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1 ОПИСАНИЕ НА СЪЩЕСТУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА 

ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ГР. ДИМИТРОВГРАД 

Град Димтровград е град в Южна България, област Хасково. Той е административен 

център на Община Димитровград, регионален търговски, промишлен и транспортен 

център. 

Разположен е в Тракийската низина по поречието на река Марица. По последни данни на 

НСИ от 31.12.2017 жителите му са 34 614.  

В обособената територия на град Димитровград услугите по водоснабдяване, отвеждане и 

пречистване на отпадъчни води се предоставят от „Водоснабдяване и канализация“ ООД 

– Димитровград. 

ВиК ООД Димитровград е ВиК операторът, обслужващ община Димитровград. 

Търговското дружество е основано през 1992 г. и е регистрирано по Търговския закон с 

51% държавна (ръководното министерство е МРРБ) и 49% общинска собственост. 

Основната дейност на фирмата включва експлоатация, поддръжка, строителство, 

инвестиционната активност, ВиК и строителни услуги на територията на община 

Димитровград. Дружеството извършва дейността си съгласно Закона за регулиране на 

водоснабдителните и канализационните услуги. 

ВиК ООД Димитровград, обхващаща община Димитровград и всички населени места от 

нея, общо 27бр. Селищната мрежа в общината се състои от два града – Димитровград и 

Меричлери и 25 села пръснати равномерно по територията й. Общото население на 

територията обслужвана от ВиК ООД Димитровград е около 53 500 жители, разпределени 

в 27 населени места. Тенденцията е населението да намалява в резултат от негативния 

баланс между раждаемостта и миграцията. Територията, обслужвана от ВиК ООД 

Димитровград, включва 27-те населени места, едно от които има над 10 000 жители 
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(Димитровград), а всички други са с по-малко от 2000 жители. Предмет на настоящата 

разработка са гр. Димитровград и гр. Меричлери. 

1.1 СЪОРЪЖЕНИЯ ПО ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА МРЕЖА, ДЪЛЖИНА, ВЪЗРАСТ, 

ДИАМЕТЪР И МАТЕРИАЛИ НА ТРЪБИТЕ 

Река Марица е основният повърхностен водоизточник на територията на ВиК ООД 

Димитровград, но поради количеството и качеството на повърхностните води в 

обособената територия на Димитровград, на територията на ВиК Оператора няма 

изградени повърхностни водохващания за питейно-битово водоснабдяване. 

ВиК ООД Димитровград, оперира около 100 различни подземни водоизточника, които са 

по-дълбоко залягащи и са „защитени“. Това са порови води в неогенските отложения и 

карстови води в палеогенските седименти. Освен това са изградени и пречиствателни 

съоръжения за преработка на замърсените води до постигане на показатели, отговарящи 

на изискванията за питейно-битово водоснабдяване. Така са групирани водоизточниците, 

експлоатирани в настоящия момент, чрез водоснабдително дружество за питейно-битово 

водоснабдяване на селищата от общината.  

Към момента наличният потенциал на подземните водоизточници е достатъчен да покрие 

питейните, битовите и други нужди на обслужваните населени места. Освен това, няколко 

водоизточника, които се намират на територията на ВиК ООД Димитровград се 

експлоатират и оперират от ВиК Хасково.  

Водоснабдяването в региона се осигурява от самостоятелни водоснабдителните системи, 

състоящи се от един или повече водоизточника, които снабдяват с вода едно или повече 

селища. Общият брой обособени водоснабдителни системи на територията на 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Димитровград е 16, като размерът на всяка една 

от тях варира от малки, снабдяващи само едно село, до регионални мрежи, които 
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свързват много водоизточници с няколко селища. Град Димитровград е основна 

водоснабдителна единица на ВС Димитровград. Към настоящия момент от ВС 

Димитровград се водоснабдяват  и гр. Меричлери и с. Великан 

Град Димитровград използва само подземни източници за питейно водоснабдяване 

По-голяма част от водопотреблението се осигурява от Вододайна зона “Крумска тераса”, 

състояща се от 20 броя тръбни кладенци, които директно подават водата към ПСПВ – 

„Крум“. Основен проблем в процеса на пречистване е замърсяването с манган на всички 

основни водоизточници. Проектният капацитет на пречиствателната станция е Qор = 605 

л/сек., но е изграден и въведен в експлоатация през 1994 г. само първият етап за Qор = 

375 л/сек. 

Другите водоизточници обслужващи ВС Димитровград са: 

-  вододайна зона “Черногорово”, това е най-новата зона, построена – 1989 г. Състои 

се от 9 броя тръбни кладенци, черпателен резервоар 200 м3 и помпена станция, 

която изпраща водата в градския напорен резервоар 8000 м3.  

- Вододайна зона “Ляв бряг”, обхваща кв. Марийно, кв. Вулкан, кв. Черноконево - 6 

броя тръбни кладенци. Към момента не функционират и са разрушени. 

Обслужваните квартали се водоснабдяват от ПСПВ. 

Всяко сондажно поле има съответните помпени стации.  

Три напорни резервоара обслужват нуждите на гр. Димитровград, гр. Меричлери и с. 

Великан – НР Горен Габер 1 – 8000 м³, НР Горен Габер 2 – 1660 м³ и НР Марийно – 4000м³. 

Главна особеност на вътрешната /разпределителната/ водопроводна мрежа на 

Димитровград е нейната разпръснатост. Това се дължи на особеностите в застрояването 

на града - състои се от пет сравнително отдалечени една от друга части, всяка със своя 

водопроводна мрежа.  
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1.1.1 Водоизточници 

Водопотреблението на град Димитровград се осигурява от 36 броя подземни 

водоизточника. Всички водоизточници имат разрешение за ползване.  

1.1.1.1 Водовземни участъци за питейно-битово водоснабдяване на Град Димитровград  

Град Димитровград, гр. Меирчлери и с. Великан се водоснабдяват от два водовземни 

участъка : 

 Водовземен участък “Крумска тераса” – състои се от 20 броя тръбни кладенци (ТК), 

които директно подават водата в ПСПВ. 17 от тях са плитки (до 15,0 м) и 

експлоатиращи подземни води от тераса на р.Марица. Те са разделени на три 

групи: І-ва от ТК№1 до ТК№6; ІІ-ра от ТК№7 до ТК№12 и ІІІ-та група от ТК№13 до 

ТК№17. Дълбоките тръбни кладенци са 3 броя и експлоатират подземни води от 

палеогенския карстов водоносен хоризонт. Дълбочината им е от 120,0 м до 135,0 м. 

Общият усвоен дебит на кладенците е 194-203 л/с, но реално в ПСПВ се подават 

максимално Q=150 л/с, а средно за година Q= 90 л/с. Към момента работят 8 

сондажа с характеристика на помпите Q= 10 до 30л/с, H=50м  

 Водовземен участък “Черногорово” - това е най-новата зона, построена – 1989 г. се 

състои от 9 броя тръбни кладенци, от които 5 броя работещи. Те са заложени също 

в палеогенския карстов водоносен хоризонт.  Характеристиките на помпите са Q= 

10 до 20л/с, H=20м  

 Водовземен участък “Ляв бряг” – В момента не функционира. В миналото е 

обхващала кв. Марийно, кв. Вулкан, кв. Черноконево състои се от 6 броя тръбни 

кладенци и 2 броя шахтови кладенци (ШК).  
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Всички водовземни съоръжения, техните локални експлоатационни ресурси са описани в 

таблица 1. 

