СЪОБЩЕНИЕ
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ
На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на
оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.12/2016 г.),
Община Сливен съобщава на засегнатото население, че:
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, 1202 София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19,
има следното Инвестиционно предложение за:
„Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия,
обслужвана от „В и К Сливен“ ООД, гр. Сливен“
Лице за връзка: Анна Иванова, администратор на договор за РПИП за
Обособена позиция № 1, дирекция „Водоснабдяване и канализация“, тел. 02/ 94 05 385;
факс: 02/ 987 25 17; е-mail: AIvanova@mrrb.government.bg
Информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС е поместена на
официалния сайт на Община Сливен (http://www.sliven.bg), раздел Околна среда –
Процедури по ОВОС – точка 2 Обществен достъп до информацията по Приложение 2
от Наредбата за ОВОС.
Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни след обявяване на
информацията по Приложение № 2 /до 23.07.2018г. вкл./ в Община Сливен, гр. Сливен
8800, бул.”Цар Освободител № 1, и/или в РИОСВ – Стара Загора, гр. Стара Загора
6000, ул. ”Стара планина”№ 2, п.к.143.

Отдел Екология
Община Сливен

Дата: 09.07.2018 г.

Информация
за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за
инвестиционно предложение „Регионално прединвестиционно проучване
(РПИП) за обособената територия, обслужвана от „В и К Сливен“ ООД,
гр. Сливен“

I. Информация за контакт с възложителя:
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Пълен пощенски адрес.
1202, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19
Телефон, факс и e-mail.
Централа-02/9405 900; Факс-02/987 25 17; e-mrrb@mrrb.government.bg
Лице за контакти:
Анна Иванова, администратор на договор за РПИП за Обособена позиция № 1,
дирекция „Водоснабдяване и канализация“, тел. 02/ 94 05 385; факс: 02/ 987 25 17; е-mail:
AIvanova@mrrb.government.bg
II. Резюме на инвестиционното предложение
Съгласно чл. 198и от Закона за водите, планирането на развитието на В и К
системите и съоръженията се извършва чрез Регионални генерални планове на В и К и
Генерални планове на В и К за агломерации над 10 000 е.ж. Регионалното
прединвестиционно проучване (РПИП) е продължение на Регионалния генерален план за
обособената територия, обслужвана от оператора „В и К Сливен“ ООД, гр. Сливен, с което
се предлагат ефективни инвестиции за постигане на съответствие с европейските
директиви в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчни води
за обособената територия. РПИП се явява основа за кандидатстване за финансиране по ОП
„Околна среда 2014 – 2020 г.”
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Основните цели свързани с подготовката на РПИП са:
•

Постигане на съответствие с националното и европейско законодателство в

областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчни води и
повишаване на ефективността на системите и съоръженията;
•

Ефективно усвояване на средствата от Европейския съюз, чрез изготвяне на

качествени формуляри за кандидатстване по оперативна програма „Околна среда 20142020“.
За постигане на посочените цели е предвидено договорите за РПИП да бъдат
изпълнени в следните фази:
•

Фаза I – събиране и анализ на данни за съществуващата ситуация във връзка

с водоснабдителните и канализационни системи, както и необходимостта от реализиране
на мерки за постигане на съответствие с приложимото национално и европейско
законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на
отпадъчните води.
•
европейско

Фаза II - Прединвестиционни проучвания. Формуляри за кандидатстване за
финансиране

със

съответните

приложения

(технически,

екологични,

финансови и икономически доклади) и комплексни проекти за инвестиционна инициатива
за агломерации над 10 000 е.ж.
•

Фаза III - Прединвестиционни проучвания за агломерациите под 10 000 е.ж.

за мерките извън обхвата на формулярите за кандидатстване за европейско финансиране за
обособените територии на ВиК операторите в съответната обособена позиция.
Изпълнението на Фаза II ще има като пряк резултат изготвянето на формуляри за
кандидастване по ОПОС 2014-2020 и инвестиционни проекти за избраните за финансиране
мерки. Съгласно действащото законодателство и правилата за предоставяне на
безвъзмездна

финансова

помощ

със

средства

от

Европейските

структурни

и

инвестиционни фондове, за предвидените инвестиционни мерки следва да бъде оценена
необходимостта от извършване на ОВОС, като наличието на подобна преценка, извършена
от компетентен орган, е едно от условията за предоставяне на помощта и сключване на
административен договор.
Съгласно сключените договори за разработка на РПИП, срокът за изпълнение на
Фаза II e 31.01.2018 г., а срокът за изпълнение на Фаза III e 30.06.2018 г. В допълнение за
мерки за агломерациите под 10 000 е.ж., извън обхвата на формулярите за кандидатстване
за европейско финансиране, не се предвижда да бъдат разработени инвестиционни проекти
и да бъде осигурено финансиране за изпълнението им. Предвид липсата на осигурено
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финансиране на този етап за тези мерки е невъзможно да бъде посочено кога може да
стартира тяхното изпълнение. По тази причина уведомленията и исканията за преценка за
тях ще бъдат подадени в последствие след осигуряване на необходимото финансиране.
1. Характеристики на инвестиционното предложение:
РПИП се изготвя в изпълнение на Договор № РД-02-29-68/31.03.2016 г за
Обособена позиция 1: изготвянето на

Проект „РПИП за „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас,

„ВиК“ ООД, гр. Сливен и „ВиК“ ООД, гр. Шумен“, сключен между Министерство на
регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) и Консорциум ДЗЗД „РПИП ВиК Бургас,
Сливен, Шумен“.
Проектът за регионални прединвестиционни проучвания за обособената територия
на „В и К Сливен” ООД определя рамката на бъдещите проекти на територията,
управлявана от „В и К Сливен” ООД, гр. Сливен, които са свързани с инфраструктурните
проблеми в региона в областта на водоснабдяването, отвеждането и третирането на
отпадъчните води.
Сравняването на предложените варианти е извършено въз основа на направена
техническа и финансова оценка, като са отчетени следните изисквания:
•

Съответствие с изискванията на европейско и националното законодателство;

Съвместимост на предложените инвестиционни проекти със съществуващите
национални, стратегически и регионални планове (общинско и местно ниво) и програми,
както и със съответните мерки предвидени за финансиране по Оперативна програма "ОС
2014-2020 г.";
• Съответствие с Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) на –
Басейнова дирекция „Черноморски район“, Басейнова дирекция „Източнобеломорски
район“ и Басейнова дирекция Дунавски район и оценка на възможното въздействие върху
околната среда (ОВОС);
• Установените рискове и изменението на климата са разгледани в анализа на
стратегическите възможности и е оценено как всеки стратегически вариант допринася за
съответния риск;
• Социално поносима стойност на цената на В и К услугите, изчислена на база
нужните инвестиции за предложените обекти.
В областта на водоснабдяването прединвестиционните проучвания са насочени към:
•

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

компонента

отвеждане

и

пречистване

на

отпадъчните

води

прединвестиционните проучвания се фокусират върху:
• Оптимизиране работата на канализационната мрежа, вкл. доизграждане на
мрежата, намаляване на инфилтрацията и ексфилтрацията и изграждане на нови
съоръжения в 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 водите в
повърхностните водни тела, в които се заустват пречистени отпадъчни води.
При разработването на РПИП за ОТ „В и К Сливен“ ООД, гр. Сливен са
анализирани техническите и икономическите нужди от инвестиции на регионално ниво и
са предложени технико-икономически ефективни решения, изпълнението на които ще
допринесе за постигане на съответствие с европейското и национално законодателство в
областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчни води и опазване
на водите. Основната цел на разгледаните вариантни решения е да се определят
необходимите мерки, които да кореспондират с настоящите и бъдещи нужди на В и К
системите, като са съобразени с местните и регионални характеристики и с изискванията
на Директива 98/83/ЕО, Директива 91/271 ЕИО и РДВ 2000/60/ЕО за опазване на
наличните водни ресурси. Всички предложени мерки са изготвени на базата на настоящите
и дългосрочни нужди в сектора.
С подобряването на инвестиционното планиране и управление на В и К отрасъла,
ще бъде осигурена ресурсно ефективна, устойчива и приемлива за населението рамка за
изпълнение на В и К инвестиции с принос към Специфична цел 1 „Опазване и
подобряване състоянието на водните ресурси” на ОПОС 2014-2020 г.
РПИП е със следния обхват (съгласно Техническото задание):
• Събиране и анализ на данни, в т.ч. преглед на Регионалните генерални планове

за В и К;
4

• 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 подаване на Формуляр за кандидатстване за европейско
финансиране и специфичните изисквания на ОПОС 2014-2020 г.;
• Изготвяне и попълване на Формуляр за кандидатстване за европейско финансиране със
съответните предложения за агломерациите над 10 000 е.ж.;
• Изготвени и одобрени комплексни проекти за инвестиционна инициатива (ПУП и
идейни проекти) за агломерации над 10 000 е.ж., съобразени с добрите международни практики и в
обем и съдържание, в съответствие с националното и европейското законодателство, съгласно
Техническото задание;
• Предмет на изработването на ПИП и ИП ще са агломерациите с над 10 000 е.ж., за които
се предвижда разработване на ПИП за водоснабдяване, канализация, ПСПВ, ПСОВ и идейни
проекти за водоснабдяване и канализация.

РПИП включва инвестиционни предложения, които условно се разделят на 3 групи:
• инвестиционни предложения, свързани с изграждане, реконструкция и рехабилитация на
ВиК мрежи и съоръжения за агломерации над 10 000 е.ж.;
• мерки за населени места и агломерации над 2 000 е.ж. за отпадъчни води * и
• мерки за населени места с над 50 жители за питейно водоснабдяване. *

*Забележка: За населени места и агломерации над 2 000 е.ж. за отпадъчни води и
за населени места с над 50 жители за питейно водоснабдяване към момента са
предложени мерки без конкретни параметри и местоположение. Уведомления за
инвестиции в тези агломерации и населени места ще бъдат подадени на по-късен етап,
при наличие на конкретни инвестиционни предложения с параметри и местоположение.
Периодът на планиране на РПИП за ОТ на „В и К Сливен“ ООД, гр. Сливен е до
2048 г., като целевата година е 2023 г.
Изпълнението на инвестиционните намерения в РПИП за агломерациите над 10000
е.ж. е 2018-2023 г.
а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност,
обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост
Агломерациите с над 10 000 е.ж. в обособената територия на „В и К Сливен“ ООД,
гр. Сливен са две:
• Агломерация Сливен;
• Агломерация Нова Загора.
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Инвестиционните

предложения

за

двете

агломерации,

идентифицирани

и

разработени в РПИП, са представени в таблиците от Приложение 5.
Компонент водоснабдяване
За целите на питейно-битовото водоснабдяване на обособена територия на „В и К
Сливен“ ООД, гр. Сливен се ползват както повърхностни, така и подземни водоизточници.
Повърхностните води се улавят чрез речни водохващания на р. Луда Камчия, р. Беленска и
притоци на р. Тунджа, яз. Асеновец и от яз. Камчия, а подземните чрез174 бр. дренажи,
117 бр.тръбни и 78 бр.шахтови кладенци. Дейността на „Водоснабдяване и Канализация
Сливен” ООД обхваща територията на общините от област Сливен – Сливен, Нова Загора,
Котел и Твърдица. В четирите общини обслужвани от Дружеството са обхванати общо 111
населени места, като в региона няма населено място без водоснабдяване. „В и К
Сливен“ ООД, гр. Сливен обслужва 83 броя водоснабдителни групи и системи, от които:
55 броя със смесено водоснабдяване; 28 броя с гравитачно водоснабдяване и 1 брой
помпажно водоснабдяване, което захранва водоснабдителна група „Марица - Изток"
попадаща в обхвата на обособената територия на В и К гр. Стара Загора.
Развитието на водоснабдяването на населените места е свързано със състоянието и
вида на водните ресурси. По данни от Плана за управление на речните басейни в
Източнобеломорски район в обособената територия Сливен има 7 броя питейни
водоизточника от повърхностни води. Това са речни водохващания и язовир Асеновец,
разположени на левите притоци от горното течение на Тунджа в южните склонове на
Стара планина (територия управлявана „В и К Сливен” ООД, гр. Сливен). Язовир
Асеновец осигурява питейно-битовото водоснабдяване на гр. Сливен и населените места
от едноименната община. Това е най-големият водоизточник осигуряващ вода за
обособената територия.
„В и К Сливен“ ООД, гр. Сливен е титуляр на издадено от БДУВ ЧР разрешително
за водовземане за питейно-битови цели от р. Луда Камчия при с. Ичера №21110001/17.09.2007 г.
Язовир Камчия се намира на територията на община Сунгурларе, област Бургас. „В
и К Сливен” ООД, гр. Сливен има издадено Разрешително от МОСВ № 003898/23.08.2006
г. за водоползване на 0,174 млн. м3 /годишно вода от язовир Камчия при 24 часов режим
водоснабдяване. Водоснабдяват се около 1 500 жители и постоянни обитатели на селата
Пъдарево, Мокрен и полевия учебен полигон Ново село от Сливенска област.
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Останалите населени места в обособената територия се захранват от подземни
водоизточници: кладенци, дренажи, каптажи и естествени извори.
На територията на дружеството има изградени пречиствателни съоръжения за
пречистване на питейни води. В момента в експлоатация е ПСПВ за гр. Шивачево и
предстои довършване и въвеждане в експлоатация на ПСПВ за гр. Сливен. За пречистване
на питейните води за с. Ичера има изградена и функционира модулна ПСПВ, а
пречиствателното съоръжение за с. Сборище не функционира поради пропадане на
конструкцията. Предстои реконструкция на тази пречиствателна станция.
За обеззаразяване на питейната вода се използва хлор газ и дозирането му се
извършва с хлор апарати (на 32 броя места), натриев хипохлорид и дозаторни помпи (с 68
броя помпи) и натриев хипохлорид и/или калциев хипохлорид с ръчни дозатори (с 5 броя
дозатори). Дезинфекцията се изпълнява на 105 места, като за 6 населени места не се
извършва дезинфекция. Само в селата Панаретово, Камен, Каменово, Бозаджи, Чокоба,
Радецки, Пет Могили, Дядово, Радево са регистрирани трайни отклонения от качеството
на питейната вода и наднормени концентрации на нитрати. Показателите с отклонения
основно се дължат на неефективността на обеззаразяването на водата в тези зони, на
недоброто състояние на СОЗ, както и на остарялата водопреносна мрежа.
Без дезинфекция са населените места: с. Братан и с. Дъбова в община Котел, с.
Графитово в община Нова Загора, с. Въглен, с. Зайчари и с. Изгрев в община Сливен.
Селата Братан, Дъбова, Графитово, Въглен не се обслужват от „ВиК - Сливен” ООД,
гр. Сливен.
“В и К Сливен” ООД ползва 139 напорни резервоара и поддържа общо 134 помпени
станции, от които 77 са бункерни и 57 броя централни помпени станции.
Доставянето на водните количества от водоизточниците до населените места се
осигурява от 638.3 км довеждащи водопроводи. За разпределение на водните количества
до потребителите са изградени 1218,5 км селищни разпределителни водопроводи и 63459
бр. сградни водопроводни отклонения. Водопроводите са полагани през 60 - 70-те години.
Констатирани са чести аварии, големи загуби – около 84 %, както и влошено качество на
питейната вода и ниската ефективност на водоснабдителните системи. Помпените агрегати
( в БПС и ЦПС) са стари и енергоемки - често аварират, липсват резервни двигатели.
По данни на ВиК оператора за разглеждания период 2011-2015 г. – няма данни за
режимно водоподаване към населените места, обслужвани от В и К оператора.
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Фиг.1.1. Географска карта на обособена територия на „В и К Сливен” ООД, гр.
Сливен

8

ВС Сливен

Фиг.1.2. Водоснабдителна система Сливен
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Анализът на водоснабдителната система Сливен е направен на база събраните данни
и проведените теренни огледи, обследване, измервателна кампания и разработените
хидравлични модели и водни баланси.
Идентифицирани са следните недостатъци:
•

Несъответствие с Директива 98/83/ЕО – отклонение в качеството на водата за

питейни нужди;
•

Риск от недостатъчност на подаденото водно количество - голям брой аварии,

водещи до прекъсване на водоподаването и вероятен воден стрес на водното тяло – яз.
Асеновец, както и Директива 2000/60/ЕО член 4 - водопроводи, генериращи големи водни
загуби, причинени от състоянието на тръбите.
Анализът на наличните данни показва, че за ВС Сливен са констатирани трайни
отклонения в качеството на водата за питейни нужди по показателя "мътност".
Превишенията по показателите "мътност" и манган имат сезонен характер. Получава се при
интензивен приток на сурова вода в чашата на язовирното езеро при валежи и снеготопене.
Причина за това е, че водата за питейни нужди от язовир Асеновец се подава във
водопроводната мрежа без пречистване, ПСПВ Сливен е незавършена, не функционира и
не е въведена в експлоатация. Причината за това е, че не са изградени довеждащи
водопроводи до нея и от пречиствателната станция до съществуващите НВ на ВС Сливен.
Съществуващата и невъведена в експлоатация ПСПВ Сливен е изградена по
следната технологична схема:
Първо стъпало - 8 бр. открити хоризонтални утаители с камера за реакция за
коагулация с коагуланти (алуминиеви соли и полиамиди), както и утаяване;
Второ стъпало - 9 бр. двойни бързи открити пясъчни филтри с регулатори за
филтърна скорост и водно-въздушно промиване, с филтърен пълнеж от кварцов пясък с
Н=1,30 м. Предвидено е химическо третиране на суровата вода с алуминиев сулфат и
флокулант, както и с калиев перманганат за отстраняване на „манган“.
Допълнително са изградени следните съоръжения:
- Хлораторна станция за обеззаразяване на водите;
- Озонаторен окислителен блок след хоризонталните утаители преди пясъчни
филтри.
За третиране на утайките са предвидени следните съоръжения:
- Пясъкозадържател за промивни води;
- Утаител изравнител за води от промиване на филтрите;
10

- Калови полета за третиране на утайките.
За технологично оборудване е предвидена машинна зала със следните основни
съоръжения:
- Помпена станция за промиване на бързи пясъчни филтри;
- Въздуходувно за промиване;
- Помпена група за ПП нужди;
- Хидрофор;
- Бактерицидна лампа и др.
При въвеждане й в експлоатация пясъчните филтри ще работят с ниска филтърна
скорост, значително ще се редуцира и дозата на реагентите. Необходимо е да се направи
преоценка на вида и количеството на използваните реагенти. При намаленото водно
количество на пречистваната вода ще се намалят и разходите на ел. енергия.
Технологичните отпадъчни води от хоризонталните утаители и от промиването на
филтрите, постъпват в съоръжение Утаител - изравнител. Утаените води от съоръжението
се връщат в началото на технологичната схема на ПСПВ чрез помпена станция.
Съгласно Разрешително за водоползване №01410005/15.05-2009 г. издадено от
Министъра на околната среда и водите, с краен срок на действие – 2020 г. и Решение за
изменение №256/17.08.2010 г. са дадени права за водовземане на “В и К Сливен“ ООД, гр.
Сливен, като разрешените водни количества за питейни нужди са:
•

разрешено водно количество – до 1,150 m3/s

•

лимит на ползваната вода – етап до 2020 г.- 22,00 mln.m3/a с режим на

водоползване – 24 часа в денонощието.
Сравнявайки отношението на обема на ползваните води от яз. Асеновец през
периода 2011 г. – 2015 г.- около 22 000 000 m3/a със средногодишния приток в язовира, се
установява, че дела на общо използваните води спрямо средногодишния естествен отток на
реката при створ стена язовир е около 59%, което поставя водното тяло във висок воден
стрес в случай, че яз. Асеновец е единствения водоизточник. Експертната оценка изцяло
съвпада със заключението в ПУРБ на БДУВ- Източнобеломорски район, че ако яз.
Асеновец е единствения водоизточник, водното тяло се поставя във висок воден стрес. Това
потвърждава необходимостта от рехабилитация и повишаване ефективността на
експлоатация на съществуващите вододобивни системи от подземни източници.
Водоснабдителна система „Тунджа” включва 24 броя тръбни и шахтови кладенци,
разположени в три реда с проектен дебит q = 525 l/s от тях - 18 броя са тръбни и 6 броя са
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шахтови. Разрешително за водовземане № 31510118/ 09.12.2008 год. с разрешен средно
денонощен дебит 150 l/s и годишно – 4 730 400 m³. Краен срок за валидност на
разрешителното 09.12.2033 год.
Вододайната зона Мечкарево представлява система от 21 броя кладенци (с очакван
дебит - 387 l/s) обособени в 3 групи.
Водоснабдителната зона Гергевец представляват 11 броя тръбни кладенци – дебит –
200 l/s.
Съпоставяйки дебитите на водоизточниците и необходимото водно количество се
налагат следните изводи:
•

Използваната от язовир Асеновец вода е на границата на допустимото

водоползване.
•

Използваната

от

подземните

водоизточници

„Тунджа“,

„Мечкарево“

и

“Гергевец“ вода не е в състояние да захрани цялата ВС Сливен.
Не са констатирани отклонения в качеството на водата от

подземните

водоизточници „Тунджа“, “Мечкарево“ и „Гергевец“.
ВС Сливен обслужва следните населени места: гр. Сливен вкл. кв. Речица и селата
Гергевец, Самуилово и Крушаре.
Проектът за ВС Сливен включва:
•

Въвеждане в експлоатация на ПСПВ Сливен. Проектен обем 850 l/s;

•

Изграждане на нови довеждащи водопроводи до ПСПВ и връзки от ПСПВ до

съществуващите резервоари, вкл. изграждане на преливна система от резервоара до
съществуваща канализационна шахта - НВ 10 000 m3 - общо 4 278 m;
•

Доизграждане на НВ 10 000 м3 до ПСПВ Сливен;

•

Реконструкция на тръбните връзки в сухите камери на резервоарите-общо 2 броя;

•

Реконструкции на довеждащи водопроводи, вкл. 560 m до и от удароубиватели

шахтови гасители и реконструкция на довеждащ водопровод от система Мечкарево - общо 9
140 m;
•

Реконструкция на съществуващи помпени станции – подмяна на помпени агрегати

- системи „Тунджа“, „Мечкарево“ и „Гергевец“- общо 70 броя;
•

Частична реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Сливен, вкл. кв.

