфраструктура или ТП(Велинград, Септември, Чирпан, Панагюрище,

Ракитово, Стамболийски, Елхово)
Между 50 000 и 100 000 е.ж. – 7.
• От тях:
• 1, в които има ПСОВ:
• 0 са в съответствие
• 0 е в строителство
• 0 са с проект за ТП за модернизация



Информация за нас.места над
10000 е.ж.

• 1 са без проект за инфраструктура или ТП (Казанлък)
• 6, в които няма ПСОВ:
• 0 е в съответствие
• 3, в които се изгражда в момента(Карлово, Хасково, Димитровград)
• 1, с проект за ТП за изграждане (Кърджали)
• 2 е без проект за инфраструктура или ТП (Асеновград, Ямбол)
С над 100 000 е.ж. – 4.
От тях:
• 4, в които има ПСОВ:
• 0 са в съответствие
• 1 са с инфраструктурен проект за модернизация(Пловдив)
• 0 са с проект за ТП за модернизация
• 2 са в строителство(Сливен, Стара Загора)
• 1 са без проект за инфраструктура или ТП (Пазарджик)



Налична в БД информация
от справки на Общините

Населени места
между 2000 и 10000
е.ж. с технически
проект – 39

Населени места под
2000 е.ж. с
технически проект -
37

Населени места между 2000 и 10000е.ж.

Населени места с
технически проект

25%

Населени места
без технически

проект
75%

Населени места под 2000е.ж.

Населени места с
технически проект

21%

Населени места
без технически

проект
79%



Налична в БД информация
от справки на Общините

• 24 населени места над 2000е.ж. с
разрешителни за строеж на ПСОВ – 5
изградени

• 20 нас.места под 2000 е.ж. с
разрешително за строеж на ПСОВ – от
тях 3 изградени



Населени места под 2000е.ж.

Без разрешително
за строеж

89%

С разрешително за
строеж

9%

Изградени ПСОВ
2%

Населени места между 2000 и 10000е.ж.

Без разрешително
за строеж

85%

С разрешително за
строеж на ПСОВ

12%

Изградени ПСОВ
3%



Канализационна мрежа

• Нас.места над 10000 – 17 или нямат
техн.проект или не са предоставили
информация

• Нас.места между 2000 и 10000е.ж. – 81
– 29 нямат техн.проект, 52 не са
предоставили информация

• Населени места под 2000е.ж. – 158 или
нямат техн.проект или не са
предоставили информация



Събиране информация

• Справки изпратени до Областните
управители за напредъка на
изпълнение на мерките – табличен вид

• Справки до общините и ВиК оператори



Последна справка от общините

• Изпратена на октомври 2010
• Отговорили до момента 10 общини –

Кричим, Първомай, Батак, Борино,
Крумовград, Куклен, Сливен, Сопот,
Сунгурларе, Карнобат



ВЪЗМОЖНИ ИЗТОЧНИЦИ НА
ФИНАНСИРАНЕ НА МЕРКИТЕ ПО

ДИРЕКТИВАТА ЗА ГРАДСКИ ОТПАДНИ ВОДИ

ВВ ареалитеареалите нана агломерациитеагломерациите ((ззаа населенинаселени местаместа наднад 20002000 ее..жж.. ии
подпод 20002000 ее..жж.):.):

üü ОперативнаОперативна програмапрограма ““ОколнаОколна средасреда””
üü ПредприятиетоПредприятието заза управлениеуправление нана дейноститедейностите попо опазванеопазване нана

околнатаоколната средасреда ((ПУДООСПУДООС))
üü ДържавнияДържавния бюджетбюджет ии дрдр..

ЗаЗа населенинаселени местаместа подпод 20002000 ее..жж.:.:
üü ПрограмаПрограма заза развитиеразвитие нана селскитеселските районирайони

БасейноваБасейнова дирекциядирекция ИзточнобеломорскиИзточнобеломорски районрайон направинаправи
предложениепредложение вв проектопроекто--бюджетабюджета заза следващитеследващите 33 годинигодини дада сесе

включивключи финансиранефинансиране нана меркитемерките,, коитокоито нене могатмогат дада бъдатбъдат
финансиранифинансирани попо оперативнитеоперативните програмипрограми..



ПРИЛАГАНЕ НА ПРОГРАМАТА ОТ МЕРКИ

Стартиране и
изпълнение на

мерките

Стартиране и
изпълнение на

мерките

Последен срок
за стартиране

на мерките

Създаване на
организация и

предпоставки за
и изпълнение на

мерките



Следващи действия
• Предприемане на действия от страна на общините за

реализация на мерките
• Предоставяне на информация за етапа на

реализация на мерките на БД
• Партньорство между БД и общините за реализация

на мерките и постигане на добро състояние
• Подпомагане от Областна администрация в

координацията за изпълнение задълженията на
държавата между различните изпълнители на мерки
в областта – общини, регионални структури на
държавната администрация, предприятия и други.



БЛАГОДАРЯБЛАГОДАРЯ ВИВИ ЗАЗА
ВНИМАНИЕТОВНИМАНИЕТО!!

www.bdwww.bd--ibr.orgibr.org