Таблица 1 Водовземни съоръжения, техните локални експлоатационни ресурси и код на водното тяло 

№ Водовземно съоръжение 

Експлоатационни 

ресурси, Qекс 
Код на подземното 

водно тяло 
l/s m3/d 

В-14-В-5 Град Димитровград – общо 115,27 9 959,33  

1. Водовземен участък «Крумска тераса» 75,55 6 527,5  

1.1. Клон 1 (ТК№№1, 2, 3, 4, 5 и 6) – плитки 12,3 1 062,72 BG3G000000Q013 

1.2. Клон 2 (ТК№№7, 8, 9, 10, 11 и 12) – 

плитки 
12,3 1 062,72 

1.3. Клон 3 (ТК№№13, 14, 15, 16 и 17) – 

плитки 
7,1 613,44 

1.4. Към клон 1 (ТК№№ 1а, 2а и 3а) – 

дълбоки 
46,84 4 046,98 

Карстови води в 

BG30000PgN026 

2. Водовземен участък «Черногорово» 30,0 2 592,0 Карстови води в 

BG30000PgN026 2.1. Тръбни кладенци ТК№№1, 2, 3 и 4 29,13 2 516,83 

2.2. Тръбни кладенци ТК№№5 и 6 

(далечни) 
12,3 1 062,72 

 

2.3. Тръбни кладенци ТК№№7, 8 и 9 

(пиритни) 
- - 

 

3. Водовземен участък «Ляв бряг» 9,72 840,0  

3.1. Тръбни кладенци ТК№№1,2,3,4,5 и 6 4,86 420,0 BG3G000000Q013 

3.2. Шахтови кладенци ШК№№7 и 8 4,86 420,0  

*Данните са от Регионален Генерален План за ВиК ООД Димитровград и ВиК ООД Димитровград 

1.1.2 ПСПВ 

Задоволяването на нуждите от вода за питейно битови нужди за гр. Димитровград, гр. 

Меричлери и с. Великан се осъществява от пречиствателна станция за питейни води 

разположена на около 3-4 км от града до с. Крум. 

Качеството на питейната вода в Община Димитровград е проблематично. Нивото на 

замърсяване на суровата вода от всички основни водоизточници превишава допустимите 

норми. Сериозен проблем за вътрешната водопроводна мрежа на община Димитровград 
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са мангановите отложения в тръбите. За решаването, му през 1993 година, е построена и 

пусната в експлоатация ПСПВ за гр. Димитровград. Преди изграждането на ПСПВ при 

вододайна зона ”Крумска тераса” всички градски квартали са получавали вода със 

завишено съдържание на манган (0,7 до 2мг/л).  

1.1.2.1 Характеристики на ПСПВ 

Капацитетът на изградената пречиствателна станция е проектиран за брутно водно 

количество в крайния етап Qор = 605 л/сек. През 1994 година е изграден и въведен в 

експлоатация само първият етап за Qор = 375 л/сек. Към ПСПВ работи помпена станция. 

Сега в станцията се пречистват реално - Qраб = 80 - 140 л/сек. Станцията е проектирана 

за отстраняване на манган. 

1.1.2.2 Качество на суровата вода 

Стойностите на качествените показатели на водата на вход ПСПВ, в резултат на 

представените лабораторни анализи са показани в следната таблица*: 

таблица 2 Лабораторни анализи на вход ПСПВ Димитровград 

показател ед. мярка стойност 
Наредба 

9/2001 

pH - 7,0 6,5 – 9,5 

Мътност мг/л приемлив приемлив 

Окисляемост mgO₂/l 2,1 5 

Амониеви йони мг/л 0,039 0,5 

нитрити мг/л 0,041 0,5 

нитрати мг/л 43 50 

хлориди мг/л 30 250 

манган µg/l 279 50 

твърдост mg eqv/l 7,2 12 

електропроводимо

ст 
µs/cm3 818 2 000 
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Ост.свободен хлор мг/л 0 0,3-0,4 

*Данни Регионален генерален план за ВиК ООД Димитровград 

1.1.2.3 Технология  

Пречиствателна станция с аератор, пясъчни филтри и хлориране 

Работи в безреагентен режим.  

Елементите на пречиствателната станция са, както следва: 

 По пътя на водата 

- Водомерна шахта вход 

- Конусовиден аератор 

- Пясъчни филтри – филтрите са с пълнеж от перлитов и кварцов пясък. В момента 

не е необходимо допълнително оманганяване, чрез прибавяне на калиев 

перманганат към пясъка, тъй като на изход станция показателят манган е 0 μg/l, при 

вход е от порядъка на 200-250 μg/l. От това следва, че филтрите в момента 

пречистват водата в достатъчна степен и изпълняват напълно предназначението 

си. 

- Резервоар за чиста вода 

- Хлораторно 

- Водомерна шахта изход - Във водомерната камера е монтирано измерително 

устройство, позволяващо измерването на подаваната на потребителите питейна 

вода с качествени показатели, отговаряща на изискванията на Наредба 9 от 2001 г. 

по Закона за водите. 

 По пътя на утайките 
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Водата от промивката на филтрите се отвежда към утаители, след което отдекантираната 

вода зауства в р. Добричка, а отделената утайка се извозва на депо. 

Към настоящия момент утайката, произведена в ПСПВ Димитровград, се извозва на депо 

Димитровград. 

Водите от промиването на филтрите преминават през утаители, където се отделя утайка, 

състояща се основно от отделения манган, надкаловата вода се изпуска в р. Добричка. 

Пречиствателната станция е отдалечена от водоизточниците и на практика не влияе на 

качествата на водата 

1.1.2.4 Качество на пречистената вода 

таблица 3. Лабораторни анализи на изход ПСПВ Димитровград 

показател ед. мярка стойност 
Наредба 

9/2001 

pH - 7,4 6,5 – 9,5 

Мътност мг/л приемлив приемлив 

Окисляемост mgO₂/l 1,9 5 

Амониеви йони мг/л 0,0 0,5 

нитрити мг/л 0,0 0,5 

нитрати мг/л 44 50 

хлориди мг/л 31 250 

манган µg/l 0 50 

твърдост mg eqv/l 7,3 12 

електропроводимо

ст 
µs/cm3 809 2 000 

Ост.свободен хлор мг/л 0,4 0,3-0,4 

*Данните са от протоколи на вход и изход ПСПВ с дата 24.10.2018 год.  

*Данни ВиК ООД Димитровград 
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1.1.3 Третиране на питейната вода към останалите водоснабдителни системи  

Във връзка с установеното наднормено съдържание на тежък метал – арсен във 

водопроводната мрежа на град Меричлери и село Великан е изградено и пуснато в 

експлоатация подаване на пречистена вода от ПСПВ чрез НР Марийно. 

За останалите населени места водата се третира с хлориране в черпателните резервоари 

на помпените станции или в напорните резервоари. 

1.1.4 Външни довеждащи водопроводи 

Довеждащите водопроводи са едни от най-важните съоръжения във водоснадителните 

мрежи и от безпроблемното им функциониране зависи непрекъснатостта на 

водоподаването в населените места. Въпреки, че главните захранващи водопроводи на 

Димитровград са изградени в периода от 1951 до 1989 год експлоатационното им 

състояние е задоволително. Основен недостатък е липсата на система за мониторинг, 

която да гарантира бързата реакция при възникване на авария по трасетата. 

1.1.4.1 Преносни водопроводи от водоснабдителната система на гр. Димитровград 

Списъкът на преносните водопроводи е представен в следващите таблици.  

таблица 4 Преносни водопроводи от водоснабдителна група гр. Димитровград от 

сондажно поле Крумска тераса 

Местоположение Материал Диаметър [мм] Дължина [км] Година на изграждане 

от кл.1 до кл. 17 етернит 250 

9,662 

1983г. 

2011г. 

1983г. 

прем. под жп и път ПЕВП 2х450, 350 

I и II клон- ГВ-мрежа етернит 400 

ПС десен бряг -ГВ чугун 400 1,000 1951г. 

II клон етернит 400 2,080 1983г. 