„Речица“ - общо 27 491 m и реконструкция на СВО - 733 бр.
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Изпълнението на представените инвестиционни намерения ще доведе до пълно
съответствие с Директива 98/83 ЕО, Директива 2000/60/ЕО и Националното законодателство и
до намаляване на загубите на вода във водоснабдителната система, с което може да се
постигне по-нисък воден стрес от използването на язовира като водоизточник.
Изграждането на нови и реконструкция на съществуващите довеждащи водопроводи до
ПСПВ и връзки от ПСПВ до съществуващите резервоари ще окаже пряко влияние върху
водните загуби на В и К оператора; ще се намалят разходите за отстраняване на аварии и
постигане на целите за опазване на водните ресурси в страната и района.
Предложената реконструкция на резервоарите чрез промяна на тръбните връзки в
сухите камери има за цел опазване на водните ресурси, осигуряване режим на непрекъснато
водоподаване за гр. Сливен, с което ще се постигне намаляване на загубите на питейна вода и
на разходите за отстраняване на авариите на В и К оператора. Ремонтът на сухата камера ще
допринесе за постигане на изискванията за безопасност на труда.
Предложената ИП на съществуващи помпени станции чрез подмяна на помпени
агрегати в системите „Тунджа“, „Мечкарево“ и „Гергевец“ ще доведат до по-висока
ефективност на водния ресурс и справяне с последствията върху водите от изменението на
климата и адаптация към риска от засушаване; ще се постигне оптимизиране на процеса на
водоподаване като се ограничат случаите на аварии и същевременно постигане на намаляване
на енергопотреблението (разхода квтч/ м3) и намаляване на емисиите на СО2; намаляването
на загубите на вода в системата рефлектира пряко върху повишаване на устойчивостта на
водоизточниците и ефективността на системата.
С реализирането на ИП ще се осигури равномерно водоподаване, както и при
настъпване на климатични промени, така и при свлачищни и земетръсни явления.
Водоснабдителните системи попадат в земетръсна зона с коефициент на сеизмичност Кс 0,15.
В съответствие с нормата на чл. 11. (1) от Наредба 2 от 22 март 2005 г. за проектиране,
изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи – чл. 11, при проектиране на
водоснабдителни системи от първа категория в земетръсни райони с коефициент на
сеизмичност Кс > 0,15 се предвижда захранване от не по-малко от два независими един от друг
водоизточника, от които единия да е повърхностен.
ВС Червенаково - Нова Загора
За ВС Червенаково-Нова Загора не се констатира несъответствие в показателите за
качеството на водата по Директива 98/83/ЕО и приложимото национално законодателство
(Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели).
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Регистрирани са единични отклонения в качеството на питейната вода, дължащи се на
ремонтни дейности, при отстраняване на аварии по водопроводите .
ВС Червенаково-Нова Загора обслужва 11 населени места, от които само гр. Нова
Загора е с над 10 000 е.ж., а останалите населени места са между 50 и 2 000 жители.
Град Нова Загора се водоснабдява от местни водоизточници: ПС „Север” и ПС
„Дипсизи” и от водоснабдителна система „Червенаково“
За системата се осигуряват следните водни количества:
•

от ПС „Север” - шест броя кладенци – два тръбни и шест шахтови кладенци с общ

дебит 106 l/s;
•

от ПС „Дипсизи” – 1 брой тръбен кладенец, намиращ се около 1,0 km южно от

промишлена зона на града с експлоатационен дебит 20 l/s;
•

от ВС „Червенаково“ - с водоизточник кладенци в района на с. Червенаково.

Градът получава около 50 l/s.
Извод: Наличните водоизточници ще осигурят необходимото количество вода, с
качество съгласно изискванията на Директива 98/83/ ЕО.

Фиг.1.3. Водоснабдителна система Червенаково- Нова Загора
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Анализът на водоснабдителната система Червенаково-Нова Загора е направен на база
събраните данни и проведените теренни огледи, обследване, измервателна кампания и
разработените хидравлични модели и водни баланси. Идентифицирани са следните
недостатъци: нарушено водоподаване, голям брой аварии, както по водопроводите, така и в
помпените станции, водещи до прекъсване на водоподаването, както и по Директива
2000/60/ЕО, чл. 4 - водопроводи, генериращи големи водни загуби, причинени от състоянието
на тръбите. Констатира се несъответствие с Директива 2000/60/ЕО за устойчивото използване
на водите на база дългосрочно опазване на наличните водни ресурси, за осигуряването на
достатъчно количество повърхностни и подземни води с добро качество, необходими за
устойчивото, балансирано и равномерно използване на водите.
Проектът за ВС Червенаково- Нова Загора включва:
•

Реконструкция на помпените станции - ПС "Север", ПС "Дипсизи" и ПС

“Червенаково“ - подмяна на съществуващи помпени агрегати- общо 31 броя;
•

Реконструкция на резервоарите - подмяна на тръбните връзки в сухите камери на

резервоарите- общо 3 броя;
•

Частична Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, вкл. СВО- общо

17715m.
Изпълнението на представените инвестиционни намерения ще доведе до осигуряване на:
•

Постоянно водоподаване на питейна вода с необходимото качество и количество;

•

Защита на природните ресурси;

•

Намаляване на експлоатационни разходи и техническата поддръжка;

•

Намаляване на загубите на вода - реалните загуби след реконструкция на

водопроводи ще намалеят с 40,3% спрямо реалните загуби за 2015год.;
•

Икономия на вода от реконструкция на тръби -1817628 m³/y

•

постигане на пълно съответствие с Директива 98/83/ ЕО, Директива 2000/60/ЕО и

Националното законодателство.
Водоснабдяването на гр. Нова Загора е помпажно. Загубените водни обеми, обуславят и
голям преразход на ел. енергия. Регистрирани са проблеми с експлоатацията на помпените
станции, вследствие старите помпи (работещи повече от 30 години, амортизирани и с лош
КПД). С модернизиране на системите същите ще работят с по-добър коефициент на полезно
действие (КПД) при най-ниски показатели за разход на електроенергия на 1m³ подадена вода.
Ще се намали разхода на ел. енергия. Подмяната на помпените агрегати ще доведе до
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намаляване на вредните емисии, парниковия ефект и намаляване на СО2 емисии.
Предложените за реконструкция ПС чрез подмяна на съществуващите помпени агрегати ще
доведат до по-висока ефективност на водния ресурс и справяне с последствията върху водите
от изменението на климата и адаптация към риска от засушаване; ще се постигне
оптимизиране на процеса на водоподаване като се ограничат случаите на аварии.
Предложената реконструкция на резервоарите чрез промяна на тръбните връзки в
сухите камери има за цел опазване на водните ресурси, осигуряване режим на непрекъснато
водоподаване за гр. Нова Загора, с което ще се постигне намаляване на загубите на питейна
вода и на разходите за отстраняване на авариите на В и К оператора. Ремонтът на сухите
камери ще допринесе за постигане на изискванията за безопасност на труда.
Освен така предложените инвестиционни намерения за ВС - реконструкция на мрежите,
резервоарите и ПС, се разгледа и проект за повишаване ефективността на системите. Проектът
включва доизграждане на система СКАДА, въвеждане на ГИС система; обособяване на
водомерни зони / DM As; Разходомери с уред за измерване на налягане и отчитане чрез GPRS
/Flow meters for DMA’s with pressure loggers with GPRS; зониране на системите - регулатори за
налягане/ Pressure regulators; Техника за откриване на течове/ Equipment for finding leaks;
шахти/ Shafts; спирателни кранове/ Stop valves и други.
Изграждане на SCADA система ще осигури непрекъснатост на водоснабдяването за
градовете Сливен и Нова Загора и ще окаже пряко влияние върху водните загуби на В и К
оператора; ще се намалят разходите за отстраняване на аварии и опазване на водните ресурси
на планетата.
Изводи:
•

предложените ИП са устойчиви на рисковете от климатичните промени. При

засушаване има възможност да се осигури непрекъснато водоподаване на необходимото
количество питейна вода с качество съгласно Директивите;
•

Не засягат частни имоти;

•

Не попадат в Защитени територии;

•

Има възможности за осигуряване на достъп;

•

Възможности за оползотворяване на регионални ресурси;

•

По време на строителството - непрекъснатостта на експлоатацията ще се гарантира

от съществуващите подземни водоизточници.
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За населени места над 50 жители за питейно водоснабдяване към момента не са
идентифицирани мерки с конкретни параметри и местоположение. В Приложение 3 са
представени ИП за питейно водоснабдяване за тези населени места, без да са посочени
конкретни параметри и местоположения, които ще бъдат предмет на друг етап от
разработването на РПИП.
Компонент отвеждане и пречистване на отпадъчните води
В настоящия момент в обособената територия на „В и К Сливен” ООД, гр. Сливен има
изградени канализационни мрежи, които са от смесен тип. По-голямата част от тези системи се
заустват (без пречистване) директно в дерета, отводнителни канали и реки. По степен на
изграденост канализационната мрежа в населените места има значително изоставане спрямо
развитието на водоснабдителните системи. В обособената територия има 5 населени места с
изградена канализация от общо 111 населени места. „В и К Сливен” ООД, гр. Сливен
експлоатира 3 броя канализационни системи от смесен тип - в гр. Сливен, гр. Нова Загора, гр.
Котел. По данни за общините - канализация има в градовете Сливен, Котел, Нова Загора,
Твърдица и село Жеравна. Според наличните данни 55 % от населението е свързано с
канализационна мрежа, а 51% от населението е свързано с пречиствателни станции за
отпадъчни води. Населените места, в които няма изградена канализация са на септични ями.
На територията на обособената територия Сливен общата дължина на изградената
канализационна мрежа възлиза на 169 132 m. В населените места с канализационна мрежа тя
не е 100 % изградена. Преобладаващите тръби са бетонни като във всички мрежи процентът
им е повече от 50% от общата дължина на мрежата. Голяма част от старите канализационни
отклонения за гр. Сливен (СКО) са от бетонови тръби. Новите се изпълняват от пластмасови
тръби и фасонни части.
Анализирано и оценено е състоянието на канализационната система на обособената
територията на „В и К Сливен“ ООД и са идентифицирани проблемите, които са свързани:
•

с ниския процент на изграденост на канализационните мрежи в обособената

територия;
•

с факта, че голяма част от канализационните мрежи са проектирани и строени със

занижени проектни параметри, по стопански начин и липсва всякаква съпътстваща
документация;
•

съществуващата канализация е само смесен тип и е с недостатъчна хидравлична

проводимост, което създава проблеми при интензивни валежи;
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•

изградената канализация работи главно като битова поради малкия брой

дъждоприемни шахти, част от които не функционират поради лошо състояние /затлачени/ и не
приемат дъждовните водни количества;
•

с

честа

проява

на

инфилтрация

и

ексфилтрация

поради

напреднала

експлоатационна възраст на тръбите;
•

с липса на ПСОВ за агломерации над 2 000 е.ж. съгласно изискванията на

Директива 91/271/ЕИО.
Предложените инвестиционни предложения целят постигане на пълно съответствие с
Директива 91/271 ЕИО, по-добро управление на водите, постигане на по-добър екологичен
статус, по-висока ефективност на водния ресурс и справяне с последствията върху водите от
изменението на климата, както и с оглед постигане на съответствие с нормативната база на ЕС.
Системи за събиране и отвеждане на отпадъчни води
Агломерация Сливен
Канализационната мрежа на гр. Сливен е смесена. 93,50 % от населението на
агломерация

Сливен,

вкл.

кв.

„Речица“

и

промишленост,

са

присъединени

към

канализационната мрежа.
Само 0,13% ползват ИДПС – водоплътни изгребни ями, като отпадъчни води от тях ще
се пречистват в ПСОВ Сливен.
Характеристика на генерираните отпадъчни води от предприятията от агломерация
Сливен, обслужвани от „В и К Сливен“ ООД, гр. Сливен по товар БПК5 в е.ж., постъпващ с
тях.
Таблица 1-1. Определяне на замърсителните товари на предприятията от
агломерация Сливен, Речица по групи
Група
1

№

Описание

Видове производствена дейност

2

3

4

ГРУПА

1

Енергийно стопанство

ГРУПА

2

ГРУПА

3

Машиностроене и обработка
на метали, галванични
производства
Обществени услуги

1. Електроцентрали
2. Топлоцентрали
1. Цехове за метални изделия
2. Галванични цехове
1. Общинска, държавна, бюджетна
администрация, културни
институции, музеи, галерии
2. Детски градини, общински и
държавни училища, висши учебни
заведения, социални домове

БПК5
mg/l
5
40
30

130
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Група
1

ГРУПА

№

Описание

Видове производствена дейност

2

3

4

4

Производство на хранителни
продукти

ГРУПА

5

Производство на химически
продукти и материали за
строителство

ГРУПА

6

Дървообработване и
производство на мебели

БПК5
mg/l
5

3. Магазини, офиси, кафенета,
павилиони за закуски
4. Ателиета за услуги- фризьорски
салони, ключарски ателиета,
шивашки ателиета, обущарници и др.
дребни услуги
5. Спортни зали и съоръжения;
6. Банки и застраховане, пенсионни
фондове
7. Градинки и паркове
8. Хазартни, електронни игри
9. Гробищен парк
10. Битов комбинат
11. Складове
12. Сметища
1. Месо и месни продукти

1550

2.Мляко и млечни продукти

2750

3. Производство на консерви-плодове
и зеленчуци
4. Хлебни и сладкарски изделия,
вкл.мелнична дейност
5. Високоалкохолни напитки.
Винопроизводство.
6. Безалкохолни напитки

1350

7. Рибни продукти

1250

8. Фуражи. Стоп. двор;

1950

1. Производство на перилни и
почистващи препарати;
2. Химическо чистене и обществени
перални;
3. Производство на цимент и бетон;
4. Производство на асфалт;
5. Производство на керамични
изделия;
6. Складове за строителни
материали;
7. Производство на мраморни плочи
и изделия
8. Производство на пластмасови
изделия, метализация;
9. Производство на алуминиева и
PVC дограма;
10. Складове вторични суровини.
1. Дървопреработвателни цехове
2. Мебелни цехове.
3. Производство на дървена дограма

1500
2100
970

80

190
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Група
1

№

Описание

Видове производствена дейност

2

3

4

ГРУПА

7

Транспорт и транспортни
услуги

ГРУПА

8

Производство на целулоза,
хартия и хартиени изделия
Текстилна промишленост

ГРУПА

9

Медицински услуги

ГРУПА

10

Други стопански
дейности:Туристически
услуги

ГРУПА

11

Частни (неюридически) лица

БПК5
mg/l

и врати.
1. Депа и гаражи
2. Автомивки
3. Автосервизи
4. Бензиностанции и газ-станции;
5. Автогари;
6. Автоморги
1. Печатници;
2. Картонажна дейност;
3. Предачни цехове;
4. Плетачни и шивашки цехове
1. Болници и поликлиники;
2. Зъболекарски кабинети;
3. Амбулатории, медицински
лаборатории;
4. Лекарски кабинети;
5. Аптеки;
6. Ветеринарни клиники и кабинети.
1. Хотели
2. Ресторанти и заведения за хранене
3. Хипермаркети със заведения за
хранене и приготвяне на храна
4. Кухни-майка
Не битови консуматори

5
120

150

180

360

150

От посочените в таблицата производствени дейности тези от група 4 са значимите
носители на замърсителни товари по показател БПК5, изчислен на е.ж. за агломерацията.
Замърсителните товари на предприятията от агломерация Сливен са определени както
следва:
•

За предприятията от Група 4 - на база стойности за показател БПК5, взети от

протоколи от анализи на отпадъчните води на предприятия (включени в мониторинговата
програма на ВиК оператора). За тези, за които няма данни от извършени анализи, стойностите
за БПК5 са приети по теоретични данни, като са взети под внимание и характерните
особености на отделните предприятия (технология на производство, сезонен характер,
годишна динамика и натовареност на производството). Използвани са и данни от Reference
Document on Best Available Techniques (BREF) in the Food, drink and milk industries
(EUROPEAN COMMISSION, 2006);
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•

Замърсителните товари за всички останали групи (за които няма данни от

извършени анализи) са приети по теоретични данни и въз основа на натрупания практически
опит при експлоатацията им.
Общо за предприятията от група 4 за 2016 година данните са следните:
•

Общо количество на отпадъчните води за група 4 е 147 871 m3/а;

•

Изчислено органично замърсяване на ОВ изразено в бр. еквивалент жители е 10 142

•

Изчислена средна стойност на показател БПК5 за група 4 е 1 502 mg/l.

е.ж.;
Квартал „Речица“ принадлежи към най-голямата водоснабдителна система в ОТ Сливен.
Той се намира в близост до вододайните зони на системата - „Тунджа” и „Мечкарево”.
Замърсените подпочвени води от квартала влошават качествата на питейната вода за гр.
Сливен и са основна причина за несъответствие с Директива 98/83/ЕО.
И двете вододайни зони са основен източник на питейна вода за град Сливен при
критични водни нива на язовир Асеновец. И двете зони са разположени на 1,3 до 1,7 km южно
от квартала, и на един воден хоризонт на подпочвените води.
В

кв.

„Речица“

няма

изградена

канализационна

система.

Изграждането

на

канализационна мрежа на квартал "Речица" ще гарантира качеството на питейните води за гр.
Сливен и ще преустанови замърсяването на открития отводнителен канал западно на квартала,
а от там и на река Тунджа. С изграждане на канализационна мрежа на квартал "Речица", гр.
Сливен, агломерацията ще покрие изискванията на чл. 3 на Директива 91/271/ ЕИО.
Агломерация Сливен не съответства на изискванията на Директива 91/271/ ЕИО.
За постигане на съответствие по чл. 3 на Директива 91 /271/ ЕИО - (не са изградени
изцяло или частично канализационни системи за градски отпадъчни води) – се предлага:
1. Изграждане на канализационна мрежа за битови и дъждовни отпадъчни води на кв.
Речица, гр. Сливен- общо 28 710 m.
2. Изграждане на КПС „Речица“ за битовите отпадъчни води и тласкател (5 300 m) до
ПСОВ Сливен и изграждане на сградни канализационни отклонения и улични оттоци.
3. Доизграждане на канализация в кв. „Даме Груев“-общо 1 202 m и изграждане на
сградни канализационни отклонения и улични оттоци.
4. Реконструкция на амортизирана канализационна мрежа, с доказана висока
инфилтрация - реконструкция на Главен колектор X в участък от 1 936 метра.
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С инвестиционните предложения (ИП) за доизграждане на канализационната мрежа на
агломерация Сливен, вкл. кв. „Речица“ ще се постигнат свързаност 99,11 %. Останалият
несъбран товар от агломерацията ще е 0,89% - 904 е.ж. ще стане с ИДПС - водоплътни
изгребни ями, като отпадъчни води от тях ще се пречистват в ПСОВ Сливен.
Изграждането на канализационната мрежа за битови и дъждовни отпадъчни води на кв.
Речица и доизграждането на канализацията в кв.“Д. Груев“, гр. Сливен ще доведе до постигане
на съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО за пречистване на градските
отпадъчни води, предотвратяване заустването на непречистени отпадъчни води и опазване
компонентите на околната среда в района.
С изграждането на КПС Речица и тласкател до ПСОВ Сливен ще се повиши
свързаността към канализационната мрежа на агломерацията и към ПСОВ и ще се предотврати
заустването на непречистени отпадъчни води в повърхностни водни обекти.
Реконструкцията на канализацията ще доведе до намаляване на инфилтрацията и
ексфилтрацията от мрежата. Ще се намалят разходите за отстраняване на аварии.
Реконструкцията ще допринесе за постигане на целите за опазване на водните ресурси в
страната и района и за опазване на почвите от замърсяване.
Агломерация Нова Загора
Канализационната мрежа на гр. Нова Загора е смесена т.е. битовите отпадъчни води,
отпадъчните води от промишлените предприятия и дъждовните води се събират и отвеждат
заедно. За Агломерация Нова Загора свързаността с канализационната мрежа на града,
заустваща в ПСОВ Нова Загора е 96,36%, което е несъответствие с Директива 91/271 /ЕИО.
Официално само едно предприятие ползва ИДПС, което се равнява на 0,001% от общия товар.
Агломерация Нова Загора не съответства на изискванията на Директива 91/271/ ЕИО.
Характеристика на генерираните отпадъчни води от предприятията от агломерация
Нова Загора, обслужвани от „В и К Сливен“ ООД, гр. Сливен по товар БПК5 в е.ж.,
постъпващ с тях.
Таблица 1-2. Определяне на замърсителните товари на предприятията от
агломерация Нова Загора по групи
Група

№

Описание

Видове производствена дейност

1

2

3

4

ГРУПА

1

Енергийно стопанство

ГРУПА

2

Машиностроене и

1. Електроцентрали
2. Топлоцентрали
1. Цехове за метални изделия

БПК5
mg/l
5
40
30
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Група

№

Описание

Видове производствена дейност

1

2

3

4

ГРУПА

3

ГРУПА

4

обработка на метали,
галванични
производства
Обществени услуги

Производство на
хранителни продукти

5

Производство на
химически продукти и
материали за
строителство

mg/l
5

2. Галванични цехове
1. Общинска, държавна, бюджетна
администрация, културни институции,
музеи, галерии
2. Детски градини, общински и държавни
училища, висши учебни заведения,
социални домове
3. Магазини, офиси, кафенета, павилиони за
закуски
4. Ателиета за услуги- фризьорски салони,
ключарски ателиета, шивашки ателиета,
обущарници и др. дребни услуги
5. Спортни зали и съоръжения;
6. Банки и застраховане, пенсионни фондове
7. Градинки и паркове
8. Хазартни, електронни игри
9. Гробищен парк
10. Битов комбинат
11. Складове
12. Сметища
1. Месо и месни продукти
2. Мляко и млечни продукти
3.Производство на консерви-плодове и
зеленчуци
4.Хлебни и сладкарски изделия,
вкл.мелнична дейност
5. Високоалкохолни напитки.
Винопроизводство.
5.Безалкохолни напитки

ГРУПА

БПК5

130

329
2179
295
302
1282
280

6.Рибни продукти

434

7. Фуражи. Екарисаж

970

1. Производство на перилни и почистващи
препарати;
2. Химическо чистене и обществени
перални;
3. Производство на цимент и бетон;
4. Производство на асфалт;
5. Производство на керамични изделия;
6. Складове за строителни материали;
7. Производство на мраморни плочи и
изделия
8. Производство на пластмасови изделия,
метализация;
9. Производство на алуминиева и PVC

80
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Група

№

Описание

Видове производствена дейност

1

2

3

4

ГРУПА

6

Дървообработване и
производство на мебели

ГРУПА

7

Транспорт и
транспортни услуги

ГРУПА

8

ГРУПА

9

Производство на
целулоза, хартия и
хартиени изделия
Текстилна
промишленост
Медицински услуги

ГРУПА

10

Други стопански
дейности:Туристически
услуги

БПК5
mg/l

дограма;
10. Складове вторични суровини.
1. Дървопреработвателни цехове
2. Мебелни цехове.
3. Производство на дървена дограма и врати.
1. Депа и гаражи
2. Автомивки
3. Автосервизи
4. Бензиностанции и газ-станции;
5. Автогари;
6. Автоморги
1. Печатници;
2. Картонажна дейност;
3. Предачни цехове;
4. Плетачни и шивашки цехове
1. Болници и поликлиники;
2. Зъболекарски кабинети;
3. Амбулатории, медицински лаборатории;
4. Лекарски кабинети;
5. Аптеки;
6. Ветеринарни клиники и кабинети.
1. Хотели
2. Ресторанти и заведения за хранене
3. Хипермаркети със заведения за хранене и
приготвяне на храна
4. Кухни-майка

5

190

120

150

180

360

От посочените в таблицата производствени дейности тези от група 4 са значими
носители на замърсителни товари по показател БПК5, изчислен на е.ж. за агломерацията.
Замърсителните товари на предприятията от агломерация Нова Загора са определени
както следва:
•

За предприятията от Група 4 - на база стойности за показател БПК5, взети от

протоколи от анализи на отпадъчните води на предприятия (включени в мониторинговата
програма на ВиК оператора). За тези, за които няма данни от извършени анализи, стойностите
за БПК5 са приети по теоретични данни, като са взети под внимание и характерните
особености на отделните предприятия (технология на производство, сезонен характер,
годишна динамика и натовареност на производството). Използвани са и данни от Reference
Document on Best Available Techniques (BREF) in the Food, drink and milk industries
(EUROPEAN COMMISSION, 2006);
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•

Замърсителните товари за всички останали групи (за които няма данни от

извършени анализи) са приети по теоретични данни и въз основа на натрупания практически
опит при експлоатацията им.
Общо за предприятията от група 4 за 2016година данните са следните:
•

Общо количество на отпадъчните води за група 4 е 6049 m3/а;

•

Изчислено органично замърсяване на ОВ изразено в бр. еквивалент жители е 102

•

Изчислена средна стойност на показател БПК5 за група 4 е 369 mg/l.