III клон- шахта стомана 300 
1,394 1988г. 

шахта- ПСПВ етернит 500 

Общо за групата   14,136  
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*Данните са от Регионален Генерален план за ВиК ООД Димитровград. 

таблица 5 Преносни водопроводи от водоснабдителна група с водоизточник сондажно 

поле Черногорово 

Местоположение Материал Диаметър [мм] 
Дължина 

[км] 

Година на 

изграждане 

ПС- разпр. шахта чугун 400 

7,325 1983г. разпр.ш.-Черноконево 
етернит 200 

етернит 250 

разпр.ш.-водоем чугун 400 

Общо за групата   7,325  

*Данните са от Регионален Генерален план за ВиК ООД Димитровград  

1.1.5 Напорни резервоари обслужващи гр. Димитровград, гр. Меричлерии с. Великан 

1.1.5.1 НР Горен Габер 1 V=8000 м³ - градски водоем 

Намира се в южната част на Димитровград. Резервоарът е павоъгълен двукамерен. 

Захранва се с вода от ПСПВ и от ПС „Черногорово“. Изграден е 1980-1985г. 

Основен водоизточник за Димитровград и гр. Меричлери. 

1.1.5.2 НР Горен Габер 2 V=1660 м³ 

Намира се в непосредствена близост до НР Горен Габер 1.  

Захранва се с вода от от ПСПВ и от ПС „Черногорово“. Изграден е 1956г. От него се 

водоснабдява новоразвиващата се в.з. Габера 

1.1.5.3  НР Марийно V=4000 м³ 

Намира се северно от кв. Марийно. Резервоарът е павоъгълен двукамерен. Захранва се с 

пречистена вода от ПСПВ постедством НР Горен Габер 1. Изграден е 1980-1985г. От него 

се водоснабдяват кв. Марийно, кв. Вулкан, кв. Черноконево, както и гр. Мериичлери и 

село Великан. 
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1.1.6 Помпени станции при водоснабдителната система на гр. Димитровград 

1.1.6.1 ПС Крумска тераса 

ПС Крумска тераса са 20 броя тръбни кладенци с общ дебит 272 м³/ч., разположени в 

поречието на десния бряг р. Марица. Посредством два тласкатея с размер 426 СТ 

произведената водата постъпва в ПСПВ. Към момента работят 8 сондажа с характеристика 

на помпите Q= 10 до 30л/с, H=50м 

1.1.6.2 ПС Черногорово  

По три броя тласкатели, станците изпращат водата добита от три групи от общо 9 тръбни 

кладенци (към момента работят 5 сондажа) разположени в поречието на приток на р. 

Марица в черпателния резервоар 200 м3 на ПС Черногорово. От събирателният водоем 

при ПС водата се изпраща към градския водоем посредством 3бр. помпи с дебит Q=30-

80л/с и Н=70м.  

1.1.6.3 ПС Меричлери – нова 

Разполага с 3броя помпи с дебит 6л/с и налягане 120м. 

1.1.6.4 ПС с хидрофорна уредба  

За кварталите Вулкан, Черноконево, гр. Меричлери и с. Великан водата преминава прес 

хидрофор, в който работят 3бр. помпи с дебит Q=20l/s, H=70м.  

1.1.6.5 ПС Ляв бряг  

ПС Ляв бряг са 6 бр. тръбни кладенци и 2 бр. шахтови кладенци с общ дебит 35 м³/ч 

разположени в поречието на левия бряг р. Марица. В момента не функционира. 
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ВиК ООД Димитровград разчита много на експлоатацията на сондажно поле Крумска 

тераса за водоснабдяване на Димитровград. Сондажите в Черногорово също доставят 

вода на града. Системата на Ляв бряг (срещу Крумска тераса) не функционира. Направена 

е връзка от градския резевоар Горен Габер до напорен резервоар Марийно, за да може 

на кварталите Марийно, Вулкан и Черноконево да се подава пречистена вода от ПСПВ. 

Също така е изградена и връзка от НР Марийно до ПС „Меричлери“ – нова, за да се 

подава вода и на гр. Меричлери. 

1.1.7 Разпределителна мрежа 

Общата дължина на разпределителната мрежа на гр. Димитровград е 121 км., като с тези 

мащаби се осигурява почти 100% покритие на нуждите на населението за 

водоснабдяване.  

Главна особеност на вътрешната /разпределителната/ водопроводна мрежа на 

Димитровград е нейната разпръснатост. Това се дължи на особеностите в застрояването 

на града - състои се от пет сравнително отдалечени една от друга части, всяка със своя 

водопроводна мрежа. Някои от тръбопроводите са в много лошо състояние, имат високи 

нива на течове, поради което количеството неносеща приходи вода (НПВ) е сравнително 

високо. 

Вътрешната водопроводна мрежа на Димитровград е разделена на:  

- Централната градска част – захранванва се от напорен водопровод (НВ) “Десен 

бряг” и помпена станция (ПС) “Черногорово”, както и директно от напорен 

водопровод от ПСПВ 

- Северна градска част и кв.Изток / 1 и ІІ / - захранванват се от напорен водопровод 

(НВ) “Десен бряг” и помпена станция (ПС) “Черногорово”. 
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- Кв.Марийно, кв.Вулкан и кв.Черноконево, захранвани от напорен водопровод от НР 

„Марийно“ 

- Гр. Меричлери и село Великан, захранвани от ПС „Меричлери“ – нова, черпеща 

вода от НР „Марийно“ 

Връзката между двете части на мрежата (централна и северна) е прекъсната посредством 

СК Ф 225, в кв. Марийно след преминаването по моста над р.Марица (2 х ф 225 ПЕВП – 

през моста). Има хидрофорна инсталация, която изпраща водата в НР Марийно. 

Разпределителните водопроводни мрежи на отделните градски части и квартали са 

изградени като сключени. 

Общата дължина на градската разпределителна мрежа е 121 км, от които: 

- 58 030 м / 47,96% /- етернитови тръби 

- 55 015 / 45.47 % /- ПЕВП тръби 

- 5 295 м/ 4,38 % / - чугунени тръби 

- 2 630 м / 2,17% / - стоманени тръби 

 Централна градска част или същински град  

Това е най-старата и най-голяма част на Димитровград, в която се намират градският 

център, големи административни и обществени сгради, заведения, магазини, болници и 

др.  

На изток от Централната градска част се намира най-голямата промишлена зона на 

Димитровград. Дължина на водопроводната мрежа 74 536 м. Изградена е главно от 

етернитови тръби и има известно количество чугунени и стоманени тръби, и подменени 

ПЕВП. 

 Квартал Изток  
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Разположен е на левия бряг на р. Марица, на североизток от Централната градска част. 

Състои се от две части – Изток І и Изток ІІ, които са с ПЕВП. Довеждащият водопровод до 

Изток І и ІІ - 50% е заменен с ПЕВП. На юг от квартала е разположена промишлена зона. 

Дължина на водопроводната мрежа 9 450 м ПЕВП и 1 000 м етернит.  

 Квартал Марийно Вулкан  

Разположен е на левия бряг, на северозапад от Централна градска част. На изток-

югоизток от него има малка промишлена зона. Дължина на мрежата е 16 474 м ПЕВП и 

2000 м чугун. Водопроводът е сменян през 2010 г. с ПЕВП. 

Изградена е връзка от НР Горен Габер към НР Марийно, от където се подава пречистена 

вода от ПСПВ Крум. 

 Квартал Черноконево  

Разположен е на левия бряг на р.Марица, западно от кв. Вулкан и Марийно. Отстои на 

около 5 км. северозападно от Централната градска част. Има характера на село. Няма 

промишлена зона. Дължина на разпределителната мрежа – 20 238 м ПЕВП и 2 000 м 

етернит. В Черноконево мрежата е подменена с ПЕВП през 2010. 

Между Черноконево и Марийно е останал водопровд около 3 км етернит и чугун. 

1.2 СЪЩЕСТВУВАЩА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ 

Провежда се ПМ – постоянен мониторинг в отделните пунктове по утвърден график, който 

се актуализира всяка година и ПРМ- периодичен мониторинг  

Към момента пълен мониторинг на водата в обособената територия не се прави и поради 

недостатъчните капацитетни възможности на лабораториите на ВиК дружествата.  
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1.3 РЕГИСТРИРАНИ ПРОБЛЕМИ СВЪРЗАНИ С ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА 

ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА МРЕЖА НА ДИМИТРОВГРАД ПО ОТНОШЕНИЕ НА 

ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА УСЛУГАТА  

1.3.1 Проблеми свързани с количеството на подадената вода 

Към момента съществуващите водоизточници изцяло задоволяват нуждите на гр. 

Димитровград . Няма регистрирани проблеми свързани с количеството на подаваната 

вода, изключение правят случаите на аварии по водоснабдителната мрежа. 

1.3.2  Проблеми свързани с качеството на подадената вода 

Към момента съществуват проблеми със замърсяването на водата на територията на 

Димитровград. Установена е ненормално висока концентрация на манган вследствие на 

функциониралите преди време минни индустрии (вече не функционират) - с 

концентрации предимно в диапазона 0.2 – 0.3 мг/л при норма 0,05 мг/л. Манганът се 

явява в края на 70-те години, вследствие на замърсяване на подхранващия източник –р. 

Марица и настъпили хидрогеохимични процеси в речните тераси.  

Благодарение на изградената система за постоянен мониторинг на вход и изход ПСПВ 

проблеми с качеството на питейната вода, която се подава към Димитровград не се 

наблюдават. 

По разпределителната мрежа на Димитровград няма въведени точки за постоянен или 

временен стационарен или дистанционен мониторинг на качеството на питейната вода.  

Предизвикателство пред ВиК Димитровград е въвеждане на монитроинг на качеството на 

питейната вода на ключови точки по мрежата.  
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1.3.3 Проблеми свързани с напора на подадената вода 

Водата необходима за водоснабдяването на града се съхранява в 3 напорни резервоара, 

разположени на надмореска височина между 140 м. и 170 м. Надморската височина на 

терена варира между 100 м. и 125 м.  

Към момента няма регистрирани проблеми с напора на подаваната вода. 

1.3.4 Проблеми свързани с непрекъсността на водоподаването 

Като резултата от остарялата инфраструктура са честите аварии по мрежа.  

Липсата на ефективна система за дистанционен монитоинг на ключови експлоатационни 

показатели по мрежата води до невъзможност за взимането на превантивни мерки по 

бързо отстраняване на скритите течове, които в последствие прерастват в аварии. Към 

настоящия момент основната дейност на екипите на ВиК Димитровград е свързана с 

отстраняване на вече настъпили аварии по мрежата, което неминуемо води до по-дълги 

прекъсвания на водоподаването и неудобства за крайните потребители. 

Заключението, което може да бъде направено е, че водоснабдяването на Димитровград е 

надеждно подсигурено по отношение на количеството на подаваната вода с необходимия 

напор. Основните проблеми са свързани с липсата на постоянен мониторинг по мрежата 

на количествените и качествените показатели на водата. Това е предпоставка от една 

страна за невъзможност за осъществяване на ефективен качествен контрол на водата в 

разпределителната мрежа, а от друга за липсата на информация за определяне на 

реалните хидравлични тенденции в мрежата, което води до честите аварии и прекъсване 

на водоподаването. 
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2 АНАЛИЗ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО С РАМКОВАТА ДИРЕКТИВА ЗА ВОДИТЕ 

(РДВ) 

2.1 Анализирани нормативни актове във връзка с поставените задачи: 

При подготовката на настоящия анализ са използвани основно нормативните актове, 

които регламентират отношенията във водния сектор в Република България, както и 

източниците на международното и европейското право в тази област. Нормативните 

актове са разглеждани и са посочени в тяхната йерархична последователност според вида 

на нормативния акт – конституция, кодекси, закони, постановления, наредби, правилници, 

тарифи, инструкции, заповеди, методики и т.н. 

Посочени са и основните източници на международното и на европейското право – 

международни конвенции, договори, регламенти, директиви, решения и др., които са от 

основно значение за нормативната рамка на водния сектор в България. 

2.1.1 Анализираните нормартивни актове са: 

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

година за установяване на рамка за действията на Общността в областта на 

политиката за водите („Рамковата директива за водите”) 

 Директивата за наводненията 2007/60 на ЕС 

 Директива 98/83/ЕО от 3 ноември 1998 г. за качеството на водите, предназначени 

за консумация от човека въвежда изисквания за водите за питейни цели, мястото и 

периодичността на мониторинга и методите за лабораторни изследвания на 

качествените показатели на питейните води, задълженията за докладване и 

информиране на потребителите 

 План за опазване на водните ресурси на Европа от 11 ноември 2012 г 



 

Разработка № 1:  

„Проучване за идентифициране на екологично уязвими места в 

Димитровград, съответствие на водните източници с регламентите 

на ЕС и георефериране на точките”  

 

 

Прилагане на иновативни техники за подобряване качеството на 

питейната вода в градските области  AQUA-LITY 
Стр. 18 

 

 Конвенция за опазване и използване на трансграничните водни течения и 

международните езера („Конвенцията“). 

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на 

Република Гърция за използване водите на р. Места (ратифицирана със закон, 

приет от 37-о Народно събрание на 28.03.1996 г., приет повторно на 25.04.1996 г., 

обн., ДВ, бр.37 от 1996 г.) 

 Спогодба между Народна република България и Кралство Гърция за 

сътрудничество при използуване на водите на реките, които протичат през 

териториите на двете страни (ратифицирана с Указ № 397 на Президиума на 

Народното събрание от 30.07.1964 г., обн., ДВ, бр.87 от 1964 г.) 

 Закон за водите („ЗВ“) 

 Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите 

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

битови цели. Наредбата има за цел да защити  

 Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води.  

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

предназначени за питейно-битово водоснабдяване 

2.2 Методология на анализа 

Методологията, която е ползвана при изготвяне на настоящия анализ, се основава на 

предварително определен методически подход и структура при провеждането на анализа. 

Методическият подход включва преглед и анализ на цялата действаща обща и специална 

нормативна уредба, която регулира правоотношенията във водния сектор във всички 

негови направления, отрасли, други подсистеми и основни компоненти. Подходът 

разглежда развитието на нормативната база до момента, което е оформило тази част от 

правната уредба в система от взаимосвързани групи от правни норми, подчинени на 
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определени цели и обекти на правно регулиране, обединени от систематичните белези на 

комплексна структура и рамка от нормативни, административни и други актове, свързани с 

всички дейности по управлението, използването,  опазването на водите и изграждане и 

експлоатация на водоснабителни системи. 

Методическият подход изисква изследване на историята, етапите и тенденциите на 

развитие на правната уредба на водния сектор като част от общата правна система, 

действаща в държавата както и сравнителен преглед и анализ на групата нормативните 

актове, предмет на анализа, както вътре в условно обособената система, така и спрямо 

правните норми от други сектори и области на действащото законодателство. 

Сравнителният анализ предполага и дефинирането и оценката на секторната правна 

уредба спрямо съответните клонове на правото и общата правна теория, както и 

съобразяване на оценката и класификацията на всеки от изследваните нормативни актове 

с основните положения на законодателната система. 

На следващо място, методическият подход следва определената структура на анализа, 

която е до голяма степен независима от съществуващата структура, йерархия и 

взаимовръзки на конкретните нормативни актове, регулиращи водния сектор, с цел тази 

структура да позволи задълбочен анализ на характеристиките „комплексност и 

системност” на съответната правна уредба, както и да улесни открояването на проблемите 

и несъвършенствата при конструирането и развитието на тази секторна правна уредба. 