е.ж.;
С оглед постигане на пълно съответствие с Директива 91/271/ ЕИО, както и на оценката
на риска от промени в климата, съхранение на повърхностните водни обекти, опазване на
околната среда от вредните последици, причинени от заустването на непречистени отпадъчни
води и справяне с последствията върху водите от изменението на климата. РПИП предлага
изпълнение на следните ИП:
•

Доизграждане на канализационната мрежа на агломерацията до 98,89 % - общо

5480 m и изграждане на сградни канализационни отклонения и улични оттоци;
•

Реконструкция на амортизирана канализационна мрежа, с доказана висока

инфилтрация - общо 400 m;
•

Реконструкция на открит канал за отвеждане на повърхностни води (брегово

заустване) - Почистване и корекция за направа на облицовка на Приемния открит канал в
участъка на заустване в източния край на град Нова Загора, в който са заустени отливните
канали на Дъждопреливниците на Главен колектор I - общо 800 m.
С реализирането на ИП за доизграждане на канализационната мрежа на агломерация
Нова Загора ще се постигне съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО за
пречистване на градските отпадъчни води, предотвратяване заустване на непречистени
отпадъчни води и опазване компонентите на околната среда в района.
Реконструкцията на канализацията ще доведе до намаляване на инфилтрацията и
ексфилтрацията от мрежата; ще се намалят разходите за отстраняване на аварии.
Реконструкцията ще допринесе за постигане на целите за опазване на водните ресурси в
страната и района и за опазване на почвите от замърсяване.
С реализирането на предложените ИП ще се постигне пълно съответствие с Директива
91/271/ ЕИО по отношение на събиране и отвеждане на отпадъчните води.
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Компонент пречистване на отпадъчни води
В област Сливен има изградени само две ПСОВ - в гр. Сливен и в гр. Нова Загора.
ПСОВ Сливен
Отпадъчните води от агломерация Сливен (без кв. Речица) до момента се пречистват в
ПСОВ Сливен, където се предвижда реконструкция на Утайковото стопанство.
Отпадъчните води от кв. Речица (6 260 еж. към 2048 г.) като част от агломерацията ще
се отвеждат и пречистват в съществуващата ПСОВ Сливен. За отвеждане на отпадъчните води
от квартал Речица към канализационната система се предвижда изграждането на КПС и
тласкател с дължина 5 300 m DN 250.
В радиус от 10 km в близост до ПСОВ Сливен са агломерация Самуилово (2006 е.ж.),
агломерация Тополчане (3019 е.ж.), агломерация Сотиря (2096 е.ж.) и агломерация Желю
Войвода (2171 е.ж.), в които няма изградена канализация, поради което не са в съответствие с
чл. 4 на Директива 91/271/ЕИО.
Според проектния оразмерителен товар ПСОВ Сливен има капацитет да поеме и
пречисти товарите от изброените агломерации. ПСОВ Сливен е оразмерена за 170 000 е.ж., а
общия товар от разглежданите агломерации е 114 761 е.ж. Според проектния оразмерителен
товар ПСОВ Сливен има капацитет да поеме и пречисти товарите от петте агломерации.
Необходимо е да се направят инвестиции за реконструкция на утайковото стопанство за товара
от присъединените агломерации.
С оглед постигане на пълно съответствие с Директива 91/271/ ЕИО се препоръчва
централизирано пречистване на отпадъчните води от разглежданите агломерации като се
предлагат Две отделни централизирани системи с две ПСОВ:
•

Съвместно отвеждане и пречистване на отпадъчните води от агломерации Сливен

(включително кв. Речица) и Самуилово, в една обща ПСОВ (съществуващата ПСОВ Сливен);
•

Изграждането на КПС и тласкател от кв. „Речица“ до ПСОВ Сливен с дължина

5300m DN 250;
•

Реконструкция на ПСОВ Сливен - Реконструкция на утайковото стопанство;

•

Изграждане на допълнителен Ко-генератор с цел ефективно използване на газта;

•

Изграждане на нова ПСОВ в района на Желю Войвода за агломерации Тополчане,

Сотиря и Желю Войвода – подробно ще бъде разгледана в РПИП 2 000-10 000 е.ж. на следващ
етап.
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За ПСОВ Сливен се констатира лошо техническо състояние на машините за
предварително

уплътняване

и

обезводняване

на

утайките;

сериозни

трудности

с

оползотворяването и депонирането на утайките; биостъпалото е претоварено както поради
високия товар на органични замърсители на вход, така също и поради невъзможност да се
извежда излишната активна утайка в пълният й обем; липсата на сгъстители за излишната
активна утайка (ИАУ) води до хидравлично претоварване на метан- танковете; времепрестоя е
недостатъчен (16 дни), откъдето и степента на стабилизация е под проектната. Поради
недостатъчен

капацитет

на

обезводнителната

инсталация

около

половината

от

стабилизираната утайка се изпраща директно на изсушителни полета или лагуни, а тази която
се подлага на обезводняване излиза с много висока влажност – около 90%. Ко-генераторът
няма необходимият дебит и добитият биогаз не се оползотворява пълноценно.
За реконструкция на Утайковото стопанство се предвиждат:
•

сгъстителна инсталация за ИАУ със шнеков сгъстител;

•

обезводнителна инсталация за стабилизираната в метантанка смесена утайка с

използване на центрофуга за обезводняване;
•

монтиране на допълнителен Ко-генератор за ефективно използване на добития

биогаз;
•

изграждане на изсушителна инсталация.

С реализирането на предложения проект за ПСОВ Сливен ще бъде постигнато пълно
съответствие с Директива 91/271/ЕИО, относно събирането, отвеждането и пречистването на
отпадъчните води от агломерация Сливен.
Пречиствателната станция за отпадъчни води на гр. Сливен зауства пречистените
отпадъчни води в повърхностния воден обект - р. Асеновска, от поречието на р. Тунджа.
Разрешителното за заустване е № 33140055/ 23.06.2009 г.
ПСОВ Нова Загора
Пречиствателната станция приема отпадъчните води на гр. Нова Загора от
канализационната мрежа смесен тип - битови, дъждовни и промишлени. 96,36 % от
населението на агломерация Нова Загора са присъединени към ПСОВ Нова Загора (0,001 % от
ИДПС). След 2023 г се очаква свързаност на 100%.
За ПСОВ Нова Загора е констатирано: технологията и съоръженията на ПСОВ са
морално остарели; по показателите БПК, ХПК, азот и фосфор от около 380 анализа за 2015 г. 50 са над нормата. Проектът, по който е изградена пречиствателната станция, не предвижда
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възможност и технология за отстраняване на общ азот и общ фосфор, а намаляване
концентрацията на тези показатели само по биологичен път не е достатъчно. По линията на
утайката има сериозни затруднения с натрупването на сурови утайки, поради дългия период на
обезводняването им на изсушителните полета.
Пречиствателната станция Нова Загора зауства пречистените отпадъчни води в река
“Блатница” от поречието на река Марица без отстраняване на азот и фосфор, съгласно
Разрешително № 33140086/ 30.09.2010 г. Река Блатница е във водосбора на чувствителна зона
и отстраняването на азот и фосфор е задължително. Съгласно Директива 91/271/ЕИО
отстраняването на азот и фосфор за населени места над 10 000 е.ж., които заустват директно
или във водосбора на чувствителна зона, е задължително.
ПСОВ Нова Загора не отговаря на изискванията на чл. 5 от Директива 91/271/ЕИО. За
достигане на целите заложени в чл. 5 от Директива 91/271/EИО, за агломерация Нова Загора е
разгледан вариант за реконструкция на ПСОВ с цел подобряване ефекта от механичното
стъпало и биологично стъпало, включване на третично пречистване, както и нови съоръжения
за стабилизиране и обезводняване на утайките и за оползотворяването им.
Обезвреждането и стабилизирането на утайките и трансформирането на органичните
вещества в безвредни стабилни продукти, се осъществява чрез аеробно или анаеробно
обработване на утайките. Препоръчва се реализирането на следната технологична схема,
включваща:
•

Механично стъпало – ново класически вариант;

•

Биологично стъпало – „нитро-денитро“ с използване на съществуващи съоръжения;

•

Обеззаразяване – съществуващо;

•

Утайково стопанство – аеробен стабилизатор в съществуващия биобасейн и нова

обезводнителна инсталация.
Реализирането на предложената технологична схема ще доведе до постигане на пълно
съответствие с Директива 91/271/ЕИО, относно пречистването на отпадъчните води от
агломерация Нова Загора.
Агломерации от 2 000 до 10 000 е.ж.
За агломерациите между 2 000 и 10 000 е.ж. (агломерациите Котел, Твърдица, Градец,
Шивачево, Ябланово, Тополчане, Желю Войвода, Сотиря и Самуилово) няма изградени
пречиствателни съоръжения.
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Поради намаляване броя на жителите, с. Крушаре отпада от списъка с агломерации над
2 000 е.ж.
От изброените агломерации само в три

има частично

изградени канализационни

системи, а именно: град Твърдица – 50 %; град Котел – 80 % и около 10 % е изградената
канализация в с. Желю Войвода.
Информацията за възможните ИП по компоненти събиране, отвеждане и пречистване на
отпадъчните води по населени места и агломерации от 2 000 до 10 000 е.ж. са представени в
Приложение № 4.
Информацията за налични разрешителни за заустване и предвидените действия в
тази връзка за гр. Твърдица, гр. Котел и с. Желю Войвода ще бъдат анализирани на следващ
етап от РПИП, когато ще бъдат разглеждани населени места и агломерации под 10 000 е.ж.
Управление на утайките от ПСОВ
Третирането на утайките от ПСОВ представляват около половината от всички разходи
за третиране и обезвреждане на отпадъчните води, което е причина за внимателно анализиране
на бъдещите планове за третиране, оползотворяване и обезвреждане на генерираните
количества утайки. Съгласно Националния стратегически план за управление на утайките за
периода 2014 – 2020 г. (НСПУУ), операторите на ПСОВ изготвят план за управление на
образуваните утайки, в който следва да се предвидят подходящите процеси за уплътняване,
стабилизиране и обезводняване на утайките и методи за правилното им и ефикасно
оползотворяване или обезвреждане.
До 2015 г. генерираните утайки от ПСОВ Сливен са предавани за рекултивация, във
връзка с изпълнение на дейности по проект „Закриване и рекултивация на депо за неопасни
отпадъци с. Сотиря, община Сливен“. Към момента утайките се съхраняват на изсушителни
полета (15 dkа) и лагуни (7,8 dkа). Капацитетът на съоръженията за временно съхранение е
изчерпан.
Утайките от ПСОВ Нова Загора се предават на фирма „Сорико“ ООД, съгласно договор
за събиране и транспортиране на производствени неопасни отпадъци. Площадката за временно
съхранение е с капацитет 1350 t (6,4 dkа), като към момента тя е запълнена на около 40 %.
Заключението за химичната и агрохимична характеристика на обследваните утайки от
ПСОВ Сливен и ПСОВ Нова Загора е, че те са биомаса, богата на органика и хранителни
елементи. Съставът им наподобява азотно-фосфорен тор, с възможност да се използва в
земеделието. Утайките имат подходяща консистенция и могат да се извозват и разпръскват
като органичните торове. Съдържанието на азот и фосфор са достатъчни да задоволят нуждите
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на растенията. Утайките се преценяват като полидисперсни с високо органично съдържание,
което ги характеризира като потенциално богати източници на енергия. Стойностите на
изследваните партиди утайки, сравнени с посочените пределно допустими концентрации (ПДК)
за тежки метали в Наредбата за използване на утайки в земеделието и Европейските норми , са
по-ниски от ПДК и не ограничават използването им в земеделската практика. Съдържанието
на устойчиви органични замърсители в изследваните партиди утайки е под ПДК за утайки
посочени в Наредбата за използване на утайки в земеделието.
Стратегически варианти на управление на утайките са:
Алтернатива 1: Използване в селското и горско стопанство - основна
Алтернатива 2: Термична обработка
Алтернатива 3: Компостиране
Алтернатива 4: Оползотворяване на утайки за възстановяване на нарушени терени и
рекултивация - допълнителна
Алтернатива 5: Оползотворяване чрез използване за запръстяване на депа допълнителна
Алтернатива 6: Депониране на утайките - нежелана практика, която ще бъде
преустановена.
В дългосрочен план (след 2033 г.) като основна остава Алтернатива 1.
Алтернатива 2: Термична обработка. Неприемлива поради отдалеченост на
инсталацията и използваната технология на изгаряне.
Алтернатива 3: Компостиране
На тeритoрията на oбщина Сливeн, кактo и на тeритoрията на другитe oбщини oт
Регионалното сдружение за управление на отпадъците (РСУO Ямбoл) няма изградeна
инсталация за кoмпoстиранe на зeлeни биooтпадъци или за трeтиранe на биoразградими
oтпадъци в други инсталации. Прeдвижда сe изграждане на компостираща инсталация с
капацитeт 2 000 t/а свeжи oтпадъци към 2019 г на тeрeна на рeгиoналнoтo дeпo. Има
възможност за обработване на генерираните утайки от двете ПСОВ в компостиращата
инсталация при съответстваща агрохимическа характеристика.
Алтернатива 4: Оползотворяване на утайки за възстановяване на нарушени терени и
рекултивация.
Като реална възможност за прилагане на Алтернативата се разглежда рекултивацията на
Клетка 1 и 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци от населените места в общини Ямбол,
Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа.
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Срок на прилагане на Алтернативата: За периода – 2025 – 2035 г.
Алтернатива 5: Оползотворяване чрез използване за запръстяване на депа
Като реална възможност за прилагане на Алтернативата се разглежда запръстяване на
Клетка 1 и 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци от населените места в общини Ямбол,
Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа.
Срок на прилагане на Алтернативата: За периода – 2018 – 2020 г., като след това
Алтернативата остава като авариен план.
На база извършени проучвания, анализи и оценки на различни алтернативи за
оползотворяване на утайките в РПИП се препоръчват като най-приложими Алтернативите 1,
4 и 5.
В заключение може да се обобщи, че:
•

Инвестиционните предложения за агломерации над 10 000 е.ж. са основно за

реконструкции и подмяна на съществуващи водопроводи, пускане в експлоатация на
пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ), ремонтни дейности на съществуващи
съоръжения за водоснабдяване, подмяна, реконструкция и удължаване на канализационни
колектори и отклонения, изграждане на канално-помпена станция (КПС) и тласкател към
ПСОВ Сливен и реконструкция на системата за обеззаразяване на утайки от ПСОВ чрез
използването на нови съоръжения за стабилизиране и обезводняване на утайките и
оползотворяването им. Изграждането и въвеждането в експлоатация на ПСОВ, както и
достигането на степен на пречистване, съответстваща на индивидуалните емисионни
ограничения, определени за всяка от пречиствателните станции от съответния регулаторен
орган, ще доведе до значително намаляване, а в дългосрочен план и до прекратяване на
замърсяването на повърхностните водни тела. Това ще има пряк резултат за подобряване на
общото състояние на водните обекти и в дългосрочна перспектива ще способства за чисти
води, а следователно и за постигане на екологично равновесие в повърхностните водни тела.
Друга част от предвидените инвестиционни предложения ще доведат до намаляване на
енергопотреблението и емисиите СО2.
•

Така описани инвестиционните предложения в по-голямата си част не са нови, а

представляват изменение /разширение на съществуващи обекти. Те не попадат в
самостоятелни позиции по Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда;
•

Мерките за агломерации и населени места под 10 000 е.ж. (съгласно Приложения

№3 и №4) включват основно изграждане на нови съоръжения за обеззаразяване и дезинфекция
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на сурова вода; реконструкция на водопроводна мрежа; поддържане на СОЗ за
водоизточниците и изграждането й, вкл. обезпечаване на охранителния и експлоатационен
режим с необходимите технически средства; изграждане на алтернативни водоизточници за
водоснабдяване; изграждане, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа и
съоръжения и изграждане на ПСПВ без на този етап да са изяснени местоположение и
параметри на мерките. Така описани, повечето мерки се отнасят за изменение на
съществуващи обекти или не представляват инвестиционни предложения по Приложения № 1
на ЗООС. Като мерки, попадащи в позиции по Приложение № 2 на ЗООС могат да се отнесат
изграждането на нов водоизточник и изграждането на ПСОВ.
Не се предвиждат инвестиционни предложения по Приложение № 1 на ЗООС.
б)