Структурата на анализа изисква при проучването на нормативните актове в системата на 

водния сектор да бъдат ясно идентифицирани обектите на правното регулиране и 

основните компоненти на действащата правна рамка за сектора. Структурата включва 

комплексно изследване на държавната и административна среда, системата на органите и 

разпределението на правомощията между тях, използването на определени способи на 

регулиране, начина на правно третиране на проблемите и задачите на дейностите, които 



 

Разработка № 1:  

„Проучване за идентифициране на екологично уязвими места в 

Димитровград, съответствие на водните източници с регламентите 

на ЕС и георефериране на точките”  

 

 

Прилагане на иновативни техники за подобряване качеството на 

питейната вода в градските области  AQUA-LITY 
Стр. 20 

 

характеризират водния сектор като структурен елемент от икономиката и организацията 

на държавата и обществото, оценка на правните институти и правните механизми и 

проследяване на тяхното развитие.  

Съществена характеристика на методическия подход е при извършването на анализа на 

системата от правни норми на всички нива да се търси и да се прави непрекъсната 

съпоставка на правната уредба със съществуващите реални обществени отношения и 

трайни практики в съответното направление на дейности във водния сектор през 

призмата на намиране на ефективни нормотворчески решения на наличните трайни и 

съществени проблеми в организацията на сектора. Избраният подход включва оценка и 

съпоставки на целите, определени в нормативните актове, с възможните междинни или 

крайни резултати от прилагането на правните норми. 

2.3 ЕВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ТРАНСПОНИРАНЕ НА ДИРЕКТИВИ В 

ОБЛАСТТА НА ВОДИТЕ 

Европейското право включва 20 директиви, както и решения и ръководства на ЕК за 

прилагане на законодателството. Основният документ на европейското законодателство 

Рамковата директива за водите 2000/60 на ЕС е транспонирана в основната си част през 

2006 г. чрез изменение на Закона за водите. Съответно през 2010 г. в същия закон е 

транспонирана и Директивата за наводненията 2007/60 на ЕС. Останалите дъщерни 

директиви в областта на водите са транспонирани на ниво подзаконови нормативни 

актове – наредби, в съответните области, за които те се отнасят. 

Ключови директиви са:  

Директива 2000/60/ЕО от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на 

Общността в областта на политиката за водите - Рамкова директива за водите (РДВ): 
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- въвежда нов законодателен подход за управление и защита на водите, 

основаващ се не на националните или политическите граници, а на природните 

географски и хидроложки образувания - речните басейни (басейнов принцип за 

управление на водите). 

Целта на РДВ е установяването на рамка за защита на водите (повърхностни, подземни, 

крайбрежни или международни). Чрез РДВ страните от ЕС се задължават да предпазват от 

бъдещо влошаване и да подобряват качеството на водните екосистеми. Основната цел е 

постигането на “добро екологично състояние” до 2015 г.  

Добро екологично състояние означава “Състоянието на повърхностното водно тяло, в 

което стойностите на биологичните му качествени показатели показват ниски нива на 

изкривяване, получени вследствие човешки дейности, и те се отклоняват незначително от 

състоянието на повърхностно водно тяло в ненарушени условия.” 

РДВ борави с трите основни елемента на водната екосистема: 

 Качество на водата – влошавано от антропогенно замърсяване, включително от 

химикали (торове и пестициди), селищни или индустриални отпадъчни води, 

увреждането на реките от ВЕЦ и др. 

 Количество на водата (хидроложки режим – обем и отток) – влошавано от 

засушаване, канализации, язовири, промяна и унищожение на естествените речни 

корита за всякакви човешки нужди като селско стопанство, индустрия, транспорт, 

добив на електроенергия и др. 

 Водни местообитания (морфология на реки, езера и морски брегове) – влошавани 

от интензивно земеделие, почвена ерозия и строеж на инфраструктура. 

2.4 ДЕТАЙЛЕН ПРЕГЛЕД НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА С ПРЯКО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ 

ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ, КАЧЕСТВО НА ВОДИТЕ, УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ И 
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ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПИТЕЙНО-

БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ 

2.4.1 Опазване на водите 

Принципите относно съхранението и опазването на водата, схващана като елемент на 

околната среда и като природен ресурс намират своето място в ЗВ – най-вече в Глава 

Осма „Опазване на водите и водните обекти”. В тази част на закона са съсредоточени 

голяма част от разпоредбите, които транспонират основните положения от Рамковата 

директива за водите. Формите и изискванията за опазването на водите са най-вече 

определените със закона мерки за постигане на добро и определено химично състояние 

на водите и водните тела; за качеството на повърхностите и подземните води; 

екосистемите и зоните на защита; режима на приоритетните и опасните приоритетни 

вещества; предпазването от замърсяване и увреждане; опазването на подземните води 

чрез заложените прагове на замърсяване; определянето на водните тела и зоните на 

защита; емисионни норми и емисионни ограничения; канализационните системи, 

заустването и отпадъчните води. С цел опазване на водния ресурс се определят зони за 

защита на водите като особени обекти за опазване на водите от изтощаване, замърсяване 

и увреждане. Те включват водните тела, съдържащи минерални води, като зони за защита 

на водите и санитарно-охранителни зони около водовземните съоръжения за питейно-

битово водоснабдяване и около водовземните съоръжения за минерални води, 

използвани за лечение, профилактика, питейно-битови цели, бутилиране, хигиенни цели, 

спорт и отдих. Зоните за защита на водите се определят при разработване на плановете 

за управление на речните басейни и са предмет на мониторинга на водите във всеки 

район за басейново управление по Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите.  

Уредбата е допълнена и с подзаконови актове, които внасят изисквания относно 

качествените показатели на водите, използвани за различни дейности – Наредба № 1 от 
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10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, Наредба № 6 от 

9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества 

в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за 

качеството на водите за напояване на земеделските култури и др.  

В преобладаващата си част наредбите, предвидени в чл.135 от ЗВ, са насочени основно 

към опазването на качеството на водите и водните тела като елемент на околната и 

жизнената среда. Освен качеството на водите законът обхваща макар и не съвсем 

детайлно въпросите за опазване на количество на водите и водния ресурс чрез 

предвиждането на минимален необходим отток в реките, предвиждане на норми за 

водопотребление. 

В тази част на Закона за водите са и основните изисквания към изграждането и 

експлоатацията на канализационни системи и съоръжения и изискванията за заустване на 

отпадъчни води. По-нататък в Глава Десета „Управление на водите” от ЗВ проблемите на 

опазването на водите и мерките, свързани с качеството на водите, са уредени като част от 

задължителното съдържание на Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) чрез 

механизмите за определяне на целите за опазване на околната среда, характеристиките 

на басейновите райони, програмите от мерки към ПУРБ, програмите за мониторинг на 

водите и принципите и правилата за изграждане на Националната система за мониторинг 

на водите и водите тела.  

Без да представлява самостоятелен отрасъл, но с определени качества на отделна и ясно 

обособена подсистема в правната рамка на водния сектор, която продължава общата 

система от групата норми по опазване на водите, следва да бъде разгледана 

самостоятелно специализирана правна уредба, посветена на качеството на водите за 

питейни нужди, водите за къпане и формите на специална употреба на минералните води, 
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която е съвместно задача на органите по околната среда и водите и тези от системата на 

здравеопазването.  

2.4.2 Качество на водите 

Въпросите относно здравните аспекти на използването на водите намират уредба в 

няколко направления, на законово и подзаконово равнище. И в трите закона – Закон за 

водите, Закон за здравето и Закон за опазване на околната среда - водите се третират 

като жизнено важен компонент на околната среда, чието състояние и качество е критерий 

за правилното използване на водите, тяхното добро състояние и един от най-важните 

фактори за здравето на населението. 

Здравните аспекти на използването на водите са застъпени най-вече в правната рамка, 

регламентираща опазването и контрола върху качеството на водите за питейно-битови 

цели, минералните води, предназначени за пиене или профилактични, лечебни и 

хигиенни цели и качеството на водите, предназначени за къпане, като това са основните 

функции на органите по здравеопазването в областта на водите, които в много случаи са 

преплетени и се съвместяват с функциите на органите по околната среда и водите, най-

вече в сферата на опазване на водите и водните тела. 

Основата за държавната политика по опазване и използване на водите се състои в ЗООС, 

Раздел ІІ „Опазване и използване на водите и водните обекти”. Като първи приоритет на 

тази политика е определено постигането на добро състояние на всички води – подземни 

и повърхностни, за осигуряване на необходимата по количество и качество вода за 

питейно-битови нужди на сегашните и бъдещите поколения и за благоприятното 

състояние и развитие на екосистемите и влажните зони. Дадени са основните насоки на 

опазването на повърхностните и подземните води в процеса на тяхното използване, а 

така също за своя основна цел ЗВ определя осигуряването на интегрирано управление на 

водите в интерес на обществото и за опазване на здравето на населението и набелязва 
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превантивните дейности срещу последиците от вредното въздействие на водите с 

опазване на човешкия живот и здраве. Изброени са дейностите по управление и 

използване на водите и тяхната връзка с определени дейности и функции по 

здравеопазването във връзка с мониторинга и контрола върху качеството на водите за 

питейно-битово водоснабдяване, водите за къпане и използването на минералните води 

за пиене, лечение и други нужди, както и изискванията към дейностите, свързани с 

режима и третирането на отпадъчните води. Уредени са изричните правомощия на 

министъра на здравеопазването по ЗВ в посочените по-горе сфери, вкл. и в използването 

на минералните води – от бутилирането им за пиене до използването им за хигиенни 

цели и спорт и отдих, - както и на РЗИ. 

Към тази част от правната рамка спадат и разпоредбите, които определят като обекти на 

публичната държавна собственост най-вътрешния пояс на санитарно-охранителните зони 

на водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване – публична 

държавна собственост, и водоизточниците на минерални води. Тук следва да се отбележат 

и текстовете относно съвместните компетенции на министрите на здравеопазването и на 

околната среда и водите за определяне на приоритетните и приоритетно опасните 

вещества с оглед опазване на водите. Предвидени са и формите на опазване на водите, 

предназначени за питейно-битови цели и връзката на тези текстове от ЗВ с някои от 

подзаконовите актове по водите и определянето на зоните на защита на водите, вкл. и 

санитарно-охранителните зони около водовземните съоръжения. Съгласно чл.135 от ЗВ 

министърът на здравеопазването, заедно с министъра на околната среда и водите и други 

министри, имат задължението и компетенциите да издават девет наредби, свързани с 

различни аспекти на опазването на повърхностните и подземните води и водните тела и 

контрола на качеството на водите за питейно-битови цели и водите за къпане. Една от 

най-важните наредби е Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, 

проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около 
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водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 

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

хигиенни нужди, издадена съвместно от министъра на околната среда и водите, 

министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на 

здравеопазването. Измененият през 2006 г. текст на чл.135, т.6 предвижда тази наредба да 

се издава на още по-високо ниво като акт на Министерския съвет. 

Извън горепосочените компетенции, останалите правомощията на органите на 

здравеопазването в областта на водите са насочени към групите правомощия по  

прилагането на подзаконовите нормативни актове, отделна група контролни правомощия, 

включително и компетенции в административно-наказателната част на ЗВ. В съответна 

координация със ЗВ, в ЗЗ са развити принципи и конкретни групи правни норми за онази 

част от организацията и направленията на дейност на съответните органи на 

здравеопазването, която е в пряка връзка със задачите им в областта на качеството на 

водите. Тези разпоредби са развити в раздела за държавния здравен контрол, където 

задачите на органите на здравеопазването са подчинени на принципните понятия и 

изисквания към обектите с обществено предназначение и факторите на жизнената среда. 

Тук се намират основните текстове, посветени на осигуряването на здравословна жизнена 

среда, където водите за питейно-битови цели, водите за къпане и минералните води са 

определени като основен фактор на жизнената среда, за която отговарят органите на 

здравеопазването. 

Осигуряването на здравословна жизнена среда е едно от основните направления на 

дейностите по ЗЗ, свързани с опазване на здравето на гражданите, включително и чрез 

поддържане на национална система за анализ, оценка и контрол на различните видове 

замърсители на факторите на жизнена среда. В това направление са ангажирани комплекс 

от здравни изисквания към обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и 
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дейностите със значение за здравето на човека, както и цялата система на органите на 

държавния здравен контрол с пълния инструментариум от механизми, правомощия и 

средства, с които те разполагат по ЗЗ. В частта на закона относно правния режим на 

курортите и курортната дейност също е засегната темата „води” в насоката за 

минералните води като курортен ресурс и обект на опазване, включително чрез 

съвместно издаване на подзаконови нормативни актове от министрите на 

здравеопазването и на околната среда и водите. В Допълнителните разпоредби като 

обекти с обществено предназначение са определени водоизточниците и минералните 

водоизточници, водоснабдителните обекти и съоръженията за питейно-битово 

водоснабдяване, както и плувните басейни, плажовете и местата за къпане, а като фактори 

на жизнената среда – водите, предназначени за питейно-битови нужди; водите, 

предназначени за къпане и минералните води, предназначени за пиене или за 

използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди. 

Изпълнението на изискванията на законодателството за питейните води е възложено 

основно на два субекта - водоснабдителните организации, в качеството им на структура, 

осъществяваща дейността по водоснабдяване за питейно-битови цели, и регионалните 

структури на Министерство на здравеопазването – РЗИ /РИОКОЗ/, в качеството им на 

компетентен контролен орган. Дейността на РЗИ /РИОКОЗ/ в областта на питейните води 

включва няколко основни направления: 

- Мониторинг /вземане на проби и лабораторен анализ/ на качествата на питейните 

води;  

- Контрол /проверки и обследвания/ на санитарно-хигиенното състояние на обектите 

и съоръженията за  централно питейно-битово водоснабдяване – водоизточници, 

водовземни съоръжения, санитарно-охранителни зони, пречиствателни станции за 
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питейни води, хлораторни и други станции за дезинфекция на водата, резервоари и 

други; 

- Предприемане на административно-наказателни и други мерки при установяване 

на несъответствия в качеството на питейната вода и нарушения на санитарно-хигиенните 

изисквания във водоснабдителните обекти; 

- Проучване и анализ на проблемите с питейната вода, изготвяне на проекти и 

програми за решаването им. 

Друга съществена част в подзаконовата нормативна уредба са разпоредбите относно 

здравните изисквания към водоизточниците, основните здравни изисквания към 

водовземните и водоснабдителните съоръжения, външните водопроводи и 

водопроводните мрежи, изискванията към пречистването и обеззаразяването на 

питейната вода  при системата на централното водоснабдяване, здравни изисквания към 

работата на хлораторните станции, изискванията към вътрешносградните водопроводни 

инсталации, както и здравните изисквания към обществените местни водоизточници и 

минералните водоизточници. 