взаимовръзка

и

кумулиране

с

други

съществуващи

и/или

одобрени

инвестиционни предложения
РПИП се изготвя в рамките на проект „Подпомагане на регионалното инвестиционно
планиране на отрасъл В и К“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020
г. (ОПОС). РПИП ще осигури ресурсно ефективна, устойчива и приемлива за населението
рамка за изпълнение на ВиК инвестиции с принос към Специфична цел 1 „Опазване и
подобряване на състоянието на водните ресурси“ на ОПОС 2014-2020 г.
РПИП има пряка връзка с Регионалният генерален план (РГП) за водоснабдяване и
канализация на обособената територия на „В и К Сливен“ ООД, гр. Сливен, тъй като в РПИП е
направен анализ на РГП, в т.ч. на проблемите, които РГП не решава по отношение на В и К
системите и съоръженията в обособената територия с оглед изпълнение на националното и
европейско законодателство в областта на водите. В резултат, инвестиционните предложения и
мерките, които РПИП идентифицира в по-голямата си част произтичат от РГП. В тази връзка
РПИП може да се разглежда като надграждащи спрямо РГП.
РПИП е съобразен с плановете за управление на речните басейни и плановете за
управление на риска от наводнения за Източнобеломорски, Черноморски и Дунавски райони за
басейново управление на водите за периода 2016-2021 г.
РПИП е съобразен и със стратегическите документи на регионално, областно и
общинско ниво – Регионален план за развитие на Югоизточен район за планиране 2014-2020 г.,
Областна стратегия за развитие на Област Сливен 2014-2020 г., Общински планове за развитие
на общините в обособената територия.
За реализиране на инвестиционните предложения е необходимо разработване и
одобряване на съответните подробни устройствени планове, учредяване на сервитути и права
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за пресичане на техническа инфраструктура (разрешение за пресичане на пътна (магистрала),
ЖП инфраструктура, воден обект - напоителен канал) получаване на разрешения за строеж –
дейностите са по реда на Закона за устройство на територията.
Осъществяването на инвестиционните предложения (ИП) има връзка с реализираните
до момента инвестиции във В и К системите и съоръженията на обособената територия. В
РПИП са направени подробни анализи на състоянието на тези съоръжения, на проблемите и
рисковете, като на тази база са идентифицирани и инвестициите, които са необходими.
С реализацията на ИП ще се допринесе за постигането на съответствие с националното
и европейското законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването
на отпадъчните води. В тази връзка се очаква общ положителен кумулативен ефект от
реализиране на предвижданията на прединвестиционното проучване по отношение на
повърхностните и подземните води. Това въздействие е взаимосвързано с непряко
положително въздействие върху околната среда и в частност – върху почвите (предотвратяване
на замърсяване с отпадъчни води) и върху населението и здравето на хората (осигуряване на
питейна вода в необходимите количества и отговаряща на изискванията за качество).
Инвестициите съгласно РПИП в по-голямата си част са за реконструкции и подмяна на
тръбопроводи, което не е свързано с отрицателен кумулативен ефект върху околната среда и
човешкото здраве при наличието на други инвестиционни предложения в района
(съществуващи или одобрени).
Евентуално натрупване на отрицателно въздействие е възможно по време на
строителството и е свързано с дискомфорт за населението поради временно замърсяване на
въздуха и повишено ниво на шум, в резултат на работата на строителната и транспортна
техника. Въздействието е краткотрайно, временно и напълно обратимо. Поради това същото
може да се обобщи като незначително. Експлоатацията на съоръженията не оказва
отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве и няма как да кумулира
отрицателни въздействия с други инвестиционни предложения в района.
в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията
на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие
Не се предвижда водовземане или ползване на повърхностни и/или подземни води по
време на строителството и на експлоатацията на съоръженията.
За реализацията на дейностите, предвидени в ИП ще бъдат необходими стандартни
строителни материали за такъв вид обекти - инертни материали – пясък, баластра, почва (ще се
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осигури от изкопите), вода за питейни нужди за работещите (ще се ползва бутилирана вода) за
етапа на строителство.
Експлоатацията на съоръженията не е свързана с ползване на природни ресурси.
Дейностите по РПИП не са свързани с експлоатация на земните недра (не се предвижда
добив на полезни изкопаеми, нито на интертни материали).
Почвите ще бъдат засегнати по време на строителните дейности при направа на
изкопите за полагане на съоръженията. Хумусният пласт ще бъде отнет и съхранен отделно от
изкопаните земни маси. След приключването на строителните дейности отнетите почва и
хумус ще се използват за вертикална планировка на засегнатите площи.
Биологичното разнообразие също няма да бъде използвано като ресурс. От
строителните площадки е възможно е да се наложи премахване на растителността. След
приключване на строително-монтажните работи и при необходимост ще се извърши частично
биологична рекултивация с подходящи за района растителни видове.
г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни
води
По време на строителните дейности ще се генерират еднократно следните отпадъци:
Опасни отпадъци
Не се очаква да се генерират опасни отпадъци на строителните площадки при
поддръжката на строителна техника, транспортни средства и монтажна техника, тъй като
техниката ще се обслужва в специализирани сервизи.
Отпадък с код 17 06 05* - строителни материали, съдържащи азбест. Генерират се при
подмяната на етернитовите тръби от старите водопроводни системи.
Строителни отпадъци
Отпадък с код 17 03 02 – асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от
упоменатите в 17 03 01.
Отпадък с код 17 04 11 – кабели, различни от упоменатите в 17 04 10.
Отпадък с код 17 05 04 – Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03* - ще се
генерират при осъществяване на изкопи. По-голямата част от тези земни и скални маси ще се
върнат .
Битови отпадъци
От жизнената дейност на работниците, извършващи дейностите по строителството ще
се генерират отпадъци с код 20 03 01 – Смесени битови отпадъци, като средното им
количество е 0.35 кг/ден/човек.
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При управлението на отпадъците, генерирани при строителството - събирането,
съхранение, повторна употреба или рециклиране, ще се спазват разпоредбите на
специализираната нормативна уредба, като е необходимо изготвянето и прилагането на План
за управление на строителните отпадъци.
Съгласно НАРЕДБА № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците при
експлоатацията на ПСОВ се генерират утайки, които се класифицират с код 19 08 05 -Утайки
от пречистване на отпадъчни води от населени места. При нормална експлоатация на
съоръженията на ПСОВ освен генерираните утайки от пречистването на отпадъчните води ще
се генерират и смесени битови отпадъци от работещите в станциите.
Експлоатацията на системите и съоръженията за водоснабдяване и канализация не е
свързана с образуването на производствени отпадъчни води. Генерираните технологични
отпадъчни води от ПСПВ постъпват в съоръжение Утаител - изравнител. Утаените води от
съоръжението се връщат в началото на технологичната схема на ПСПВ чрез помпена станция.
За нуждите на работниците, извършващи строителните дейности, конкретните работни
участъци ще бъдат снабдявани с химически тоалетни и мобилни мивки (санитарни
контейнери). Поради това няма да се формират отпадъчни битово-фекални води.
д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда
За периода по време на строителството вследствие реализацията на предвидените
дейности е възможно прахово и шумово замърсяване на околната среда. Въздействието ще е
слабо изразено, локално, в рамките на терените, на които се извършват строителните дейности,
временно и обратимо.
Местоположението на площадките на ПСОВ и инсталация и съоръженията за очистване
на постъпилите замърсени отпадъчни води е съобразено с възможния риск от неприятни
миризми, поради което не се очаква вредно въздействие върху здравето и дискомфорт на
населението в района.
Към момента не са конкретизирани параметрите и местоположението на предлаганите
ПСОВ за агломерации под 10 000 е.ж., поради което не може да се прецени риска от
въздействието. При изготвянето на проектите им следва да се вземат под внимание всички
изисквания за опазване на околната среда и здравето на населението в района.
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е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното
предложение
По технология суровата вода от източниците се обеззаразява с използване на хлор-газ
(CAS № 7782-50-5) и реагент на основата на полиалуминиев хлорид (CAS № 39290-78-3). ИП
не предполага съхранение и употреба на други опасни вещества.
Чрез предвидените инвестиции ще бъдат подменени съществуващите азбестоциментови
водопроводи, с което ще се постигне положително въздействие по отношение на фактор
опасни вещества.
Инвестиционните предложения и мерките за В и К системите и съоръженията, както и
дейностите, свързани с изпълнението им, не предполагат увеличаване на опасностите и
последствията от възникване на голяма авария от съществуващите в границите на обособената
територия предприятия с нисък и висок рисков потенциал.
ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху
факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на
Закона за здравето
Анализът на рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху
факторите на жизнената среда показва следното:
По отношение на води, предназначени за питейно-битови нужди въздействието от
инвестициите е изцяло положително, тъй като ще се разрешат проблемите със загубата и
недостига на вода за населението. За агломерациите и населените места под 10 000 е.ж. ще се
разрешат проблемите с осигуряване на необходимото количество и качество на водата за
питейни нужди.
По отношение на води, предназначени за къпане, ИП не оказва отрицателно въздействие,
тъй като в обособената територия няма обособени зони за къпане.
По отношение на минерални води, предназначени за пиене или за използване за
профилактични, лечебни или за хигиенни нужди, ИП не оказва отрицателно въздействие, тъй
като разглежданите инвестиции няма да засягат обекти с минерални води.
По отношение на шум и вибрации в жилищни и обществени сгради и урбанизирани
територии, вследствие реализацията на предвидените дейности, дискомфорт под формата на
повишени нива на шум ще се получи за периода по време на строителството. Въздействието
ще е слабо изразено, локално, в рамките на терените, в които се извършват строителните
дейности, временно и обратимо.
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По отношение на йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените
сгради, ИП не е свързано с такива въздействия.
По отношение на нейонизиращи лъчения в жилищни, производствени и обществените
сгради и урбанизирани територии, ИП не е свързано с такива въздействия.
По отношение на химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено
предназначение, ИП не е свързано с такива въздействия.
По отношение на курортни ресурси ИП не е свързано с въздействие върху такива.
По отношение на въздуха дискомфорт за населението се очаква единствено при
извършване на строителни дейности по В и К съоръженията в близост до обекти, подлежащи
на здравна защита. Въздействието ще е слабо изразено, локално, в рамките на терените, в
които се извършват строителните дейности, временно и обратимо. Експлоатацията на
съоръженията не е свързана с рискове за човешкото здраве. Местоположението ПСОВ и на
инсталацията и съоръженията към нея за пречистване на замърсените отпадъчни води е
избрано така, че да не се очаква пренос на миризми до границите на обекти, подлежащи на
здравна защита. На този етап не са известни параметрите на предвидените ПСОВ за населени
места и агломерации под 10 000 е.ж., но местоположението им задължително следва да бъда
съобразено на подходящо отстояние от обекти, подлежащи на здравна защита, за да се
предотврати дискомфорта от евентуални миризми.
2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни
дейности по време на строителството
Дейността на „Водоснабдяване и Канализация Сливен” ООД обхваща територията на
общините от област Сливен – Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица. В четирите общини
обслужвани от Дружеството са обхванати общо 111 населени места, като в региона няма
населено място без водоснабдяване. „В и К Сливен“ ООД, гр. Сливен обслужва 83 броя
водоснабдителни групи и системи, от които: 55 броя със смесено водоснабдяване; 28 броя с
гравитачно

водоснабдяване

и

1

брой

помпажно

водоснабдяване,

което

захранва

водоснабдителна група „Марица - Изток" попадаща в обхвата на обособената територия на В и
К гр. Стара Загора.
Инвестиционни предложения с уточнено местоположение са разработени за двете
агломерации над 10 000 е.ж. – Агломерация Сливен и Агломерация Нова Загора.
По компонент Водоснабдяване се предвижда пускане в експлоатация на ПСПВ към ВС
Сливен.
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ПСПВ е в промишлена зона на града, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор №
67338.301.208 по кадастралната карта на гр. Сливен, местността „Кешлика“. Поземленият имот
е с площ 25 100 m2, смесен начин на трайно ползване и допустимо „ниско застрояване (до 10
m). Предвижда се изграждане на нови довеждащи водопроводи до ПСПВ и връзки със
съществуващите резервоари и въвеждане в експлоатация на ПСПВ Сливен, за които е
възможно да бъдат усвоени нови площи. Информация за местоположението на обектите и
съоръженията, засегнатите имоти и необходимите площи, в т.ч. координати, е представена в
Приложение № 1.
По компонент отвеждане на отпадъчните води.
Предвижда се изграждане на нова КПС „Речица“и тласкател до ПСОВ Сливен. КПС
„Речица“ ще се изгради в урбанизираната територия на квартала, в имот в кв.94 V428,
предвиден за озеленяване.
По компонент пречистване на отпадъчните води.
ПСОВ Сливен е действаща и е разположена в поземлен имот с идентификатор
№67338.168.46 по кадастралната карта на гр. Сливен, местността „Аркаръ коруч“. ПИ е с
начин на трайно ползване „ниско застрояване (до 10 м)“ и предназначение „за водостопанско,
хидромелиоративно съоръжение” с обща площ 101 915 м2. За подобряване работата на ПСОВ
Сливен се предвижда реконструкция на Утайковото стопанство, като за целта ще бъде
подобрена технологичната схема на пречистване, обеззаразяване и обезводняване на
получената утайка. Заплануваните промени в технологията ще се реализират върху
съществуващата производствена площадка на ПСОВ Сливен.
Предвидената за изграждане и пускане в експлоатация нова ПСОВ в землището на с.
Желю Войвода за агломерации Тополчане, Сотиря и Желю Войвода – подробно ще бъде
разгледана в РПИП 2 000 - 10 000 е.ж. на следващ етап.
ПСОВ гр. Нова Загора е действаща и е разположена в поземлен имот с идентификатор
№000072, в землището на с. Стоил войвода с ЕКАТТЕ 69314, общ. Нова Загора, с начин на
трайно ползване „ниско застрояване (до 10м)” и предназначение „за пречиствателна станция“ с
обща площ 59 716 м2. За подобряване работата на ПСОВ Нова Загора се препоръчва
реализирането на нова технологична схема, включваща ново механично стъпало, ново
технологично решение на биологичното стъпало при използване на съществуващите
съоръжения и нова обезводнителна инсталация в Утайковото стопанство. Промените в
технологията и монтирането на новите съоръжения ще бъде изпълнено на съществуващата
площадка на ПСОВ Нова Загора и няма да се усвояват нови терени.
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Останалите инвестиционни предложения са свързани с ремонтни дейности и подмяна
на части от съществуващи съоръжения –резервоари за вода, помпи и др.
3.

Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет,

включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества
от приложение № 3 към ЗООС.
Инвестиционните предложения за агломерации Сливен и Нова Загора са свързани с
дейности по строителство и експлоатация.
Информация за местоположението на обектите и съоръженията, засегнатите имоти и
необходимите площи, в т.ч. координати, е представена в Приложение № 1.
Дейностите по строителство за инвестиционните предложения, свързани с
линейните обекти - реконструкции, подмяна, удължаване на водопроводни и канализационни
отклонения включват:
•

Изкопни

работи,

свързани

с

направа

на

изкопи

за

полагане

на

водопроводни/канализационни тръби. Дълбочината на изкопите се определя в зависимост от
параметрите на тръбите и особеностите на терена. Изисква се дебелината на земното покритие
върху тръбопроводите, да не е по-малка от 1,5 m за запазване на подходяща температура на
флуида. В населените места, поради действието на динамични товари, всички тръбопроводи се
полагат на дълбочина с покритие 1,5 m. При земен терен се прави изкоп малко под проектната
нивелета на тръбата, а при скалист терен се прави изкоп на дълбочина по-голяма с 10-20 cm,
като по-голямата дълбочина се засипва с мека почва и се трамбова с цел предпазване на
тръбите от повреда. Ширината на изкопите за тръби до 500 mm се приема B = D ± 0,6 m, а за
по-големи от 500 mm B = D ± 1,0 m. За бетонни и стоманобетонни тръби ширината на изкопа В
се приема с 10-20 cm по-голяма (D е външният диаметър на тръбата);
•

Демонтиране и изнасяне на тръбите за подмяна – при инвестиционните

предложения за подмяна и реконструкция;
•

Полагане на новите тръби;

•

Насипни работи;

•

Възстановяване на настилката на засегнатите площи.

Няма да се използва взрив за направата на изкопите.
Дейностите по експлоатация на водопроводните и канализационни отклонения не
включва други дейности, освен контрол и поддръжка на съоръженията. Съгласно
изискванията на чл. 167, ал.1 на Наредба № 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на
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водоснабдителни системи, преди въвеждане на водопроводните отклонения в експлоатация се
извършват надлежна дезинфекция и промиване. Дезинфекцията, в т.ч. вида на използвания
дезинфектант, концентрацията и контактното време, необходимостта от неутрализация на
отпадъчния дезинфекционен разтвор и начина на извършването, се изпълняват на базата на
инструкция, която се включва в проекта. В цитираната наредба са изброени препоръчителни
дезинфектанти и неутрализиращи реагенти (газ хлор, натриев хипохлорид, калциев
хипохлорид, калиев перманганат, водороден пероксид, хлорен диоксид), като на този етап от
подготовка на проекта не е избран конкретен дезинфектант. В хода на проектирането ще бъде
уточнено и мястото и начинът на изпускане на отработените води от дезинфекцията и
промиването на водопроводите, в съответствие с изискванията на нормативните актове за
опазване на околната среда.
Дейностите за изграждане на площадковите съоръжения - ПСПВ, КПС (с прилежащи
съоръжения и довеждаща инфраструктура и реконструкция на довеждащи водопроводи) също
са свързани с направа на изкопи за фундаменти на съоръженията, изграждане и монтаж на
съоръженията и оборудването към тях и възстановяване на свободните от застрояване площи,
засегнати при строителството. КПС ще бъде разположена подземно.
Дейностите по експлоатация на ПСПВ са свързани с отстраняване на замърсителите от
питейните води по показател „мътност”. ПСПВ Сливен е изградена, но не е въведена в
експлоатация, поради неизградени връзки – довеждащи водопроводи от язовира до ПСПВ и от
ПСПВ до резервоарите и мрежата на гр. Сливен. Предвижда се изграждане на нови довеждащи
водопроводи до ПСПВ и връзки със съществуващите резервоари и въвеждане в експлоатация
на ПСПВ Сливен.
Дейностите по експлоатация на КПС и тласкателите са свързани с препомпване на
канализационните води към ПСОВ Сливен в случаите, когато канализацията е на по-ниско
ниво от колектора на вход на ПСОВ.
Дейностите по оползотворяване на утайките от ПСОВ са свързани с обеззаразяване
и оползотворяване на утайки от ПСОВ след анаеробната им стабилизация в метан-танк. За
обеззаразяване на утайките е предложена технология с биореактор. Обезвреждането и
стабилизирането на утайките и трансформирането на органичните вещества в безвредни
стабилни продукти, се осъществява чрез аеробно или анаеробно обработване на утайките.
Обезводняването на утайките се извършва в естествени условия (изсушителни полета) или
механично (вакуумфилтри, лентови или камерни филтърпреси, центрофуги).
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За подобряване работата на ПСОВ Сливен се предвижда реконструкция на Утайковото
стопанство, включваща сгъстителна инсталация за излишната активна утайка (ИАУ) със
шнеков сгъстител; обезводнителна инсталация за стабилизираната в метантанка смесена
утайка с използване на центрофуга за обезводняване; монтиране на допълнителен Когенератор за ефективно използване на добития биогаз и изграждане на изсушителна
инсталация.
За подобряване работата на ПСОВ Нова Загора се препоръчва реализирането на
следната технологична схема, включваща:
•

Механично стъпало – ново класически вариант;

•

Биологично стъпало – „нитро-денитро“ с използване на съществуващи

съоръжения;
•

Обеззаразяване – съществуващо;

•

Утайково стопанство – аеробен стабилизатор в съществуващия биобасейн и

нова обезводнителна инсталация.
Останалите инвестиционни предложения са свързани с ремонтни дейности и подмяна
на части от съществуващи съоръжения –резервоари за вода, помпи и др.
Не се предвиждат други спомагателни и поддържащи дейности, в т.ч. друга техническа
инфраструктура, освен изброената.
Не се предвижда в изградените съоръжения да се съхраняват

опасни вещества от

приложение № 3 към ЗООС.
4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура
Дейностите по реализирането на предложените ИП не са свързани с нова или промяна
на съществуваща пътна инфраструктура, освен в местата на пресичане на водни обекти и
пътища за изграждане на линейните съоръжения. Това няма да промени съществуващата
инфраструктура.
5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация
и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване
За агломерациите над 10 000 е.ж. строителните работи и дейностите по експлоатация на
съоръженията са описани по-горе в текста-т. 3. Строителните дейности по инвестиционните
предложения в РПИП трябва да бъдат изпълнени в периода 2018 - 2023 г.
Предвижда се съоръженията да се експлоатират за дълъг период от време, поради което
на този етап не се планира закриване, възстановяване и последващо използване на територията
на засегнатите имоти за други цели.
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6. Предлагани методи за строителство
Методите за строителство са стандартни - за реконструкция, рехабилитация, подмяна и
изграждане на нови водопроводни и канализационни тръбопроводи – открито траншейно
полагане.
За площадковите съоръжения методите също са стандартни – направа на изкопи за
фундаменти на съоръженията и изграждане на съоръженията.
Към момента няма изготвени конкретни инвестиционни предложения за населени места
и агломерации под 10 000 е.ж., поради което на този етап не се разглеждат методи за
строителство.
7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение
Необходимостта от реализиране на ИП е свързана с постигане на съответствие с
националното и европейското законодателство в областта на питейните води, отвеждането и
пречистването на отпадъчните води. Това ще доведе до:
•

подобряване на питейните качества на водата, чрез недопускане на проникването

на замърсители в мрежата;
•

подобряване на санитарно-хигиенните и екологичните условия на живот на

населението;
•

повишаване устойчивостта и сигурността на водоснабдителната система;

•

намаляване на броя на авариите, намаляване на разходите за електрическа

енергия;
•

намаляване на загубите на вода;

•

повишаване на качеството на предоставените водоснабдителни услуги;

•

намаляване

на

броя

на

населението,

засегнато

от

прекъсване

на

водоснабдяването;
•

подобряване на мониторинга и контрола на изразходваните водни количества;

•

намаляване на времето за откриване на аварии;

•

намаляване на замърсяването на подпочвените води чрез намаляване на

инфилтрацията и ексфилтрацията на отпадъчни води от канализацията;
•

защита на урбанизираните територии от неблагоприятното въздействие на

интензивни валежи, съответно ограничаване на риска от наводнения;
•

преустановяване на заустването на непречистени води и предотвратяване на

замърсяването на водните тела;
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•

възстановяване

и

изграждане

на

санитарно-охранителни

зони

около

водоизточници;
•

осигуряване на подходящо управление на утайките от ПСОВ – в рамките на

РПИП е изготвен План за управление на утайките от ПСОВ за обособената територия,
съобразен с постигането на целите на Националния стратегически план за управление на
утайките от ГПСОВ в България за периода 2014-2020 г.
8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното
предложение,

даващи

информация

за

физическите,

природните

и

антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи
от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти,
подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.
Предложените ИП за обособената територия, обслужвана от „В и К Сливен“, ООД не
попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии
(ЗЗТ).
В Приложение 2 към Искането за преценка необходимостта от ОВОС е представен
списък на ЗЗ от НЕМ 2000, в които има изградени съоръжения от В и К мрежата на ОТ „В и К
Сливен“ ООД, гр. Сливен.
Град Сливен граничи на север с природен парк „Сините камъни“, който е защитена зона
по Директива 2009/147/ЕО (относно опазването на дивите птици). В защитената зона попада
част от яз. Асеновец и част от деривацията захранваща гр. Сливен. Предложените ИП за
реконструкция на В и К инфраструктурата и съоръженията към нея частично попадат в
защитените зони по Директива 92/43/ЕИО и Директива 2009/147/ЕО. Карта с границите на
защитените зони и предложените ИП за гр. Сливен е представена в Приложение №2.1.
ИП, свързано с изграждането на КПС „Речица“ за битовите отпадъчни води и тласкател
(5300 m) до ПСОВ Сливен попада частично в границите на ЗЗ „Адата-Тунджа“ (код
BG0002094) за опазване на дивите птици. Дължината на трасето в ЗЗ е 0.350km.
Информацията за предложените ИП и ситуирането им на територията на тези ЗЗ е
представена в следващата таблица 8.1.
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Таблица 8.1. Инвестиционни предложения на територията на защитени зони
Наименование
на ЗЗ

1
2

3

Заповед

Държавен
вестник

Предвидени ИП в ЗЗ: нов
водопровод, нова
канализация, реконструкция
на съществуващи
съоръжения

Дължина на
трасето в ЗЗ,
[km]

1

2

3

4

ЗЗ за птиците
„Адата –
Тунджа“
ЗЗ за птиците
„Сините
камъни –
Гребанец“
ЗЗ по
местообитание
„Сините
камъни“

РД-556/05.09.2008г.

ДВ бр.
84/26.09.2008 г.

Тласкател от КПС Речица до
ГПСОВ Сливен

0,35

5

РД-834/17.11.2008г.

ДВ бр.
108/19.12.2008г.

Водопровод от язовира до
разпределителна шахта на гр.
Сливен

1,02

РД-122/02.04.2007г.

ДВ бр.
21/09.04.2007 г.

Водопровод от язовира до
разпределителна шахта на гр.
Сливен

0,74
(разстоянието
е част от тези
1,02 по-горе)

Защитени зони по Натура 2000 на територията на гр. Нова Загора няма. Карта с
границите на защитените зони и ИП за гр. Нова Загора е представена в Приложение 2.1.
9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или
трасето на инвестиционното предложение
За инвестициите в Агломерациите над 10 000 е.ж. в Приложение № 1 е представена
информация за местоположението на обектите и съоръженията, засегнатите имоти и
необходимите площи.
Тъй като ИП за агломерации и населени места под 10 000 е.ж. не са с изяснено
местоположение и параметри, към момента не може да се представи информация относно
съществуващото земеползване.
10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони,
защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и
съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на
минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни
нужди и др.; Национална екологична мрежа
Особено внимание се обръща на територии и зони, които (съгласно раздел VІ, чл.157,
т.3 от Закона за водите) са определени като зони за защита на водите, и в които нормативно са
въведени ограничения и забрани с цел опазването им.
Зоните за защита на водите (ЗЗВ) са със специална защита съгласно Рамковата
директива по водите. Те включват територии, определени по други директиви, както и зони по
чл.6, чл. 7 и Приложение IV на РДВ. РДВ определя типовете зони за защита на водите, за
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които се изготвя регистър. При разработването на ПУРБ до 2021 е извършена актуализация на
регистъра на зоните за защита на водите на територията на област Сливен.
Зоните за защита на водите, съгласно чл. 119а от Закона за водите са следните:
1.

Водните тела и санитарно-охранителните зони по чл. 119, ал. 4.

Санитарно-охранителните зони около водоизточниците и водовземните съоръжения за
питейно-битови нужди се въвеждат с цел да се предпази водата във водоизточниците и
съоръженията от замърсяване. С проект съгласно изискванията на Наредба № 3/ 2000 г. се
определят и оразмеряват три санитарно-охранителни пояси – Пояс I, Пояс II, Пояс III.
Яз. Асеновец- код на водното тяло BG3TU700L030; код на ЗЗВ: BG3DSWTU700L030
Проектът за СОЗ на язовир Асеновец е изготвен през 1985 г. на основание възлагателно
писмо на МССУ, Стопанска дирекция „Водоснабдяване и канализация“ с поставени
изисквания за спазване на чл. 60 от Наредбата за СОЗ от 1974 г. Изготвеният проект е
съгласуван и приет с Протокол от 25.06.1986 г. от комисия с представители на Комитета за
опазване на околната среда при МС, СД „ВиК“ - София, ОНС - гр.Сливен, ОбНС – гр.Сливен,
Горско стопанство, гр.Сливен, Стопанско предприятие „ВиК“ Сливен, Министерство на
земеделието и горите, АПК – гр. Сливен, Министерство на Народното здраве и др.
Изготвеният проект на СОЗ на язовир Асеновец не съответства на изискванията на
Директива 80/778/ЕС за питейно-битово водоснабдяване, изм. Директива 98/83/ЕС и Наредба
№ 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация
на санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване. Не е проведена процедурата за учредяване по реда на Наредба №3/ 2000 г.
С проекта за СОЗ на яз.Асеновец са определени и оразмерени два санитарноохранителни пояси – Пояс I, Пояс II.
Пояс I – обхваща ивици от терена по двата бряга на язовирното езеро от яз. стена срещу
течението на реката от водовземната кула с дължина 1 000 м и ширина 100 м.
Това е най-вътрешния пояс на санитарно-охранителната зона, към който се изисква
строга охрана непосредствено около водоизточника и/или съоръжението от човешки дейности,
които могат да увредят ползваната вода. Обща площ на Пояс I – 1 120 dка.
Пояс II – е с граници по съвпадащи с водосборната област.
Общата площ на Пояс II е 61 969 dка земи от горски фонд и 12 230 dка от Природен
парк “Сините камъни“.
Земите попадащи в чашата на язовира са 1 120 dка от ДГФ и са преотредени с
Разпореждане №168/01.03.1973 г. на Министерски съвет.
45

Водохващанията на р. Беленска: Водохващане „Емишан дере“; Водохващане
„Тръничка дере“; Водохващане „Арнаут дере“
За трите водохващания са определени и оразмерени два санитарно-охранителни пояси –
Пояс I и Пояс II.
Пояс I за трите водохващания – обхваща площ от 50 м под водохващането и 500 м над
него и по 30 м от двата бряга на реката. Обща площ на Пояс I – е по 33 dка. на всяко
водохващане.
Пояс II за трите водохващания е с граници по водосборната област на всяко
водохващане и общата му площ е 21 344 dка земи от горски фонд.
Всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води.
Система „Мечкарево–1, 2 и 3 група“ и система „Тунджа“
Система „Мечкарево“ - 1. (I-ва група „Лява тераса“) включва 3 броя тръбни кладенци
и 4 бр. шахтови кладенци, разположени върху незаливната дясна тераса на р. Тунджа в
участъка северозападно от с. Мечкарево, община Сливен. Издадени са скици на имотите
включващи границите на СОЗ пояс I. Земята е обявена за общинска собственост.
Система „Мечкарево“ - 2. (II-ра група „Дясна тераса“) включва 4 броя тръбни
кладенци и 2 бр. шахтови кладенци, разположени върху незаливната дясна тераса на р. Тунджа
в землището на с. Мечкарево, общ. Сливен. Издадени са скици на имотите включващи
границите на СОЗ пояс I.
Система „Мечкарево“ - 3. (III-та група „Разсадника“) включва 8 броя шахтови
кладенци, разположени върху незаливната дясна тераса на р.Тунджа в землището на с.
Ковачите, община Сливен. Издадени са скици на имотите включващи границите на СОЗ пояс I.
Система „Тунджа“ включва 18 броя тръбни кладенци с Бункерни помпени станции
(БПС) и 6 бр. шахтови кладенци, разположени върху незаливната лява тераса на р. Тунджа в
участъка западно от кв.“Речица“ на гр. Сливен. Издадени са скици на имотите включващи
границите на СОЗ пояс I.
Към настоящия момент има изградена ограда и сигнализация на пояс I на СОЗ на
четирите системи – Мечкарево 1, 2, и 3 и система Тунджа. Площите на имотите съвпадат
/покриват сега съществуващата СОЗ пояс I. Няма имоти за преотреждане.
ИП, представени в РПИП за ОТ „В и К Сливен“ ООД, гр. Сливен не засягат и не
предвиждат да бъдат използвани водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди, които са налични в обособената територия на „В

46

и К“ Сливен ООД, гр. Сливен, поради което не са оценени в прединвестиционните
предложения.
2.

Зоните с води за къпане

На ОТ, обслужвана от „В и К Сливен“ ООД, гр. Сливен, няма определени зони с води за
къпане.
3.

Зоните, в които водите са чувствителни към биогенни елементи,

включително:
а) уязвими зони
Те са определени по силата на Директива 91/676/ЕИО (т. нар. Директива за нитратите),
а в България въз основа и Заповед № РД – 146 / 25.02.2015 г. на МОСВ.
Уязвимите зони се определят за защита на водите от биогенно замърсяване от
селскостопански източници. Тези зони са особено важни за Източнобеломорски район поради
факта, че всички подземни ВТ се използват за питейни цели и с оглед защита на подземните
води и съхраняването им като стратегически ресурс за поколенията. На територията на
Източнобеломорския район за управление на водите 16 подземни ВТ са свързани с уязвими
зони.
Агломерации Сливен и Нова Загора, частично или изцяло, попадат в рамките на
следните подземни водни тела:
-

BG3GOOOOOOQO12 - „Порови води в Кватернер - Марица Изток”;

-

BG3GOOOOONQO15 - „Порови води в Неоген - Кватернер - Сливенско-

Стралджанска област”;
-

BG3G0PzK2Pg027 - „Пукнатинни води - масив Шипка - Сливен”;

-

BG3G0Q00PgN019 - „Порови води в Палеоген - Неоген - Марица Изток”;

-

BG3GOOOGOK2031 - „Пукнатинни води - Сливенско-Сунгурларска зона”;

-

BG3G00000K2030 - „Пукнатинни води - Брезовско - Ямболска зона”;

-

BG3G0000T13035 - „Карстови води - Св. Илийски комплекс”;

-

BG3GOOO0T23O36 - „Карстови води - Твърдишко - Сливенски басейн”;

-

BG3GOOOOOPtC)44 - „Пукнатинни води - Западно- и централнобалкански

масив”.
В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал.1, т.
За от Закона за водите (ЗВ). Районът на „В и К Сливен” ООД попада в зона за защита на водите
включена в Раздел 3, точка 3,3,1 от ПУРБ на ИБР.
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Определените уязвими зони въвеждат изисквания към животновъдите и земеделците за
прилагане на добри земеделски практики.
За област Сливен три от четирите общини са определени частично или изцяло като
уязвими зони, а именно: Община Сливен- частично, територии до 350м н.в.; Община
Твърдица- частично, територии до 400мн.в., докато Община Нова Загора е определена като
община, чиято територия изцяло е определена като уязвима зона.
б) чувствителни зони
Те са определени по силата на Директива за пречистването на градски отпадъчни води
(91/271/ЕЕС) и Заповед №РД-970/28.07.2003 г. на МОСВ. Определянето на чувствителните
зони цели защита на повърхностните води от повишаване съдържанието на биогенни елементи
в тях от отпадъчни води от населените места.
-

BG3MA200R029 - „Река Блатница и притоци до вливането в река Сазлийка”;

-

BG3TU200L010 - „Язовир „ Роза 3”;|

-

BG3TU200R007 - „Река Калница”;

-

BG3TU570R067 - „Река Тунджа от вливане на река Асеновска до вливане на р.

Мочурица”;
-

BG3TU700L030 - „Язовир Асеновец-ПБВ приток на р. Тунджа минаващ през с.

Блатец”; -BG3TU700R025-Jbm - Овчарица от с.Сотиря до вливане в р. Тунджа”;
-

BG3TU700R026 - „Река Овчарица от извори до с.Сотиря”;

-

BG3TU700R027 - „Река Асеновска от гр.Сливен до устие”;

-

BG3TU700R028 - „Река Асеновска след яз. Асеновец до гр.Сливен”;

-

BG3TU700R029 - „Река Асеновска преди яз. Асеновец”;

-

BG3TU700R031 - „Река Тунджа от яз. Жребчево до вливане на р. Асеновска”;

-

BG3TU700R032 - „Река Беленска от вливане на Боровдолска до устие, р.

Боровдолска.
-

BG3TU700R033 - „Pest р.Блягорница”;

-

BG3TU700R035 - „Река Беленска от извори до вливане на Боровдолска река и

Голямата река”;
-

BG3TU800R065 - „Река Мараш“

-

BG3MA200L032 - „Язовир Даскал Атанасово“;

-

BG3MA200L210 - „Язовир Овчарица“:

-

BG3MA200R022 - „Река Овчарица от язовир Овчарица до вливането й в река

Сазлийка”;
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-

BG3MA200R024 - „Река Акбунар до вливане в яз.Овчарица”;

-

BG3MA200R026 - „Река Овчарица до вливане в яз. Овчарица”;

-

BG3MA200R029 - „Река Блатница и притоци до вливането в река Сазлийка”;

-

BG3TU700L036-, Дюм- „Язовир Жребчево“

-

-BG3TU700R032 - „Река Тунджа от яз. Жребчево до вливане на р. Асеновска”.

Районът на „В и К Сливен“ ООД, гр. Сливен попада в чувствителна зона по чл. 119, ал.1,
т.3, буква „б“ от ЗВ, информацията за която има в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР. В повърхностните
водни тела има определени зони за защита (ЗЗ) на водите по чл.119а, ал.1, т.5 от ЗВ. За ОТ на
„В и К Сливен“ ООД, гр. Сливен като чувствителна зона е определена р. Блатница (код
BGCSARI06), където се заустват водите от ПСОВ Нова Загора.
4.

Зоните за опазване на стопански ценни видове риби и други водни

организми;
Това са териториите, определени с цел опазване на икономически значими водни
видове и представлява акватория, богата на миди и ракообразни, определена по силата на
Директива за акваторията, богата на миди и ракообразни (79/923/ЕЕС). Съгласно чл.17 от
Закона за рибарството и аквакултурите стопански риболов се извършва в р.Дунав и в Черно
море, което изключва територията на област Сливен.
Изготвен е списък със стопански значимите видове риби и други организми от МОСВ
във връзка с прилагането на чл. 119а, ал. 1, т. 4 от закона за водите (Писмо с изх. № 05-086421/11.10.2012) и са определени стопански ценните видове риби в България като пъстърва,
шаран, толстолоб, бял амур, европейски сом, щука, бяла риба, естествено размножаващи се. На
територията на Сливенска област посочените видове са обект на изкуствено отглеждане, както
и на любителски риболов в техните естествени местообитания.
В ПУРБ2016-2021г. са актуализирани регистрите на тези зони за защита на водите въз
основа на определени критерии, съобразени с изискванията на чл.119А1 ал.1,т.1-4 от ЗВ.
Съгласно становище на БДУВ, включено в Решение № ЕО-08/2017 г. на МОСВ за
преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РПИП и становище на
БДИБР за преценяване на необходимостта от изготвяне на ОВОС (изх.№ПУ-02-37/19.03.2018г.)
предлаганите ИП в РПИП са допустими спрямо ПУРБ и ПУРН. Реализирането им няма да
окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми.
5.

Защитените територии и зони, обявени за опазване на местообитания

и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на
водите е важен фактор за тяхното опазване.
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В границите на обособената територия на „В и К Сливен “ ООД, гр. Сливен попадат 1
природен парк (ПП), 2 резервата, 1 поддържан резерват, 15 защитени местности, 24 природни
забележителности и 24 защитени зони (ЗЗ), обявени по Директивата за хабитатите и по
Директивата за птиците (Приложение 2).
На обособената територия само в седем ЗЗ няма съоръжения на „В и К Сливен” ООД.
Обявените по Закона за защитените територии и по Закона за биологичното
разнообразие защитени зони, част от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 имат
специализиран режим за изграждане върху техните територии на водохващания и ВиК
инфраструктура.
Съгласно Решение № ЕО-08/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване
на екологична оценка на РПИП, постановено от министъра на околната среда и водите:
•

Част от предвидените в РПИП за ОТ „В и К Сливен“ ООД, гр. Сливен дейности -

водоснабдяване от язовир Асеновец попада в границите на ПП „Сините камъни“. ПСПВ
Сливен е изградена, но не е въведена в експлоатация поради неизградени връзки - довеждащи
водопроводи от язовира до ПСПВ и от ПСПВ до резервоарите и мрежата на гр. Сливен.
Предвижда се въвеждане в експлоатация на ПСПВ след изграждане на нови довеждащи
водопроводи до ПСПВ и връзки със съществуващите резервоари. Предвидените дейности не са
в противоречие с режимите на ПП „Сините камъни“, въведени със ЗЗТ и заповед за
обявяването му;
•

Предвидените дейности в РПИП за „В и К Сливен“ ООД, гр. Сливен са

допустими по смисъла на чл.37, ал.2 от Наредбата за ОС при спазването на режимите на ЗЗ:
BG 0002029 „Котленска планина“, BG 0002023 „яз. Овчарица“, BG 0002058 „Сините камъниГребенец“, BG 0002052 „яз. Жребчево“, BG 0002059 „Каменски баир“, BG 0002094 „АдатаТунджа“ за опазване на дивите птици , определени със заповеди за обявяването им;
•

Предвидените дейности в РПИП за ОТ „В и К Сливен“ ООД, гр. Сливен са

свързани преди всичко с реконструкция и рехабилитация на съществуващата В и К мрежа,
поради което не се очаква увреждане и /или унищожаване, включително и фрагментиране на
природните местообитания и местообитания на видове, предмет за опазване в горе цитираните
защитени зони;
•

При изпълнение на дейностите, предвидени в РПИП за ОТ „В и К Сливен“ ООД,

гр. Сливен, не се очаква генериране на шум, емисии в атмосферата и генериране на отпадъци
във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие, водещо до
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намаляване на числеността и плътността на популациите, предмет на опазване в горе
цитираните защитени зони;
•

Не се очаква реализацията на РПИП за ОТ „В и К Сливен“ ООД да доведе до

кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания, предмет за
опазване на горе цитираните зони спрямо одобрените до момента други планове, програми и
проекти;
•

Канализационните и водопроводните отклонения, предвидени за агломерациите

над 10 000 е.ж. не са свързани с риск за човешкото здраве, съответно нямат отношение към
обектите, подлежащи на здравна защита.
В Решение № ОВОС-11/05.04.2018г. на МОСВ за преценяване на необходимостта от
извършване на оценка на въздействие върху околната среда на РПИП, постановено от
министъра на околната среда и водите се заключава, че предвидените дейности по
реализацията на ИП за изграждане на КПС „Речица“ са допустими спрямо режима на ЗЗ
„Адата - Тунджа“ (BG0002094).
Освен включените в приложение 2 ЗЗ от НЕМ на ОТ, обслужвана от „В и К
Сливен“ ООД попадат изцяло или частично следните ЗЗ (Натура 2000) по смисъла на Закона за
биологичното разнообразие (ЗБР), които няма да бъдат засегнати от реализацията на
разглежданите ИП.
✓
Камчия“,

BG0000427 „Pека Овчарица“, BG0000279 „Стара река", BG0000139“Луда
BG0000553

,,Гора

Тополчане",

BG0000554

,,Гора

Желю

Войвода",

BG0000567 ,,Гора Блатец" за опазване на природните местообитания и на дивата флора
и фауна, включени в списъка на защитените зони;
✓

BG0002023 ,, Язовир Овчарица“, BG0002052,,Язовир Жребчево“ за

опазване на дивите птици;
В териториалния обхват на РПИП попадат и следните защитени територии по смисъла
на Закона за защитените територии (ЗЗТ):
✓

Природен парк „Сините камъни“;

✓

Резервати (Р): „Орлица“ и „Кутелка“;

✓

Поддържан резерват „Сини бряг“;

✓

Защитени местности (ЗМ):“Агликина поляна“, „Букова гора“, „Вида“,

„Демир капия“, „Железни врата“, „Керсенлик“, „Кореник“, „Лале баир“, „Марков бук“,
„Медвенски карст“, „Дебела кория“, „Орлите“, „Орлова скала“, „Тракийски клин“,
„Хайдут дере“, „Хърсов град“;
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✓

Природни забележителности (ПЗ):скално образование „Баджала кая“,

„Билярника“, „Долна мааза“, „Дряновска пещера“, „Haxoдище на тис в м. Еленска
глава“, „Злостен“, „Пещера „Змееви дупки“, „Изворите“, „Кървавата локва“,
„Ледницата“, „Маарата“, „Пещера „Малката маара“, „Орловите пещери“, „Острова на
Тунджа“, „Пещера Раковски в м. „Злостен“, „Пещера в м. „Царевец“, „Пещера
„Приказна“, „Пещера „Леденика- Римско кале“, „Св. 40-те мъченика“, „Сини вир“,
„Трите пещери“, „Урушки скали“, „Халката“ и ПЗ „Черните извори“.
Част от предвидените ИП в РПИП за ОТ „В и К Сливен“ ООД, гр. Сливен ще бъдат
извършени в ПП„Сините камъни“. Предвидените дейности не са в противоречие с
режимите на ПП „Сините камъни“, въведени със ЗЗТ и заповед за обявяването му.
Останалите представени защитени територии, защитени местности и природни
забележителности по смисъла на Закона за защитените територии няма да бъдат засегнати
от реализацията на инвестиционните предложения.
11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например
добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на
енергия, жилищно строителство)
Освен описаните по-горе дейности (т. II.3), не се предвиждат други, свързани с
предлаганите ИП, в т.ч. не се предвижда добив на строителни материали, добив или пренасяне
на енергия или жилищно строителство.
12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното
предложение
За реализиране на инвестиционните предложения е необходимо разработване и
одобряване на съответните подробни устройствени планове, учредяване на сервитути и права
за пресичане на съществуваща техническа инфраструктура (пътища, водни обекти) получаване
на разрешения за строеж – дейностите са по реда на Закона за устройство на територията.
Реализацията на инвестиционни проекти и намерения, произтичащи от РПИП, и които
касаят ползване или водовземане от повърхностни или подземни водни тела подлежат на
разрешителен режим, съгласно Закона за водите като:
•

Разрешителните за водовземане и ползване на повърхностен воден обект се

издават при спазване изискванията на Глава четвърта „Разрешителен режим“ и Глава осма
„Опазване на водите и водните обекти“ от ЗВ, Наредба за ползването на повърхностните води,
приета с Постановление на МС № 200 от 13 юли 2011 г., Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за
издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на
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индивидуални емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване, Наредба № 6 от
ноември 2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества
в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, Наредба № 1 от 11 април 2011 г за
мониторинг на водите и Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване,
проектиране,

утвърждаване

и

експлоатация

на

санитарно-охранителни

зони

около

водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците
на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;
•

Разрешителните за водовземане и ползване на подземен воден обект се издават

при спазване изискванията на Глава четвърта „Разрешителен режим“ и Глава осма „Опазване
на водите и водните обекти“ от ЗВ, Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и
опазване на подземните води и Заповед за утвърдени разполагаеми ресурси на подземните
водни тела, издадена от директора на Басейнова дирекция (ежегодно се издава). Съгласно чл.
116, ал.2 от ЗВ ежемесечно се определя общото черпене от подземните водни тела и
свободните водни обеми;
•

При засягане на водни обекти от предвидените дейности при изграждане на

линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - мостове, преносни мрежи и проводи, по
смисъла на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗВ, е необходимо издаване на разрешително за
ползване на воден обект, освен в случаите на чл. 46, ал. 5 от ЗВ. Съгласно § 1, ал. 1, т. 34 от ЗВ
„воден обект" е постоянно или временно съсредоточаване на води със съответни граници, обем
и воден режим в земните недра и в естествено или изкуствено създадени форми на релефа
заедно с принадлежащите към тях земи.
Реализацията на инвестиционни проекти и намерения, произтичащи от РПИП, и които
касаят ползване или водовземане от повърхностни или подземни водни тела следва да бъде
съгласувана допълнително за допустимостта спрямо ПУРБ и ПУРН за съответния планов
период, съгласно действащото приложимо законодателство.
III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже
отрицателно

въздействие

върху

нестабилните

екологични

характеристики

на

географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под
внимание, и по-конкретно:
1.

съществуващо и одобрено земеползване

Информацията е представена по-горе към т. ІІ.9.
2.

мочурища, крайречни области, речни устия

Инвестиционните предложения не засягат мочурища, крайречни области и речни устия.
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3.

крайбрежни зони и морска околна среда

Предлаганите ИП в РПИП не засягат територии на крайбрежни зони и морска околна
среда.
4.

планински и горски райони

Инвестициите за агломерации над 10000е.ж. не засягат планински, но засягат горски
територии – съгласно регистъра на имотите, представен в Приложение № 1.
За мерките за агломерации и населени места под 10000е.ж. не е изяснено
местоположението и параметрите на необходимите съоръжения и на този етап не може да се
потвърди дали засягат планински и горски територии.
5.

защитени със закон територии

Описано към т. II.8 по-горе.
6.

засегнати елементи от Националната екологична мрежа

Описано към т. II.8 по-горе.
7.

ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа

стойност
В област Сливен има ландшафти с признат национален, общностен и международен
статут на защита предимно в защитените територии определени по силата на Закона за
защитените територии. Това са защитени територии тип „защитена местност” и по конкретно
защитена местност „Вида”, защитена местност „Хърсов град” и защитена местност „Демир
капия (Железни врата), които са учредени за опазване на характерен ландшафт, редки и
защитени растителни и животински видове, защитена местност „Орлова Скала” учредена за
опазването на характерен пейзаж и природна забележителност „Пещера Раковски в местност
Злостен”, целта на учредяването на която е опазване на пещера и характерен ландшафт. Има и
територии тип „природни забележителности” учредени за опазване на характерни елементи на
ландшафта - опазване на скални образувания, опазване на пещери, опазване на характерни
земни форми, карстови образувания вековни гори.
Реализирането на предложените ИП няма да доведе до отрицателни въздействия върху
ландшафти с признат национален, общностен и международен статут на защита в територии,
целящи опазване на характерни пейзажи и ландшафти.
Обособената територия е известна с богатството си на исторически, културни и
археологически обекти. Местоположението на регистрираните културни ценности е взето
предвид при разработване на РПИП, като такива не се засягат, нито застрашават.
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Всички предвидени проекти в регулацията на населените места, се изграждат основно
по улиците. С оглед на това, че по улиците има вече изградени водопроводи и канализации,
вероятността да се открият археологически обекти е минимална.
Извън регулация, основните деривации и довеждащи водопроводи са изградени.
Подмяна на тези водопроводи не крие риск да бъдат засегнати археологически обекти.
При отреждане на нови терени за водопровод, канализации и други съоръжения от ВиК
мрежата проектантите ще извършват предварително проучване за наличие на археологически
обекти и/ или планове за разкопки. Въпреки минималния шанс за откриване на археологически
разкопки, при изготвяне на идейните проекти, новите трасетата и площадки ще бъдат
съобразени със съществуващи археологически обекти. За целта ще се ползват наличните
официални данни за съществуващите археологически обекти към момента на проектиране на
реконструкцията на съществуващите водопроводи или за изграждане на нови такива, както и
на нова канализация. При откриване на места с археологически обекти, ще се предприемат
мерки за запазването им и ще бъдат съгласувани всички дейности и мероприятия със
съответните власти при спазване изискванията на чл.160 от Закона за културното наследство
дейността се спира и се прилага разпоредбата на чл. 72 от закона.
8.

територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или

подлежащи на здравна защита
Инвестициите са с положително въздействие по отношение на населението и човешкото
здраве, като изгражданите обекти – водоснабдителни и канализационни отклонения нямат
отрицателно въздействие, съответно нямат отношение към обектите, подлежащи на здравна
защита. Със специфичен санитарен статут са санитарно-охранителните зони (СОЗ) около
водоизточниците

и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване(виж т.10.1) и около

водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и
хигиенни нужди , съгласно Наредба №3 от 2000г. за условията и реда за проучване,
проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване (обн., ДВ, бр.88 от
27.10.2000г.). Такива мерки са предвидени и за агломерациите под 10 000 е.ж.
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IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда,
като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие
на реализацията на инвестиционното предложение:
1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи,
културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата,
биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии
1.1. Въздействие върху населението и човешкото здраве
Населението на област Сливен към 31.12.2016 г. е 189 788 души или 2.7 % от
населението на страната и нарежда областта на 13-о място по брой на населението непосредствено след област Русе (223 489 души) и преди Добрич (178 438 души). В сравнение
с 2015 г. населението през 2016 г. е намаляло с 1 397 души или с 0.7 %. Това намаление е в
резултат, както на отрицателния механичен прираст (разликата между заселените и
изселените)- минус 952 души, така и на отрицателния естествен прираст на населението
(разликата между живо родените и умрелите) - минус 445.
Демографското състояние и тенденции, наблюдаващи се към края на проектния период
2018 г. - 2048 г., показват трайно намаляване на населението за област Сливен с 38 933 души
или с 20,95% към 31.12.2048 г, спрямо 2018 г. Само за община Сливен намалението е с 27 204
жители или 23,11% спрямо 2018 г. До 2048 г. в нито една от общините на областта не се
прогнозира положителен тренд.
Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента
на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в
трудоспособна възраст (15 - 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 64 години). Към 31.12.2016 г. това съотношение е 63 за страната. Най-благоприятно е
съотношението в област Сливен – 81души.
Продължава процесът на застаряване на населението, който се изразява в увеличаване
на дела на населението на 65 и повече навършени години. Към 31.12.2016 г. относителният дял
на лицата на 65 и повече навършени години е 19.1% (36 239) от населението на областта. Към
31.12.2016 г. децата до 15 години в област Сливен са 34 568, или 18.2% от общия брой на
населението и е най-високия за страната.
Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която е
41.3 години при 43.5 за страната за 2016 година. Процесът на застаряване на населението се
проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е
41.4 години, а в селата - 41.1 години.
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През 2016 г. в градовете живеят 124 798 души или 65.8% от населението на областта, а в
селата 64 990 или 34.2% от населението на областта.
Раждаемост . През 2016 г. в област Сливен са родени 2 349 деца, от които живо
родените са 2 327 или 99.1%. От всички живо родени през 2016 г. 1 209 са момчета, а 1 118 са
момичета. Коефициентът на раждаемост през 2016 г. (брой живо родени деца на 1 000 души от
средногодишния брой на населението) е 12.2 ‰ и отново е най-високият за страната.
Смъртност . В област Сливен броят на умрелите през 2016г. е 2 772 души, като
коефициента на общата смъртност е 14.6 ‰ при 15.1 ‰ за страната. Смъртността сред мъжете
продължава да бъде по-висока в 2016 г. на 1 000 жени умират 1 137 мъже.
През 2016 г. коефициентът на детска смъртност (умрелите деца на възраст до една
година на 1 000 живо родени) за област Сливен е 8.6 ‰.
Естествен прираст на населението и вътрешна миграция
През 2016 г. естественият прираст на населението в област Сливен е отрицателен минус 445 души. За предходната година той също е отрицателен (- 517 ) души. Стойността на
коефициента на естествения прираст в областта е минус 2.4 ‰, което отрежда на областта подобра позиция спрямо средното за страната (- 6.0‰ ).
В Сливенска област за 2016 г. механичният прираст на населението (разликата между
заселените и изселените) е минус 952 души. Най-голям е броят на преселилите се в областите
София (столица) – 404, Стара Загора – 298 и Бургас – 274. В чужбина са се изселили 1 077
души.
През 2016 г. заселилите се в област Сливен от чужбина са 584, а 2 221 са заселените от
други населени места в страната и областта. Най-голям е броят на преселените от област
София (столица) – 202, Стара Загора – 199 и Ямбол – 173.
Здравеопазване
В област Сливен системата на здравеопазването е сравнително добре развита и като
цяло покрива нуждите от здравна помощ на областта. Към 31.12.2012 г. на територията на
областта се намират 8 болнични заведения и Център за кожно-венерически заболявания със
стационар с капацитет общо 1 002 легла. По данни на РЗИ – Сливен лечебните заведения за
специализирана медицинска и дентална извън болнична помощ са общо 171, но са
неравномерно разпределени. Всички ДКЦ и повечето медицински центрове са разкрити в гр.
Сливен, както и над 70 % от практиките на лекарите-специалисти. Това води до концентриране
на специализираната медицинска помощ в областния център и принуждава пациентите от
другите общини да пътуват до гр. Сливен за извършване на специализирани изследвания и
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консултации.
Заболеваемост
През 2012 г. в лечебните заведения в област Сливен са регистрирани 487 033
заболявания. Това формира болестност по обръщаемост за медицинска помощ от 2 492.68
заболявания на 1 000 души от населението в областта. Структурата на болестността по класове
е следната: болести на органите на кръвообръщението; болести на дихателната система и
болести на пикочо-половата система. Злокачествените новообразувания се обособяват като
друг тежък проблем. В областта, както и в страната, през последните години регистрираните
заболявания от злокачествени новообразувания нарастват.
Сред населението от 0 до 17 години в областта са регистрирани средно 118 749
заболявания за година, а показателите за болестност са средно 2913 заболявания на 1 000 деца .
При децата от 0 до 17 години структурата на болестноста по класове е: болести на
дихателната система (54.50 %) от болестите на децата в областта; инфекциозни и паразитни
заболявания; болести на кожата и подкожната тъкан; симптоми, признаци и отклонения от
нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде и др.
Изводите и основните демографски проблеми, които имат пряко отношение към
системата на здравеопазване и потребностите от здравни услуги са, че през 2016 г. в
областта продължава тенденцията към намаляване на населението, обусловена от ниската
раждаемост, високата смъртност (въпреки, че намалява за периода) и миграцията.
Основните демографски индикатори – раждаемост, смъртност и естествен прираст
определят недоброто състояние на демографските процеси в областта.
Рискови фактори за здравето на населението в областта, имащи пряко отношение към
РПИП, са:
•

Отклонения по показател „мътност“ на питейните води, доставяни от яз.

Асеновец;
•

Голям брой аварии на водопроводи, поради което водоподаването се

преустановява за периоди с различна продължителност;
•

Компрометирано качество на питейната вода от някои водоеми;

•

Заустване на непречистени води във водни обекти, което води до непреки

рискове за здравето на хората;
•

Етернитови водопроводи;
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•

Разрушени

или

необособени

санитарно-охранителни

зони

на

питейни

водоизточници.
Въздействие по време на строителството
Въздействие по време на строителството върху населението ще има при извършване на
такива дейности в близост до обекти, подлежащи на здравна защита (жилищните сгради,
лечебните заведения, училищата, детските градини и ясли, висшите учебни заведения,
спортните обекти, обектите за временно настаняване (хотели, мотели, общежития, почивни
домове, ваканционни селища, къмпинги, хижи и др.), места за отдих и развлечения (плувни
басейни, плажове и места за къпане, паркове и градини за отдих, вилни зони, атракционни
паркове, аквапаркове и др.), както и обектите за производство на храни по § 1, т. 37 от
допълнителните разпоредби на Закона за храните, стоковите борси и тържищата за храни). То
ще бъде изразено във временен дискомфорт в резултат на повишените нива на шум от работата
на строителната и транспортна техника и повишено съдържание на прах и изгорели газове от
ДВГ във въздуха. Въздействието е краткотрайно и локално. При правилна организация на
дейностите може да бъде ограничено до минимум.
Въздействие по време на експлоатация
Експлоатацията на ВиК системите и съоръженията не води до отрицателно въздействие
върху населението и човешкото здраве. Напротив, с реализиране на инвестиционните
предложения и мерките от РПИП ще се разрешат съществуващите проблеми по ВиК системите
и съоръженията, водещи до риск за населението и човешкото здраве – питейни води,
неотговарящи на изискванията за качество по показател мътност, наличие на етернитови
водопроводи, недостиг на вода, разрушени санитарно-охранителни зони, чести аварии, риск от
наводнения поради неизградена или в лошо състояние канализация, влошени здравнохигиенни условия от липса на подходящо пречистване и заустване на отпадъчни води.
Не се очаква превишение на норми за шум, предвид характера на експлоатационните
дейности на ВиК системите и съоръженията.
При прилагането на РПИП няма да има допълнително натоварване на околната среда
или риск за човешкото здраве от радиация и вредни лъчения.
Заключение
Като цяло се очаква положително въздействие от реализиране на ИП, свързано с
разрешаване на проблемите за населението и здравето на хората в обособената територия по
отношение на ВиК системите и съоръженията.
1.2.Въздействие върху материалните активи
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Въздействие по време на строителството
Въздействието върху материалните активи по време на строителството представлява
процеса на влагане на нови активи. В този период се повлияват незначително компоненти на
околната среда – ландшафт, почви, растителност и др., създава се дискомфорт за околната
среда и човешкото здраве в резултат на повишено прахоотделяне и емисии на вредни вещества
от строителната техника, както и на повишени нива на шум. Въздействието е краткотрайно и
локално, в обсега на строителните площадки. При новите обекти се засяга ползването на
земята като материален актив, като въздействието е незначително, предвид неголемите площи,
които се засягат, сравнено с подобни и други строежи. Минималното засягане на нови площи е
един от основните критерии, съобразени и анализирани при избора на варианти за реализиране
на инвестициите.
Въздействие по време на експлоатация
Въздействието по време на експлоатация е значително положително, в т.ч. кумулативно
положително, дълготрайно, на база съществуващото състояние на активите на В и К системите
и съоръженията. Ще бъдат разрешени установените проблеми, като с вложените материални
активи ще се постигне съответствие с националното и общностно законодателство по
управление на водите.
Заключение за въздействието
Като цяло се очаква значително положително въздействие, свързано с реализиране на
целите на РПИП.
1.3. Въздействие върху културното наследство
Въздействие по време на строителството
По време на извършване на строително-монтажните работи (СМР), свързани с
нарушаване на целостта на земния пласт, е възможно да се открият структури и находки, които
имат признаци дейността се спира и се прилага разпоредбата на чл. 72 от закона.
Въздействие по време на експлоатацията
Не се очаква. Експлоатацията на В и К системите и съоръженията не е свързана с
въздействие върху обектите на КИН.
Заключение . Не се очаква въздействие.
1.4. Въздействие върху компонентите на околната среда
С цел опазването на водните обекти от изтощаване, замърсяване и увреждане и
поддържане на необходимото количество и качество на водите за питейно-битови нужди от
една страна и осигуряване на здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите,
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запазване на ландшафта от друга по силата на Закона за водите са оценени ИП за обособената
територия на „В и К Сливен” ООД, гр. Сливен.
1.4.1. Въздействие върху атмосферния въздух
Една част от предвидените инвестиции са в областта на водоснабдяването и се отнасят
до изграждане на нови водопроводи, реконструкция на участъци от довеждащи водопроводи,
изграждане на водоснабдителни съоръжения по пътя на водата до консуматора и обновяване
и/или замяна на съоръжения за дезинфекция и обеззаразяване на питейните води, както и
изграждане на пречиствателни съоръжения за води предназначени за питейно-битови нужди.
Това е свързано със строителни дейности, които ще се извършват по съвременна технология.
Въздействие по време на строителството
В периода на строителството се създава дискомфорт за околната среда и човешкото
здраве в резултат на повишено прахо отделяне и емисии на вредни вещества от строителната
техника, както и на повишени нива на шум. Още във фазата на проектирането трябва да се
вземат под внимание реалните рискови ситуации (температурни инверсии, мъгли и др.) и да се
набележат конкретни мерки за ограничаване на отрицателното им въздействие. В етапа на
строителството се изисква стриктно да се спазват мерките за ограничаване на емисиите на прах
и вредни вещества от строителната техника. Въздействието върху атмосферния въздух в тази
фаза на реализация на ИП е определено като краткотрайно и локално, в обсега на строителните
площадки.
Друга част от предвидените инвестиции са свързани с доизграждане и/или
реконструкция

и

модернизация

на

съществуващи

ПСОВ

заедно

с

изграждане/доизграждане/обновяване на съществуващата инфраструктура за събиране и
отвеждане на формираните отпадъчни води на територията на агломерациите. Специфичната
технология и организация на процесите в такъв тип съоръжения е свързана с емисии на газове
и миризми, които ще имат траен ефект върху атмосферния въздух, но се очаква да бъдат с
незначително въздействие.
Въздействие по време на експлоатацията
След реализирането на РПИП за обособената територия не се очаква значително
въздействие върху качеството на атмосферния въздух. По време на експлоатацията се очаква
постоянно въздействие върху атмосферния въздух, което ще бъде дълготрайно и свързано
основно с експлоатацията на изградените ПСОВ, гр. Сливен и Нова Загора - населените места
и агломерации под 10 000 е.ж. Специфичната технология и организация на процесите в ПСОВ
е свързана с емисии на газове и миризми, които ще имат траен ефект върху атмосферния
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въздух, но се очаква да бъдат с незначително въздействие, тъй като са достатъчно отдалечени
от населените места. Посоченото въздействие ще има локален ефект на и около площадката на
обектите.
Заключение за въздействието
Възможните въздействия върху качеството на атмосферния въздух се оценяват като
незначителни и обратими.
1.4.2. Въздействие върху климата. На базата на проведените дългогодишни
инструментални наблюдения върху средната годишна температура на въздуха и на валежите в
страната специалистите по измененията на климата на територията на страната са стигнали до
извода, че за България тенденцията през следващите десетилетия е към затопляне, намаляване
на годишната амплитуда между максималната и минималната температура на въздуха,
увеличаване на честотата на екстремни метеорологични явления, увеличаване на случаите с
проливни валежи, увеличаване на броя на дни с гръмотевични бури и градушки в по-хладни
месеци - през април и септември, увеличаване на броя на засушаванията, намаляване на
дебелината на снежната покривка, ускоряване на снеготопенето. За България най-значими са
нарастванията на случаите с валеж между 5 и 10 литра за денонощие и тези над 40 литра за
денонощие. Намаляването на валежните количества ще доведе до промяна на водните ресурси.
При най-песимистичните сценарий се очаква понижаване на речния отток в страната до 4050%. Високите температури на въздуха, в съчетание с валежния дефицит през летния сезон ще
доведе до по-високи стойности на транспирацията и евапотранспирацията през този период от
годината. Всичко това ще увеличи риска от засушаване.
Индикатори за чувствителността към климатичните промени и екстремните събития,
свързани с тях са: количество на повърхностни води; количество на подземни води; качество
на водите; засушаване; наводнения; водоснабдяване за питейно-битови нужди /подпочвени и
течащи повърхностни води/; водоснабдяване за питейно-битови нужди /водовземане от язовир/;
разход на енергия.
Климатичните фактори определят количеството на водните ресурси и динамика на това
количество на територията на страната и в частност на територията на област Сливен за една
календарна година, или за по-дългосрочен период. С помощта на разработения климатичен
модел е установено, че:
•

за този регион на България до 2050 г. има тенденция към намаляване

валежите, а от там и на водните ресурси. Същевременно намаляването на валежите е
свързано и с тенденцията към затопляне на климата.
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Отклонения по области на годишния валеж в % през 2014 г. спрямо климатичните
норми 1961-1990 г.( (Източник: ИАОС/МОСВ))
•

увеличен брой случаи с тежки валежи, регистрирани в метеорологичната

мрежа. От началото на 21-век, в България са регистрирани значителен брой дни с
масови екстремни валежи, довели до големи икономически загуби и човешки жертви,
особено през 2005, 2007 и 2010 г. Значително увеличение на средния брой дни с обем
на валежите над 100 mm - с около 30 % за периода 1991-2007 г. спрямо базовия период
(1961-1990 г.).
Населените места на област Сливен се намират в поречията на реките Тунджа,
Камчия и Янтра. Наводнения в населени места в област Сливен, определени с ПУРН на
Черноморски район и Източнобеломорски район са: с „висок“ риск за басейна на
р.Тунджа и със „среден“ риск за басейна на р. Камчия. Основна причина за
регистрираните наводнения са разливанията на реки, причинени от изключително
интензивни и продължителни валежи. Отчитаното значително увеличение на средния
бр. дни с обем на валежите над 100mm, е основание да се приеме, че степента на риска
от наводнения се запазва.
•

по-чести случаи на облачност, характерни за пролетта и лятото с валежи,

гръмотевични бури и градушки през зимните месеци, като януари и февруари;
•

по-висока честота на средния брой дни с гръмотевични бури и градушки

през април и септември в периода 1991-2006 г. спрямо базовия период;
•

има повече и по-дълги периоди на суша, последвани от тежки бури и

тежки наводнения, причиняващи щети и жертви. Най-дълги периоди на засушаване са
настъпили през 40-те и през последните две десетилетия на ХХ век, а най-значимите
суши - през 1945 г. и през 2000 г .
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Повечето климатични модели симулират увеличение на температурата на въздуха в
България от 2 до 5° C до края на века. През 80-те години на XX век в България е започнало
намаление на валежите, съчетано с повишение на температурите на въздуха, които довеждат
до дълбока депресия в речния отток и подземните води. За област Сливен водните ресурси са
достатъчни за покриване на нуждите от питейна вода за населението, промишлеността и
селското стопанство. Не се очаква дефицит на вода за биоценозите. Намаляването на водните
ресурси дори до 20% ще бъде компенсирано чрез редуциране на загубите на вода във
водопреносната мрежа до 25%, т.е. сега и в перспектива до 2048 г. не се очаква недостиг на
вода в разглежданата обособена територия;
•

годишната амплитуда между максималната и минималната температура

на въздуха намалява - минималната температура се повишава по-бързо от
максималната. Въз основа на данни от 120 станции с наблюдения за 40 годишен период
(1961-2000) като горещи вълни в България се приемат случаите с поне 3
последователни дни (п.д.) с температура над 32 ̊С. Горещи вълни с температури над
32 ̊С, 34 ̊С, 36 ̊С, 38 ̊С и 40 ̊С, са регистрирани в 6, 5, 4, 3, и 2 последователни дни.
Повечето случаи се наблюдават след 1985 г.
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Отклонения по области на средната годишна температура на въздуха (оС) през 2014 г.
спрямо климатичните норми 1961-1990 г. (Източник: ИАОС/МОСВ)
Горещите лета ще се появяват по-често и почти всяко лято се очаква да бъде
необичайно горещо до 2080г. Броят на летните дни ще се увеличава до 90 дни в периода 20212050 г. Процентът на летните дни се очаква да нарасне от 18-20 % в днешно време до повече от
40 % в повечето равнинни места в Южна България. Горещите дни също ще се увеличат до 30 %
до края на 21-ви век.
•

снежните месеци в планините намаляват, а дебелината на снежната

покривка показва стабилна тенденция към изтъняване;
•

геоложкият риск основно е свързан с проявление на свлачищни процеси.

За област Сливен има регистрирани 47 броя свлачища, от които 16 бр. са активни, 30 бр.
са потенциални и 1 бр. е стабилизирано. Свлачищата, които застрашават ВиК
съоръжения са общо 4 бр. от които 2 бр. са активни и 2 бр. са потенциални. На
територията, където се предвиждат инвестиционните намерения, земната основа е
условно стабилна, но са вероятни локални активизации под въздействие на обилни
валежи и наводнения. Очакваните климатични промени, свързани с периоди на
засушавания и с периоди на екстремни валежи може да бъдат причина зарегистриране
на множество земетресения с нисък магнетут, отчитайки тенденцията на увеличаване
на сеизмичната активност на Балканския полуостров.
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В следващата ТаблицаIV.1.4.2-1 е представена информация за рисковете с висока и
средна уязвимост на инвестиционните намерения за изграждане на ПСПВ, реконструкция на
довеждащ водопровод, ремонт на главен водопровод, подмяна на колектори, реконструкция
на канализационни клонове, ремонт на НВ, ЧВ, подмяна на помпи.
Таблица IV.1.4.2-1. Оценка на риска за инвестиционните намерения, предлагани за
ОТ н „ВиК“ Сливен ООД, гр. Сливен (рискове с висока и средна уязвимост) от
климатичните изменения
Климатичен
риск

Висока уязвимост

Средна уязвимост

Екстрем Наводне Земетрес
Бури,
Водни
ни
ния
ения включително запаси
валежи –
ураганни
промени
бури

Пожари в
некултив
ирани
земи

Нараства
не на
температ
урата и
горещи
вълни
3

Оценка на
9
9
6
4
4
4
уязвимостта
Описание
Застрашени урбанизирани и индустриални територии; Материални щети и
на риска
човешки жертви.
Критични
прагове и
въздействия,
свързани с
климата

Среден
бр. дни
с
валежи
над 100
мм - с
около
30% за
период
а 19912007 г.
с-мо
(1961-

Висок
Коеф. на
риск за
сеизмичност:
поречието Кс > 0.15
на р.
Тунджа
Среден
риск за
поречието
на р.
Камчия

По-висока
честота на
ср. бр. дни с
гръмотевич
ни бури и
градушки в
периода
1991-2006 г.
с-мо (19611990 г.)

Намалява
не на
водните
ресурси с
10% до
2048 г.
няма
опасност
стойност
та на
WEI+ да
надхвърл
и 20%

Нарастване Нарастване
на
на бр. дни –
температура 3-7с t≥32°C
та; Бр. дни с
горещи
вълни,
засушаване
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Климатичен
риск

Висока уязвимост

Средна уязвимост

Екстрем Наводне Земетрес
Бури,
Водни
ни
ния
ения включително запаси
валежи –
ураганни
промени
бури

Пожари в
некултив
ирани
земи

Нараства
не на
температ
урата и
горещи
вълни

1990 г.)

Взаимодейс
твия

Вероятност
(1-3)
Последстви
я (1-3)
Обща
степен на
риска
Възможни
действия за
адаптиране

Спират
да
работят
съоръженията;
опасност
от
замърсяване;
здравен
риск.
Физически несъвършенства и
дефекти
на
системата
(инфилтрация на подземни води
в канализацията, ексфилтрация,
механично
разрушаване
на
колекторите
и
др.).
Хидравлично претоварване на
канализационната
мрежа,
нерегламентирано
преливане
при
дъждопреливниците,
замърсяване на почви и води и
др.
3
3
2

Възможно затрудняване на работата на
мрежите и съоръженията. Затрудняване на
технологични процеси.
Увреждане на горите. През последните 5
години повече от 120 хиляди м3 (250 хил. Ха)
гори са увредени от вятъра. Наред със
въздействието на засушаването върху
човешкото здраве и компонентите на
околната среда, то може да окаже и
значително влияние върху техническата
инфраструктура, в т.ч. водоснабдителните
системи и съоръжения.