2.4.3 Управление на водите и водния сектор 

Управлението на водите е един от най-важните аспекти на държавното управление във 

всяка развита държава. От гледна точка на държавното управление, всеки от неговите 

аспекти може да се характеризира като вид правно регламентирана дейност за 

организиране и провеждане на държавната политика спрямо определен кръг обществени 

отношения, обединени по избран признак. Упражняването на властнически и други 

законово уредени правомощия от страна на оторизираните държавни органи на 

национално и на регионално ниво, съобразно обхвата и дълбочината на конкретния 

правен регламент, има за цел насочване и регулиране на отношенията между правните 
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субекти в съответната сфера на обществения живот. В частта на анализа относно 

терминологията и легалните дефиниции е разгледан въпросът как законодателят е 

определил предмета на правното регулиране и обектите на управление в началните 

текстове на закона.  

В ЗВ законодателят е използвал и възможността да определи допълнително предмета на 

управление, като посочи и основните съществуващи отраслови направления в дейностите 

по използване на водите и водните обекти. На тази основа правната рамка съдържа 

няколко комплексни и конкретни механизми на управление на процесите във водния 

сектор, както следва: 

2.4.3.1 Управление чрез организация и разпределение на отраслова компетентност на 

държавните органи.  

При разпределението на отговорността за отделните направления на държавната 

политика по отношение на съответните групи водностопански системи и съоръжения, 

законът е използвал отрасловия подход и е визирал дейностите по водоснабдяване и 

канализация, хидроенергетика и хидромелиорация и защита от вредното въздействие на 

водите, като ги е свързал с отрасловата компетентност на съответните министри. Този 

механизъм е допълнен и с механизма на Управление чрез обща, съвместна и отраслова 

компетентност на административните органи по приемане и прилагане на съответната 

нормативна уредба на подзаконово ниво – правилници, наредби, заповеди, инструкции, 

както и чрез комплекс от другите механизми по отраслов принцип – хидроенергетика, 

ВиК, хидромелиорации и др., достигащи до осем направления в правната уредба, 

включително и механизма на Управление на водните операторите търговски дружества 

във формата на капиталово участие на държавата и общините. Подвид и по-особен 

механизъм е редът за управление на ВиК системите и ВиК операторите чрез уредените 

със ЗВ Асоциации по ВиК, където в механизма на управление се съвместяват правомощия 
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на двама министри, на областните управители и на представителите на местната власт в 

лицето на общинските съвети и кметовете на общини. 

2.4.3.2 Управление чрез режима на собствеността.  

Определени са обектите на управление и видовете собственост върху тях – изключителна 

държавна, публична държавна, частна държавна, публична общинска, частна общинска, 

частна собственост на физически и юридически лица. Допълнителни аспекти на правния 

режим на собствеността са развити чрез институтите на съсобствеността, придобиването и 

ограничаването на правото на собственост, поземлени и други сервитути. Уредени са 

различните обекти на правата на собственост – води, водни обекти, водностопански 

системи и съоръжения, а в приложенията на ЗВ са посочени и някои особени обекти с по-

различен правен режим. 

2.4.3.3 Управление чрез правният режим на ползване на водите и водните обекти.  

Това е един от съществените механизми на управление, който определя видовете 

ползване на водите и водните обекти като общо и индивидуално, възмездно и 

безвъзмездно, с разрешителни и свободно. Обособени са подсистеми и различни форми 

на ползване чрез определяне на различни обекти и различен начин на ползване – 

водовземане, ползване на водни обекти, заустване и др. Развитието на този механизъм 

продължава чрез Управлението чрез административен разрешителен режим на правата 

на ползването, като подробно са уредени възможните разрешителни режими за 

водовземане и за ползване на водни обекти. Режим на комплексните разрешителни по 

ЗООС. 



 

Разработка № 1:  

„Проучване за идентифициране на екологично уязвими места в 

Димитровград, съответствие на водните източници с регламентите 

на ЕС и георефериране на точките”  

 

 

Прилагане на иновативни техники за подобряване качеството на 

питейната вода в градските области  AQUA-LITY 
Стр. 31 

 

2.4.3.4 Самостоятелен механизъм представлява Управлението чрез правен режим на 

особени обекти и особени права на ползване в областта на използването на 

минералните води.  

Спецификата на този механизъм произтича от изключителната държавна собственост 

върху на определена група водоизточници и минералните води в тях, които са 

Приложение № 2 към ЗВ, и тя е отразена в многократно изменяния комплекс от правни 

норми, посветени на концесионирането на минералните води за бутилиране и други 

нужди, като правната рамка развива особен ред за тези концесии, който се явява 

специална правна уредба спрямо общия ред и механизъм по Закона за концесиите. 

2.4.3.5 Управление на използването на водите и водните тела чрез комплекс от правила 

и изисквания по опазването на водите.  

Този механизъм е по-комплексен и включва редица правила, свързани с опазването и 

режима на зоните за защита на водите и санитарно-охранителните зони, допустимите 

емисии на отпадъчните води, състоянието и опазването на водите и водните тела, като са 

предвиден комплекс от административни и вещноправни задължения и последици. В тази 

част можем да отнесем и специално уредения механизъм на Управление на качеството на 

водите за питейно-битови нужди и водите за къпане, който включва в себе си и 

особените правомощия на органите по здравеопазването. 

2.4.3.6 Управление на използването на водите чрез тарифна политика. 

Това е механизмът на управление чрез въвеждане на различни такси, които държавата 

събира от водоползвателите в продължение на прилагането на разрешителния режим по 

водите. 
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2.4.3.7 Общофункционално управление чрез комплекси от правомощия за основните 

органи на управление.  

Този механизъм включва изрично предвидените в Глава десета „Управление на водите” от 

ЗВ комплекси от конкретни правомощия по управление на водите и водния сектор на МС, 

министъра на околната среда и водите, басейновите директори, ИАОС, РИОСВ и други, 

които гарантират чрез правомощията и задълженията на държавната администрация 

прилагането на останалите механизми на управление на сектора. В тази група са 

включени и особените правомощия на министъра на здравеопазването и подчинените му 

структури в областта на опазването на водите и качеството на водите за питейно-битови 

цели и на водите за къпане с общата насоченост към опазване на човешкото здраве. 

2.4.3.8 Управление чрез икономически регулатори.  

Този механизъм има комплексен характер и обхваща правилата за финансирането и 

прилагането на други икономически механизми и регулатори на процесите във водния 

сектор, включително и чрез ценовото регулиране на водните услуги. Механизмът не е 

уреден само в един акт, а е разпръснат в различни направления и актове от правната 

рамка на водния сектор. Като подвид на този механизъм на управление в отрасъла „ВиК” 

може да се посочи новият механизъм на управление на дейностите и инвестициите във 

ВиК системите чрез 25-годишни регионални генерални планове за ВиК и генерални 

планове за ВиК на агломерации с над 10 000 е.ж. и 5-годишните инвестиционни програми 

към тях. Съгласно ЗВ той ще бъде определящ за прилагането на другия подвид 

комплексен механизъм за управление на дейностите на ВиК операторите – 5-годишните 

бизнес планове за цените и качеството на ВиК услугите, които съдържат в себе си всички 

важни аспекти на дейността на всеки ВиК оператор съгласно изискванията на ЗРВиКУ и 

наредбите към него. Посочените планове и инвестиционни програми се отнасят с 
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известна условност към икономическите регулатори, защото те следва да съдържат и до 

голяма степен техническа, експлоатационна и строителна част. 

2.4.3.9 Управление чрез административен контрол и административни наказания.  

Този механизъм включва комплекса от правомощия и задължения на различни органи да 

упражняват административен контрол по спазването и прилагането на правната рамка, 

както и правомощията да налагат на съответните лица и нарушители принудителни мерки, 

глоби и други административни наказания, предвидени най-вече в Закона за водите. В 

тази група влизат и възможностите за налагане на имуществени санкции, и завеждане на 

граждански искове за щети, които до известна степен могат да бъдат причислени и към 

механизма на управление, чрез икономическите регулатори. 

2.4.3.10 Управление чрез приоритетни режими.  