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

6

6

4

2

2

2

2

Превантивни
мерки, планове
за евакуация;
национални,
областни и
общински
мерки за
защита при
бедствия.
Мерки по
ПУРН 20162021 г.
Мерки в
инвестиц.
намерение дъждопреливници,

Проектите са
съобразени с
нормите за
проектиране и
строителство в
земетръсни
райони

Превантивни мерки, планове за евакуация.
Мерки по Националната програма за защита
при бедствия;
Областни и общински програми за защита
при бедствия.
Превантивни мерки, планове за евакуация,
осигурен необходимия обем на напорните
водоеми.
Реконструкция на довеждащите водопроводи
и водопроводната мрежа с цел намаляване на
загубите на вода за недопускане на воден
стрес на водното тяло.

67

Климатичен
риск

Висока уязвимост

Средна уязвимост

Екстрем Наводне Земетрес
Бури,
Водни
ни
ния
ения включително запаси
валежи –
ураганни
промени
бури

Пожари в
некултив
ирани
земи

Нараства
не на
температ
урата и
горещи
вълни

охранителни
канали за
отвеждане на
дъждовни води
В заключение може да се каже, че всяко от разглежданите ИП има в различна степен
зависимост от климатичните промени, като за всички важи заключението, че екстремните
валежи и наводненията са с най-висока степен на опасност за обектите и съоръженията на В и
К системите от ОТ, обслужвана от „В и К Сливен“ ООД, гр. Сливен. По критерий
чувствителност, както и по критериите за ниво на изложеност или за уязвимост на ИП отново
са определени с най-високата степен на опасност по отбелязаните по-горе климатични
промени. За целите на оценката на риска се комбинират резултатите от оценката на
чувствителността и експозицията. Резултатът показва колко уязвим е проектът към конкретни
опасности свързани с климата, в сегашното му местоположение. Уязвимостта дава възможност
за определяне на приоритетите на опасностите, за да се определи кои са най-значимите
опасности, които следва да бъдат предприети за оценка на риска.
Риск за водоснабдяването на ОТ, обслужвана от „В и К Сливен“ ООД, гр. Сливен
вследствие на климатични промени.
На територията на „В и К Сливен“ ООД, гр. Сливен вследствие на засушаване са
изведени от експлоатация следните подземни водоизточници: За община Сливен: 6 броя
извори и дренажи; За община Нова Загора – 4 броя извори и дренажи; За община Твърдица – 3
броя извори и дренажи; За община Котел – основния водоизточник (карстов извор) на гр.
Котел е с намаляващ дебит в сухо време. Застрашени от засушаване и в сезонен режим са: За
община Сливен – с. Новачево; За община Нова Загора – с. Събрано и с. Съдийско поле; За
община Котел - с. Тича и с. Остра могила; За община Твърдица – с. Жълт бряг.
Заключение: От реализирането на ИП не се очаква въздействие върху климата.
1.4.3.

Въздействие върху повърхностните и подземни води

Очакваните въздействия от изпълнението на заложените ИП и мерки в РПИП върху
повърхностните и подземни води в региона ще бъдат свързани с трите важни проблема:
68

качество, количество и цена на водата за питейно-битови нужди в дългосрочен план до 2048 г.
и след това.
Една част от предвидените инвестиции са в областта на водоснабдяването и се отнасят
до изграждане на нови водопроводи, реконструкция на участъци от довеждащи водопроводи,
изграждане на водоснабдителни съоръжения по пътя на водата до консуматора. Предложените
ИП за реконструкцията на съоръженията за водовземане, като довеждащите водопроводи,
помпените станции, водоразпределителната мрежа са насочени към

осигуряване на

достатъчна по количество питейна вода за населението, като същевременно се постига и
желания екологичен ефект. Мерките за намаляване на течовете и ограничаване на загубите на
питейна вода по водоснабдителната мрежа в дългосрочната перспектива са от особено важно
значение за съхранение на водния ресурс. От съществено значение е и значителното
подобряване на качествата на питейната вода, за което част от ИП са за обновяване и/или
замяна на съоръжения за дезинфекция и обеззаразяване на питейните води, както и изграждане
на пречиствателни съоръжения за води предназначени за питейно-битови нужди (ПСПВ
Сливен). Това има както социален, така и здравен ефект.
Реализацията на мерки и дейности по учредяване, преучредяване и поддържане на СОЗ
около водоизточниците на питейно водоснабдяване, въвеждане на повсеместна дезинфекция
на водата за питейно-битови нужди и поддържане на строга технологична дисциплина при
осъществяването на този процес ще има положително, постоянно и дълготрайно във времето
въздействие.
Монтирането на измервателни уреди за точно отчитане на водните количества и
намаляване на загубите по водоснабдителните мрежи и реално отчитане на количествата във
всяка точка от водочерпенето от потребителите ще има както социален, така и огромен
екологичен ефект. Ще се запази ресурса на водите като същевременно ще се гарантира
качествена услуга водоснабдяване на реална и поносима цена. Въздействието в случая ще бъде
повсеместно, положително, постоянно и дълготрайно във времето.
Реконструкция на отделни съоръжения на действащите ПСОВ Сливен и Нова Загора с
цел достигането на степен на пречистване, съответстваща на индивидуалните емисионни
ограничения, определени за всяка от тях от съответния регулаторен орган ще доведе до
значително намаляване, а в дългосрочен план и до прекратяване на замърсяването на
повърхностните водни тела. Това ще има пряк резултат за подобряване на общото състояние
на водните обекти и в дългосрочна перспектива ще способства за чисти води, а следователно и
за постигане на екологично равновесие в повърхностните водни тела. За населените места от
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агломерации Сливен и Нова Загора

в ПУРБ на ИБР са предвидени мерки свързани със

събирането, отвеждането и пречистването на отпадъчните води от населените места, а именно:
За гр. Нова Загора, в обхвата на агломерация Нова Загора, са предвидени мерки с код:
UW_2_7 - Изграждане на 3-то стъпало на ПСОВ за отстраняване на азот и фосфор” и UW
2 _1 - „Изграждане и/или реконструкция на канализационна мрежа за населено място с
над 10 000 е.ж.;
За гр. Сливен - UW_2_4 - Изграждане и/или реконструкция на канализационна
мрежа за населено място над 10 000 е.ж.” .
В ПУРН ИБР 2016-2021 няма определени конкретни мерки във връзка с настоящото ИП.
Опазването 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 също ще има повсеместно, положително,
постоянно и дълготрайно във времето въздействие.
По време на строителството
По време на строителството има много ниска степен от замърсяване, въздействието е
краткотрайно, еднократно, без кумулативен ефект. Няма пряко въздействие върху подземните
води, поради естеството на дейностите – ремонтни работи и изграждане на нови тръбопроводи,
изграждане (подновяване) на СОЗ.
По време на експлоатацията
Въздействието е изцяло положително в сравнение със съществуващото състояние,
предвид целите на РПИП и включените в него инвестиции. Не се очаква влошаване на
екологичното и химичното състояние на повърхностните водни тела, както и на химичното и
количествено състояние на подземните водни тела.
Заключение
По време на строителството има много ниска степен от замърсяване, въздействието е
краткотрайно, еднократно, без кумулативен ефект. Чрез РПИП ще се разрешат проблемите с
отпадъчните и питейните води в обособената територия, като ИП има изцяло положително
въздействие върху състоянието на водите в обхвата на обособената територия. Това
положително въздействие се изразява чрез подобряване на екологичното и химично състояние
на повърхностните води след въвеждане в експлоатация на пречиствателните съоръжения
(предвидени за агломерации и населени места под 10 000 е.ж.). Респективно това се отразява и
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на качеството на питейната вода за населението и ограничаване замърсяването на водните
обекти приемници на отпадъчните битови води.
1.4.4.

Въздействие върху почвата

По време на строителството. Въздействия върху земите и почвите са възможни при
изпълнението на строителните дейности, необходими за реализирането на отделните ИП и са
свързани с извършването на изкопно - насипни работи. Почвеното покритие се нарушава
временно в етапа на строителството, като след приключване на строителните дейности се
извършва частична рекултивация на терените.
По време на експлоатация. Възможно е да се получат негативни въздействия по време
на експлоатацията на изградените съоръжения, свързани с евентуални аварии на
канализационни,

пречиствателни

и

др.

съоръжения;

природни

бедствия

(например

земетресения, наводнения).
Заключение за въздействието
Тези отрицателни въздействия ще бъдат преки, краткотрайни и обратими, с ограничен
териториален обхват и ниска степен в обсега на площадките на съответните инвестиционни
обекти. Общо се оценяват като незначителни.
1.4.5.

Въздействие върху земните недра

Земните недра се засягат в ограничена степен главно по време на строителството, като
това въздействие е незначително и засяга главно земните недра до дълбочината на фундиране.
Не се очакват въздействия върху геоложката основа, т .к. изпълнението на земноизкопни работи при изграждането и реконструкцията на водопроводи и съоръжения по пътя на
водата до консуматора е на дълбочина до няколко метра.
1.4.6.

Въздействие върху ландшафта

Сега съществуващият урбаногенен ландшафт ще се засегне от реализация на
предвижданията свързани с реконструкцията и/или изграждането на нови обекти на
техническата инфраструктура и по-точно водоснабдяването и канализацията в населените
места. Не се очаква допълнително мащабно нарушаване на ландшафта. Въздействието върху
този компонент на околната среда може да се оцени най-общо като незначително.
1.4.7.

Въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи и

защитените територии
Въздействията върху растителността и животинския свят се изразяват в увреждане в
унищожаване на сухоземни местообитания и увреждане на водни местообитания. Последното
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се проявява чрез фрагментация на местообитания чрез пряко унищожаване или увреждане на
крайречни хабитати.
Въздушното замърсяване с прах и аерозоли, увреждането на ландшафта, промяна на
видовия състав на растителността, възникването на пожари, прякото унищожаване на
индивиди, прекъсването на миграционни пътища и други оказват отрицателно въздействието
върху растителния и животински свят.
Предвидените ИП за реконструкция на водоснабдителните и канализационни системи
за ОТ, обслужвана от „В и К Сливен“ ООД, гр. Сливен ще се изпълняват по трасетата на
съществуващите тръбопроводи и съоръжения, независимо, че някои от участъците за
реконструкция може да се намират на защитена зона. ИП, свързани с реконструкция на
отделни съоръжения на действащите ПСОВ Сливен и Нова Загора ще бъдат реализирани на
площадките на тези пречиствателни станции и няма да окажат отрицателно въздействие върху
защитените зони в района.
При правилно планиране и прилагане на необходимите мерки, въздействията върху
биоразнообразието и защитените зони в района могат да бъдат ограничени и смекчени.
2. Въздействие

върху

елементи

от

Националната

екологична

мрежа,

включително на разположените в близост до инвестиционното предложение
Елементите на Националната екологична мрежа, разположени в обособената територия
на „В и К Сливен” ООД, гр. Сливен се засягат от предвидени инвестиции по водоснабдяване и
канализация. Обектите, предвидени за инвестиции по водоснабдяване (линейни обекти),
преминават или пресичат засегнатите защитени зони.
В природен парк „Сините камъни“, който е защитена зона по Директива 2009/147/ЕО
(относно опазването на дивите птици), попада част от яз. Асеновец и част от деривацията
захранваща гр. Сливен. За реализацията на предвидените ИП ще бъдат изградени нови и
реконструирани част от съществуващи довеждащи водопроводи, като общата дължина на
трасето е 1,02 km. Съгласно Решение № ЕО-08/2017 г. за преценяване на необходимостта от
извършване на екологична оценка на РПИП, постановено от министъра на околната среда и
водите, за предложените ИП за реконструкция на В и К инфраструктурата и съоръженията
заключението е, че предвидените дейности не са в противоречие с режимите на ПП „Сините
камъни“, въведени със ЗЗТ и заповед за обявяването му;
Съгласно Решение ОВОС -11 /05.04.2018г. на МОСВ ИП, свързано с изграждането на
тласкател от КПС Речица до ПСОВ Сливен попада частично в границите на ЗЗ „АдатаТунджа“ (код BG0002094) за опазване на дивите птици. Дължината на трасето в ЗЗ е 0.350km.
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Общо заключение е, че предвидените дейности в РПИП за ОТ „В и К Сливен“ ООД, гр.
Сливен, които са свързани както с изграждането на нови довеждащи водопроводи от яз.
Асеновец до ПСПВ и на тласкател от КПС Речица до ПСОВ Сливен, така и с реконструкция
на съществуващите довеждащи водопроводи
увреждане

и/или

унищожаване,

до ВС Сливен, няма да бъдат причина за

включително

и

фрагментиране

на

природните

местообитания и местообитания на видове, предмет за опазване в горе цитираните
защитени зони; не се очаква реализацията на ИП да доведе до кумулативно въздействие със
значителен ефект върху видове и местообитания, предмет за опазване на горе цитираните
зони спрямо одобрените до момента други планове, програми и проекти.
Карта с границите на защитените зони и предложените ИП за гр. Сливен е представена
в Приложение №2.1.
Защитени зони по Натура 2000 на територията на гр. Нова Загора няма. Карта с
границите на защитените зони и ИП за гр. Нова Загора е представена в Приложение 2.1.
Обектите по канализация във вътрешна мрежа се изпълняват в рамките на населените
места, т.е. в урбанизирана територия. Тези населени места граничат със съответната защитена
зона. Очакваните въздействия върху НЕМ се определят въз основа на:
•

необходимостта от управляване на териториите, в които са разположени

природните забележителности с цел запазване на техните естествени особености;
•

степента на риска от фрагментация на териториите, както и вероятността

инвестиционните инициативи да засегнат приоритетни природни местообитания;
•

степента на въздействие по отношение на видовите животни предмет на

опазване в защитените зони и на местообитанията им. Това предимно се свързва с
безпокойството им, както и отнемане на площи от хранителните местообитания за хищните
птици и местата за гнездене на наземно-гнездящите видове.
Очакваните въздействия върху елементите на НЕМ са предмет на самостоятелна оценка
съгласно изискванията на Закона за биологичното разнообразие и Наредбата за условията и
реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми и инвестиционни
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони към този закон. Тази оценка
се прави за всяко конкретно място и всеки отделен инвестиционен проект.
3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното
предложение от риск от големи аварии и/или бедствия
3.1. Съгласно информацията в Публичния електронен регистър по чл. 1, ал. 1, т. 7 от
Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на
73

последствията от тях, публикуван на интернет страницата на МОСВ, в границите на
обособената територия се експлоатират следните предприятия с нисък и висок рисков
потенциал по Раздел първи на Глава седма на Закона за опазване на околната среда, с които
следва да се съобразят инвестиционните предложения и мерките, идентифицирани в РПИП:
Таблица IV.1.4.3.1-1. Предприятия с нисък и висок рисков потенциал на
обособената територия „В и К Сливен“ ООД, гр. Сливен
Оператор

Риско Отрасъл в
в
съответствие с
потен кодовете в ЕSPIRS
циал

Код на
повърхностно
водно тяло

Наименование
на
повърхностно
водно тяло в
риск

Алгънс“ ЕООД
гр.Сливен
„Производственоскладова база Бършен“,
община Сливен

Нисък Производство,
унищожаване и
съхранение на
взривни вещества

BG3TU570R067 р. Тунджа от
вливане на река
Асеновска до
вливане на р.
Мочурица

Агенция „Държавен
Висок Съхранение на гориво BG3TU700R026 р. Овчарица от с.
резерв и
(включително за
Сотиря до
военновременни
отопление, продажба
вливане в р.
запаси“, гр. София –
на дребно и др.)
Тунджа
Териториална дирекция
„Държавен резерв“, гр.
Бургас за предприятие –
„Петролна базаСливен“,
община Сливен
„Екоенержи“ ООД, гр.
нисък Съхранение на ВНГ
BG3TU700R028 р. Асеновска от
Сливен - „Складова база
гр.Сливен до
за пропан-бутан и
устие
пълначно за бутилки“,
гр. Сливен
„Топлофикация Сливен“ Нисък Производство на
BG3TU700R028 р. Асеновска от
ЕАД, гр. Сливен
електроенергия,
гр.Сливен до
електроснабдяване и
устие
електроразпределение
3.2. Бедствия
Всяко от описаните предприятия, в рамките на своята дейност и при наличието на
аварийна ситуация би представлявало риск за водния обект, в обсега на който се намира.
Необходими са мерки, които да водят до предотвратяване на замърсяването на речните
басейни в случай на а ВиК системите и съоръженията нямат принос към увеличаване на риска
от възникване на голяма авария и/или инцидент.

74

За инвестициите за Агломерации над 10 000 е.ж. от ОТ, обслужвана от “В и К
Сливен“ ООД, гр. Сливен , в рамките на РПИП са извършени оценки на риска от климатични
промени и други рискове (резюме на резултатите от тези оценки е представено към т. IV.1.4
по-горе).
4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно,
краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и
отрицателно)
Цялата концепция на разработвания Проект за регионални прединвестиционни
проучвания на обособената територия на „В и К Сливен” ООД, гр. Сливен и инвестиционните
предложения и мерки към него определят вида на очакваните въздействия върху отделните
компоненти на околната среда.
Въздействие върху климата
Климатичните фактори определят количеството на водните ресурси на територията на
област Сливен, както и динамика на това количество, както през една календарна година, така
и в дългосрочен период. С помощта на климатичен модел е установено, че за този регион на
България до 2050 г. има тенденция към намаляване валежите, а от там и на водните ресурси.
Същевременно намаляването на валежите е свързано и с тенденцията към затопляне на
климата.
От реализирането на ИП не се очаква въздействие върху климата.
Въздействия върху въздуха
Реализирането на разглежданите инвестиционни предложения и мерките от РПИП за
ОТ „В и К“ Сливен ООД няма доведат до значително въздействие върху качеството на
атмосферния въздух (КАВ). Въздействието върху КАВ ще бъде само по време на
строителството и ще има локален характер в рамките на площадките на извършване на
строителните дейности, а продължителността му ще е краткотрайна.
Специфичната технология и организация на процесите в съоръжения за пречистване на
отпадъчните води е свързана с емисии на газове и миризми, които ще имат траен ефект върху
атмосферния въздух, но се очаква да бъдат с незначително въздействие.
Възможните въздействия върху качеството на атмосферния въздух се оценяват, както
следва:
•

по вид – преки и косвени в зависимост от ИП и мерки;

•

по характер – предимно отрицателни в зависимост от ИП и мерки;

•

по продължителност – дълготрайно.;
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•

по териториален обхват – съответства на степента на намеса, най-често с локален

обхват;
•

по честота – временно в периодите на строителството и постоянно, по време на

експлоатация на различните съоръжения и обекти;
•

кумулативен ефект – от наслагващите се емисии отделяни от битовия сектор и

транспортните източници, от локални нерегламентирани сметища (ако такива се допуснат), от
строителство и др. едновременни източници;
•

превишени екологични стандарти за качество на въздуха или пределни

стойности – няма.
Повърхностни и подземни води
Възможното въздействие върху качеството на водите се оценява, както следва:
•

по вид - преки и косвени в зависимост от инвестиционните инициативи и мерки;

•

по характер - положително или отрицателно в зависимост от инвестиционните

инициативи и мерки;
•

по продължителност – дълготрайно;

•

по териториален обхват - съответства на степента на намеса - с предимно

локален обхват;
•

по честота - временно в периодите на строителството и постоянно, по време на

експлоатация на различните съоръжения и обекти.
•

кумулативен ефект - не се очаква.

Очакваните въздействия върху почвите се оценяват така:
•

по вид - преки и косвени в зависимост от инвестиционните инициативи и мерки;

•

по характер - преди всичко отрицателни;

•

по продължителност - дълготрайно;

•

по териториален обхват - съответства на степента на намеса - предимно с

локален обхват;
•

по честота - временно в периодите на строителството и постоянно, по време на

експлоатация на различните съоръжения и обекти.
•

кумулативен ефект - не се очаква.

Въздействията върху геоложката основа могат да се характеризират по следния начин:
•

по вид - преки и косвени в зависимост от инвестиционните намерения и мерки;

•

по характер - преди всичко отрицателни;

•

по продължителност –дълготрайно;
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•

по териториален обхват - съответства на степента на намеса - предимно с

локален обхват;
•

по честота - временно в периодите на строителството на различните съоръжения

и обекти, които ще бъдат реализирани;
•

кумулативен ефект - не се очаква.

Ландшафт
Възможното въздействие върху ландшафта се оценява, както следва:
•

по вид - преки и косвени в зависимост от инвестиционните инициативи и мерки;

•

по характер - преди всичко отрицателни и в някои случаи необратими;

•

по продължителност – дългосрочно;

•

по териториален обхват - съответства на степента на намеса, най-често с локален

обхват.
•

по честота - временно в периодите на строителството и постоянно, по време на

експлоатация на реализираните инвестиционни инициативи;
•

кумулативен

ефект

-

поради

комплексния

характер

на

ландшафта,

предполагаемите въздействия ще се комбинират едновременно с други и имат кумулативен
характер.
Въздействията върху растителния и животински свят и защитените територии
могат да се определят както следва:
•

по вид - по време на строителство пряко, при експлоатацията на линейната

инфраструктура въздействието е както пряко така и косвено, обратимо (частично или
напълно)/необратимо;
•

по вероятност - неблагоприятни въздействия могат да се проявят с различна

вероятност при различните мерки и дейности;
•

по продължителност - постоянни и краткосрочни (приети са въздействия за

период под 1 година), средносрочни (приети са въздействия за период между 1 и 2 години) или
дългосрочни (всички въздействия над 2 години);
•

по териториален обхват - съответства на степента на намеса, обикновено има

локален обхват;
•

по честота - временно в периодите на строителството и постоянно, по време на

изпълнението на различните дейности;
•

кумулативен ефект - от наслагващите се въздействия върху едно и също място.

Очакваните въздействия върху НЕМ се определят въз основа на:
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•

необходимостта от управляване на териториите, в които са разположени

природните забележителности с цел запазване на техните естествени особености;
•

степента на риска от фрагментация на териториите, както и вероятността

инвестиционните инициативи да засегнат приоритетни природни местообитания;
•

степента на въздействие по отношение на видовите животни предмет на

опазване в защитените зони и на местообитанията им. Това предимно се свързва с
безпокойството им, както и отнемане на площи от хранителните местообитания за хищните
птици и местата за гнездене на наземно гнездящите видове.
•

въздействията върху елементите на НЕМ са предмет на самостоятелна оценка

съгласно изискванията на Закона за биологичното разнообразие и Наредбата за условията и
реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми и инвестиционни
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони към този закон. Тази оценка
се прави за всяко конкретно място и всеки отделен инвестиционен проект.
Съгласно Решение № ЕО-08/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване
на екологична оценка на РПИП Шумен, не се очаква значително отрицателно въздействие
върху предмета и целите на опазване на защитените зони
Въздействието на фактора „Отпадъци” върху компонентите на околната среда може да
се класифицира като:
•

пряко (директно от отпадъците); и косвено (чрез въздействието върху друг

компонент на околната среда);
•

едновременно (върху всички компоненти на околната среда и човешкото здраве);

•

дългосрочно (при регламентирани съоръжения за отпадъци); краткосрочно или

средносрочно (при незаконни сметища, докато бъдат почистени);
•

постоянно (отпадъци се генерират при всекидневната човешка дейност) и

временно (при реализация на инвестиционните дейности);
•

с незначителна степен на въздействие (при спазване на нормативните

изисквания);
•

обхват на въздействието: предимно локален;

•

кумулативни въздействия: не се очакват (при спазване на нормативните

изисквания).
Реализацията на предвидените ИП в РПИП ще предизвика шумово натоварване на
отделни територии в определени зони. Това е свързано със строителните дейности, свързани с
изграждане и реконструкцията на водопроводни и канализационни мрежи, изграждане на
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ПСПВ, ПСОВ, ремонтни дейности на съоръжения в отделни участъци в системата на
водоснабдяване. Въздействието на шума се определя като временно въздействие, локално за
района на строителния терен, отрицателно, краткотрайно, кумулативно - от наслагващите се
шумови нива, отделяни от транспортните източници от близко разположено до обектите от
РПИП строителство и др. едновременни източници. Като цяло, въздействието е обратимо,
което го прави незначително. Експлоатацията не е свързана с генериране на шум.
По време на строителството въздействието е с характеристиките на въздействието
върху качеството на атмосферния въздух:
•

вид на въздействието — пряко по време на строителството или експлоатацията

на съоръженията;
•

начин на въздействие — едновременно (върху всички компоненти на околната

среда и човешкото здраве);
•

продължителност на въздействието — за периода 2018-2023г. и след това;

•

честота на въздействието — временно (по време на строителството) и постоянно

при реализация на предвидените за изграждане ПСОВ;
•

степен на въздействието — незначителна (при спазване на нормативните

изисквания);
•

обхват на въздействието — предимно локален;

•

кумулативни въздействия - не се очакват (при спазване на нормативните

изисквания).
Вероятните въздействия върху околната среда от реализирането на предложените ИП се
разглеждат въз основа на принципите, залегнали в изискванията на нормативната база за
извършване на оценка на въздействието върху околната среда. В зависимост от компонента
или фактора на околната среда се посочват онези въздействия, които имат определящ характер
за развитието му и за постигане на максимално щадящо въздействие върху другите
компоненти на околната среда.
•

По отношение на населението и човешкото здраве – Очаква се непряко,

краткотрайно, временно отрицателно въздействие по време на строителната фаза, свързано с
дискомфорт и повишени нива на прах и шум в района на строителните площадки.
Въздействието е обратимо и се оценява като незначително, без кумулативен ефект. Фазата на
експлоатация е свързана с изцяло положително въздействие, в резултат на постигане на целите
по отношение на питейните и отпадъчните води за агломерациите – пряко и непряко,
дълготрайно, постоянно, положително въздействие;
79

•

По отношение на материалните активи – Очаква се пряко и непряко

положително въздействие върху околната среда и здравето на хората от новите/обновени
материални активи; дълготрайно и постоянно – до приключване на експлоатационната годност
на съоръженията.
•

По отношение на културното наследство – Не се очаква отрицателно

въздействие от строителството и експлоатацията на В и К системите и съоръженията.
5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато
население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на
населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.)
Област Сливен е разположена в югоизточна България. На юг тя граничи с област Ямбол,
на изток – с област Бургас, на север – с областите Велико Търново, Търговище и Шумен, на
югозапад – с област Стара Загора. Географското положение на област Сливен се оценява като
благоприятно от гледна точка на възможностите за нейното развитие. В много голяма степен
те зависят от възможностите за интегриране на областта със съседните области, както и
създаване на предпоставки за общо използване на ресурси и потенциали за развитие.
Област Сливен заема територия от 3 544,066 km2, което представлява 3,19 % от
територията на страната. Територията се използва за различни цели и е обособена като
земеделски земи, горски площи, населени места и урбанизирани територии; водни течения и
площи; територии за добив на полезни изкопаеми и територии за транспортна инфраструктура.
Област Сливен заема централна част на Югоизточния район. Територията й се отличава
с разнообразен релеф. В северната половина на областта той е планински и полупланински, а
южната – хълмисто-равнинен. Областта обхваща част от Източна Стара планина и найизточните склонове на Средна гора, а на юг преобладават равнините и котловините –
Тунджанската хълмиста област, Сливенското, Новозагорското и Керменското поле.
РПИП се отнася за обособената територия на „В и К Сливен“ ООД, гр. Сливен, която
съвпада с административните граници на Област Сливен. Всички дейности ще бъдат
извършвани н рамките и границите на тази територия.
С конкретни параметри за обхват, капацитет и местоположение са разработени
инвестициите за агломерациите над 10 000 е.ж. Тези агломерации са две за обособената
територия – Агломерация Сливен и Агломерация Нова Загора.
По данни на НСИ към 01.02.2011 г. населението на област Сливен е 197 473 души,
което представлява 2,7 % от населението на България и нарежда областта на 13-то място по
брой на населението от общо 28 области. В периода между двете преброявания (2001 г. - 2011
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г.) населението на областта е намаляло с 21 001 души (9,6 %), или средно с 1,0 % на година.
Този темп на намаляване броя на населението надвишава средния за страната (0,7% на година).
С ускорени темпове се обезлюдяват най-малките населени места и обратно, най- нисък темп на
намаление се регистрира в областния център Сливен. Наблюдава се стабилна тенденция за
увеличаване на относителния дял на градското население в областта.
Обхватът на дейността на „В и К Сливен” ООД, гр. Сливен включва цялата
административна област Сливен с нейните 4 общини и 111 населени места. Населението
според последното преброяване от февруари 2011 година е разпределени по община както
следва:
•

Община Сливен - 125 268 души, или 63,4 % от общото населението на областта

(2 града и 43 села).
•

Община Нова Загора - 39 010 души, или 19,8 % от общото население на областта

(1 град и 33 села).
•

Община Котел - 19 391 души, или 9,8 % от общото население на областта (1 град

и 21 села).
•

Община Твърдица - 13 804 души, или 7,0 % от общото население на областта (2

града и 8 села).
В контекста на целите и задачите на „Проекта за регионални прединвестиционни
проучвания за обособената територия „В и К Сливен“ ООД“ в здравно-хигиенен аспект
значими са качеството на водата използвана за питейно водоснабдяване, ефективността на
дезинфекцията и обеззаразяването на водата и състоянието на водопроводната мрежа.
Оптимизиране на съоръженията за дезинфекция, реконструкция на довеждащи
водопроводи и ремонти на съоръжения по пътя на водата до консуматора в много голяма
степен способстват за добро качество на питейните води при консуматора. Доизграждането на
ПСПВ в гр. Сливен и с. Сборище е от изключителна важност за постигане на необходимото
качество на питейната вода за населението.
Реконструкцията на външни водоснабдителни системи и вътрешна водопроводна мрежа
на населените места от обособената територия на „В и К Сливен” ООД ще имат за резултат:
•

Предотвратяване на замърсяване на питейната вода, дължащо се на морално и

физически остарели водовземни съоръжения;
•

Намаляване до минимум нарушенията, авариите и повредите по водопроводната

мрежа (в т.ч. резервоарите за вода) и обрастване с растителност и повреди в кореновата
система;
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•

Избягване на неправилни връзки и пресичания с битово-фекална и друг вид

канализация във вътрешно сградната система;
•

Избягване на погрешно свързване, неправилно пресичане с канализационни

системи и др.;
•

Предотвратяване на миграция на конструктивни материали от водопроводната

система;
•

Прекратяване на образуване на биофилми.

С реализирането на предложените ИП ще се постигне адекватно решаване на
проблемите с качествата на питейните води в област Сливен.
Окончателният ефект е пряко, постоянно и дълговременно въздействие върху
качествените показатели на питейната вода при консуматора, а от там редуциране в много
голяма степен здравния риск върху засегнатото население и решаване на сега съществуващите
проблеми с качеството на питейните води съгласно изискванията на Наредба № 9 за
качеството на водата предназначена за питейно-битови нужди.
Предложените инвестиционни предложения в сферата на събиране, отвеждане и
пречистване на отпадъчните води от населени места (изграждане на нови канализационни
мрежи и доизграждане на съществуващи такива, изграждане/доизграждане/реконструкция на
ПСОВ, екологосъобразно управление на отпадъците генерирани при пречистването на
отпадъчни води от населени места) ще способстват за пряко, постоянно и дългосрочно
подобряване на състоянието на повърхностните водни тела в територията и ще намалят в
същия порядък здравния риск причинен от замърсяването на подземните води използвани за
питейно-битово водоснабдяване.
Във всички случаи инвестициите предвидени във водоснабдяването и канализацията на
обособената територия управлявана от „В и К Сливен” ООД, гр. Сливен ще имат за резултат
намаляване загубите на питейна вода и подобряване на В и К услугите. Това е особено важно
за този район при наличието на селища с режимно водоснабдяване. Намаляването на загуби на
вода ще рефлектира в два много важни аспекта: запазване на водните ресурси (опазването на
количеството им) и цената на тези услуги. Опазването на водните ресурси е от огромно
екологично значение при прогнозната тенденция за намаляване на количеството на валежите в
региона през следващите няколко десетки години. В този случай въздействието е непряко,
постоянно и дългосрочно.
При оценка на здравния риск се очаква кумулативно въздействие, което е резултат от
разнообразните дейности в региона. Кумулативните въздействия включват времеви фактор,
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тъй като те би следвало да изразяват въздействието върху ресурсите на околната среда в
резултата на промените от минали, настоящи и достатъчно предвидими бъдещи дейности. В
такъв смисъл се очаква кумулативните въздействия да бъдат косвени, постоянни,
едновременни и дългосрочни. Здравно-хигиенните аспекти на околната среда се разглеждат по
отношение на потенциално засегнатото население и се определят от характеристиките на
експозицията, съществуването на територии/зони със специфичен хигиенно-охранителен
статут и наличието на рискови фактори за здравето на населението.
Въздействие (въз основа на прогнозите в предходните точки и подточки на
информацията) се очаква основно през периода на строителните дейности – и най-вече при
дейностите по реконструкция на водопроводи. Това въздействие е ограничено в рамките на
строителните площадки и върху територии в непосредствена близост до тях и е свързано с
временен дискомфорт в резултат на повишените нива на шум от работата на строителната и
транспортна техника и повишено съдържание на прах и изгорели газове от ДВГ във въздуха.
Въздействието е краткотрайно, локално, обратимо, незначително както за околната среда, така
и за населението. При правилна организация на дейностите може да бъде ограничено до
минимум.
Експлоатацията на съоръженията, изградени по РПИП, ще доведе до разрешаване на
съществуващите проблеми по В и К системите и съоръженията, водещи до риск за населението
и човешкото здраве – питейни води, неотговарящи на изискванията за качество, наличие на
голям процент етернитови водопроводи, недостиг на вода, загуби на питейна вода поради
чести и значими аварии, разрушени санитарно-охранителни зони, риск от наводнения поради
неизградена или в лошо състояние канализация, влошени здравно-хигиенни условия от липса
на подходящо пречистване и заустване.
Положителното въздействие ще се отрази на цялото население на обособената
територия.
6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието
Въздействията по време на строителството са неизбежни, с ниска интензивност и
комплексност, тъй като строителните дейности са свързани с едновременно въздействие върху
повечето компоненти на средата, в т.ч. върху факторите на средата – качество на въздуха, шум,
човешко здраве, растителен и животински свят, ландшафт, почви.
По време на експлоатацията се очаква комплексно положително въздействие, с
постоянна проява за срока на експлоатация на съоръженията по отношение на водите, а от там
и върху почвите, населението и човешкото здраве. Генерирането на миризми от инсталацията
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за обезвреждане и стабилизиране на утайките

от ПСОВ е свързано също с постоянно

въздействие, но без комплексност. Не се очакват въздействия върху останалите компоненти и
фактори на средата.
7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на
въздействието
Основните въздействия в резултат на изпълнение на инвестициите се наблюдават по
време на строителството. Те са краткотрайни, с честота – в продължителност на работния ден
и напълно обратими по отношение на атмосферен въздух, шум, води и отпадъци. За почвите,
ландшафта, животинския свят и растителността са неизбежни и еднократни, частично
обратими (в зависимост от степента на възстановяване на почвената покривка след завършване
на строителството и времето за възстановяване на сегашното състояние на растителността). За
останалите компоненти не се очаква въздействие.
По време на експлоатацията не се очаква въздействие върху повечето компоненти и
фактори на средата (води, почви, растителност, животински свят, ландшафт, земни недра,
вредни физични фактори, културно наследство). По отношение на въздуха, въздействието на
миризми от ПСОВ ще е постоянно, за периода на работа на съоръженията, обратимо.
8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени
инвестиционни предложения
Описано към т. II.1. б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или
одобрени инвестиционни предложения
9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията
Предложени са мерки към т.IV.11 по-долу.
10. Трансграничен характер на въздействието
Обособената територия на „В и К Сливен“ ООД, гр. Сливен граничи на изток с
областите Бургас и Шумен, на юг с област Ямбол, на запад с област Стара Загора и на север с
областите Велико Търново и Търговище.
Инвестиционните предложения ще се реализират на територии, отстоящи на голямо
разстояние от държавната граница с Република Турция. Реализирането им е свързано с
незначителни въздействия по време на строителството, които са с локален обхват, съвпадащ с
обхвата на строителните площи. Не се очакват значителни въздействия и по време на
експлоатацията на системите и съоръженията на В и К. Съответно, не се очаква въздействие
върху територии извън Област Сливен, в т.ч. върху околната среда и здравето на хората на
територията на Република Турция.
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11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение,
свързани

с

избягване,

предотвратяване,

намаляване

или

компенсиране

на

предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и
човешкото здраве.
С реализацията на предложените инвестиционни предложения ще се гарантира
осигуряване на достатъчно количество питейна вода за всички цели в област Сливен с качества
отговарящи на нормативните изисквания, както и опазване на водите във водните тела от
замърсяване. В резултат на изпълнението им ще се постигне по- високо качество на околната
среда и средата за обитаване, опазване на екосистемите и гарантиране устойчивото развитие на
биоразнообразието.
Съгласно изискванията на Закона за водите се определя допустимостта на предвидени
за обособената територия на „В и К Сливен” ООД, гр. Сливен инвестиционни предложения.
Контролът по изпълнението на поставените условия ще се осъществява още във фаза
проектиране като ще продължава през другите две фази- строителство и експлоатация.
На база анализите и прогнозите, направени в предходните точки, в инвестиционното
предложение е целесъобразно включването на следните допълнителни мерки, разписани по
компоненти и фактори на средата, в т.ч. приложимите мерки от Решение № ЕО-08/2017 г. на
министъра на околната среда и водите, с което е преценено да не се извършва екологична
оценка за РПИП:
Компоненти на околната среда
Атмосферен въздух
•

Спазване на изискванията за ограничаване на емисиите на прах и вредни

вещества по време на реализацията на инвестиционните инициативи;
•

За нарушените територии да се предвиди ландшафтно устройство и

благоустройство с цел ограничаване на възможните отрицателни въздействия върху
качеството на атмосферния въздух в района.
Води и водни обекти
•

Спазване на забраните и ограниченията за водните обекти, съгласно Закона за

водите;
•

Учредяване на СОЗ около водоизточници за питейно водоснабдяване по реда на

Наредба № 3 от 16.10.2000 г.;
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•

Спазване на забраните и ограниченията за извършване на дейности в границите

на СОЗ, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества
в подземните води;
•

При извършване на дейности, граничещи с води и водни обекти – публична

държавна собственост е необходимо да се определят граници в съответствие с чл.155, ал.1,
т.1 от Закона за водите;
•

В случай, че дейности, предвидени с РПИП засягат воден обект е необходимо

издаване на разрешително по реда на чл.46, ал.1, т.1, буква „б“ от Закона за водите;
•

Да се спазват изискванията на чл.198 от Закона за водите, съгласно които

предоставянето на ВиК услуги на потребители се извършва единствено от ВиК-оператор по
реда на Закона за водите и Закона за устройство на територията;
•

Присъединяване на имоти към водопроводната и канализационната мрежа на

населеното място се осъществява след сключен писмен договор с ВиК-оператор;
•

Да се спазва чл.127 от Закона за водите, съгласно който при проектиране и

изграждане на канализации на населени места и други обекти, едновременно се проектират
и изграждат необходимите съоръжения за пречистването им;
•

Заустването на отпадъчни води в повърхностни води подлежи на разрешителен

режим, съгласно чл.46, ал.1, т.3 от Закона за водите;
•

На основание чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от Наредба № 2/2011 г. не се разрешава

заустване в зони за защита на водите по чл.119а, т.1, 2, 4 и 5 от Закона за водите и във
водите на язовирите по Приложение № 1 към чл.13, т.1 от Закона за водите;
•

Да се спазват изискванията на чл.125 от Закона за водите - включването на нови

количества отпадъчни води следва да се съобрази с капацитета и ефективността на
съществуващата канализационна система;
•

За обектите, попадащи в райони със значителен потенциален риск от наводнения,

следва да се предприемат мерки за защита от вредното въздействие на водите. При
планиране на мерките да се ползва Национален каталог от мерки за управление на риска от
наводнения;
•

Да се спазват изискванията на чл.143, ал.1 от Закона за водите, съгласно които за

защита от вредното въздействие на водите не се допускат дейности, с които се нарушава
естественото състояние и проводимостта на речните легла, бреговете на реките и
крайбрежните заливаеми ивици, и използването им като депа за земни и скални маси;
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•

Да се спазва чл.134 от Закона за водите, съгласно който в крайбрежните

заливаеми ивици се забранява изхвърлянето, складиране, депониране и третиране на
отпадъци;
•

В съответствие с разпоредбите на чл.116 от Закона за водите, всички води и

водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на
инвестиционно предложение, обект на РПИП, да се предвидят мерки за недопускане на
влошаване на състоянието на повърхностни и подземни води;
•

При извършване на строително-монтажни дейности следва да се прилагат най-

добри налични техники с цел недопускане на замърсяване на повърхностните и подземни
водни тела;
•

При реализация на РПИП е да се изпълняват приложимите мерки в Програмата

от мерки към съответните ПУРБ и Становищата по екологична оценка за проектите на
ПУРБ на министъра на околната среда и водите.
БДИБР препоръчват в представеното становище (писмо с изх.№ ПУ-02-37/19.03.2018г)
реализирането на следните мерки от ПУРБ 2016-2021г за агломерация Сливен и за
агломерация Нова Загора:
•

Изграждане и/или реконструкция на канализационната мрежа за гр. Сливен;

•

Изграждане и/или реконструкция на канализационната мрежа на гр.Нова Загора;

•

Изграждане на трето стъпало на ПСОВ Нова Загора за отстраняване на азот и

фосфор в пречистените отпадъчни води.
Почви
•

Контрол за правилното отнемане, съхраняване и оползотворяване на хумусните

пластове по време на строителството на инвестиционните обекти, съгласно мерките за
отделните инвестиционни предложения;
•

Контрол за извършване на рекултивация на нарушените почви след завършване

на строителните дейности.
Биологично разнообразие
Растителност
•

Намаляване до минимум вероятността от фрагментиране и унищожаване

местообитанията вследствие реализация на инвестиционните предложения;
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Животински свят
•

Строителните работи трябва да бъдат съобразени по време така, че да не се

нарушава покоят на птиците през гнездовия период и на животните през размножителния
период и времето за отглеждане на новите поколения.
Ландшафт
•

Извършване на ландшафтно устройствени мероприятия на терените, засегнати

при реализирането на предложените конкретни инвестиционни предложения;
Фактори, оказващи въздействие върху околната среда
Отпадъци
•

Редовна проверка при извършване на строителни дейности относно събирането,

временното съхраняване и последващото обезвреждане на генерираните строителни
отпадъци;
•

„В и К Сливен“ ООД, гр. Сливен да изготви План за управление на отпадъците и

План за управление на утайките от ПСОВ, които да бъдат съгласувани с РИОСВ Стара
Загора, както и всички изискуеми по ЗУО инструкции, правилници, отчетни документи и
договори;
Физични фактори
•

Машините и съоръженията, работещи на открито, трябва да отговарят на

изискванията по отношение на шума, излъчван от тях в атмосферата;
•

На работниците, извършващи строителните работи с машини и съоръжения,

източници на шум, да се осигурят лични средства за защита, а за ограничаване на
разпространението му в околната среда да се предвидят подходящи ограждения, както и да
се спазва определен график на работа.
Здравно-хигиенни условия
•

По отношение на дейностите по подмяната на етернитовите водопроводи,

следва да се спазват изискванията на Закона за здравето и по-специално разпоредбите
на Глава втора, раздел VII Защита на здравето на гражданите при извършване на
дейности с азбест и азбестосъдържащи материали.
Адаптация към последиците от изменението на климата:
•

Изпълнение на мерките за адаптация, препоръчани в РПИП на база

оценките на риска от климатични промени и други рискове за агломерации Сливен и
Нова Загора.
V. Обществен интерес към инвестиционното предложение
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В изпълнение на разпоредбата на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху околната среда, едновременно с уведомяване на
компетентния орган по околна среда МОСВ (Изх. № 70-00-715/117 от 28.02.2018 г.),
Министерство на регионалното развитие и благоустройството е информирало писмено и
засегнатата общественост, като е обявило инвестиционното предложение на интернет
страницата си и писмено е уведомило засегнатите общини и кметства в обхвата на ИП,
съответстващ на обособената територия на „В и К Сливен“ ООД, гр. Сливен. (Изх. № 70-00715/112 от 28.02.2018 г.).
Няма постъпили становища от информираните общини, кметства и общественост в
обхвата на ОТ на „В и К Сливен“ ООД,, гр. Сливен.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение № 1 - Информация за местоположението на обектите и съоръженията,
засегнатите имоти и необходимите площи (на хартиен и електронен носител);
Приложение № 2 - Списък на защитените зони по Директивите (на хартиен и
електронен носител);
Приложение № 2.1 - Карта на защитените зони по Натура 2000 за агломерации
Сливен и Нова Загора (на хартиен и електронен носител);
Приложение № 3 - Водоснабдяване на населени места с над 50 ж. от ОТ „В и К
Сливен“ ООД, гр. Сливен (на хартиен и електронен носител);
Приложение № 4 - Отвеждане и пречистване на отпадъчни води от населени места и
агломерации между 2000 и 10 000 е.ж. от ОТ „В и К Сливен“ ООД, гр. Сливен (на хартиен и
електронен носител);
Приложение № 5 - Обобщена информация за предлаганите инвестиционни намерения
за ОТ „В и К“ Сливен, ООД, гр. Сливен по компоненти водоснабдяване и отвеждане и
пречистване на отпадъчните води за двете агломерации с над 10 000 е.ж. (на хартиен и
електронен носител);
Приложение № 6- Копия на изпратените писма до кметове на общини и кметства и
до МОСВ (на хартиен и електронен носител).
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