Особеният режим на правилата за поведение, специфичните изисквания и по-особените 

последици, уредени в раздела на ЗВ, посветен на защитата от вредното въздействие на 

водите, е основание за обособяването на този начин на управление на определен кръг 

правоотношения между държавните органи, собствениците и ползвателите на 

хидротехнически съоръжения и водни обекти и всички останали институции и лица, които 

биха могли да бъдат обект или потърпевши от вредното въздействие на водите, в 

самостоятелен механизъм на управление чрез въвеждане на специфичен приоритетен 

режим. Тези норми имат извънреден характер и режим на приоритетно прилагане в 

определени хипотези, който ограничава или променя правата и формите по прилагане на 

останалите механизми на управление. 

2.4.3.11 Управление чрез режимни графици на комплексните язовири.  

Това е специфичен и конкретен механизъм, изразяващ се в правомощията на министъра 

на околната среда и водите да определя месечни режимни графици за водовземане от 



 

Разработка № 1:  

„Проучване за идентифициране на екологично уязвими места в 

Димитровград, съответствие на водните източници с регламентите 

на ЕС и георефериране на точките”  

 

 

Прилагане на иновативни техники за подобряване качеството на 

питейната вода в градските области  AQUA-LITY 
Стр. 34 

 

комплексните и значими язовири, включени в Приложение № 1 към ЗВ, както и да 

определя реда и начина за използването на водите от тези язовири, включително и реда 

за аварийно изпускане на вода от тях. 

2.4.3.12 Управление чрез Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) и 

Плановете за управление на риска от напояване (ПУРН).  

Механизмът на управление чрез ПУРБ е изцяло нов за нашето законодателство и е в 

съвсем началната си фаза на прилагане. Поради по-особено значение на този механизъм 

и неговата сложност, анализът на тази част от правната рамка и съдържанието на ПУРБ се 

разглеждат заедно в този раздел на анализа. 

Първите Планове за управление на речните басейни в България са утвърдени със заповед 

на министъра на околната среда и водите едва през март 2010 г. 

Този механизъм до момента е най-всеобхватният, подробен и комплексен инструмент за 

управление на процесите във водния сектор и може по принцип да включва в себе си 

изцяло и частично прилагането на всички други механизми на управление на 

използването на водите. Основната насоченост на ПУРБ е към опазване на водите и 

околната среда независимо от разпределението на административната и управленската 

компетентност между различните структури на държавните и местните органи, формите на 

собственост и структурата и начина на управление на водните оператори. За да постигне 

тези цели обаче ПУРБ в своята подготовка и придружаващите го анализи, както и в своите 

елементи, задължително преминава и следва да бъде координиран и с тези съществени 

за организацията на водния сектор въпроси.  

Още в началото следва да отбележим, че всеки от основните елементи на ПУРБ, а именно 

анализите и характеристиката на районите с басейново управление, регистърът на зоните 

на защита на водите, определянето на водните обекти за питейни нужди, системите за 
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мониторинг и програмите от мерки, всички те имат двойно предназначение в новата 

правна рамка, установена от Директива 2000/60/ЕС за Рамката на политиката в областта 

на водите, съответно изцяло транспонирана в нашия Закон за водите. 

От една страна, те са уредени като самостоятелни елементи на правната рамка за 

политиката по водите и е следвало да бъдат в по-голямата си част конкретизирани и 

реализирани преди влизането на първите ПУРБ в сила. В този смисъл те са 

предназначени да подготвят разработването на първите ПУРБ. За всеки от тези елементи 

Директивата, респ. законът са предвидили специфични изисквания и в повечето случаи и 

отделни Приложения, както и различни срокове за разработване или прилагане.  

В същото време правната рамка обвързва тези срокове в определена цикличност, 

ориентирана към основните срокове и цикличността на действие на ПУРБ, така че да се 

запази във времето предхождащата роля на тези елементи. Прегледът или актуализацията 

на всеки от тези елементи, с изключение на екологичните цели и частично на програмите 

от мерки за тяхното постигане, които се развиват заедно с ПУРБ, върви в развитие с една 

или две стъпки пред актуализацията на ПУРБ. В този смисъл ПУРБ не са само едноактно 

административно действие или документи с определено от закона съдържание, а ПУРБ са 

механизъм в развитие със заложени задължителни тенденции за постоянно 

самообновяване и промяна.   

От друга страна, законът третира всеки от елементите като неразделна част от ПУРБ, без 

всяка от които той не би могъл да работи и да постигне целите си и целите на Рамковата 

директива той да бъде комплексният правен, административен, програмен и 

едновременно работен инструмент за провеждане на политиката в областта на водите. 

Това е въпрос на естествена логическа, жизненоважна, систематична връзка, която е и 

сърцевината и конструкцията на тази част от правната рамка.  

2.4.3.12.1 Съдържание на плановете за управление на речните басейни.  
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В Закона за водите има два текста, посветени на съдържанието на ПУРБ. Първият е в 

разпоредбата на чл.149а, която в четири точки изисква при разработването на ПУРБ да се 

определят цели за опазване на околната среда, води, предназначени за питейно-битово 

водоснабдяване; зони за защита на водите и програми от мерки. Ал.2 на този член 

изисква при разработването на ПУРБ да се извършва характеристика на района за 

басейново управление. Този е по-общият текст в закона, а вторият, този на чл.157, вече 

дава подробната уредба на съдържанието на ПУРБ.  

Всъщност чл.157 от ЗВ дословно пресъздава част „А” на Приложение VІІ към Директива 

2000/60/ЕС, като посочва в 12 точки необходимото съдържание на ПУРБ за всеки район с 

басейново управление в Република България, а именно:  

т.1 изисква общо описание на характеристиките на района с басейново управление 

съгласно Раздел ІV на ЗВ, включително и съответните карти. 

т.2  предписва като следващ елемент на ПУРБ краткия преглед на значимите видове 

натиск и въздействие в резултат от човешката дейност върху състоянието на 

повърхностните и подземните води, включително оценки за замърсяванията, 

количеството на водовземанията и други въздействия от човешката дейност. 

т.3 – т.5 са посветени на картите на зоните за защита, картите на мрежите за мониторинг и 

картите с резултатите от мониторинга на повърхностните и подземните води и зоните за 

защита на водите. 

т.6 на чл. 157 от ЗВ посочва един от най-съществените елементи на ПУРБ – списъкът на 

целите за опазване на околната среда за повърхностните и подземните води и зоните за 

защита на водите, придружени със съответната информация, включително и четирите 

форми на възможните разширения, отклонения или трансформации при определянето на 

екологичните цели, които Рамковата директива допуска като изключения. В нашият Закон 

за водите това са текстовете на чл.чл.156в – 156е. 
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т.7 от същия член изисква като съдържание на ПУРБ кратък преглед на икономическия 

анализ на водовземането. 

т.8 на чл.157 от ЗВ е с най-голямо съдържание, защото в 11 подточки, от  „а” до ”л”, 

определя списъците от различните видове мерки, които следва да придружават основния 

кратък преглед на програмите от мерки за постигане на целите по опазване на околната 

среда. 

т.9 предписва като съдържание регистъра на всички други подробни програми и планове 

в обхвата на района, които се отнасят до подбайсейни, сектори, проблеми и типове води, 

включително с описание на тяхното съдържание. 

т.10 на чл.157 от ЗВ е възлова, защото урежда взаимодействието на отговорната, 

компетентната държавна администрация с обществеността в процеса на съгласуването на 

ПУРБ, като изисква списък от мерките за обсъждане с обществеността, постигнатите 

резултати при изпълнението им и свързаните с това изменения на плана. Извън текста на 

чл. 157 има още една разпоредба в тази насока и това текстът на чл.168в, който гласи, че 

писмените становища на обществеността по документите за проекта за ПУРБ са 

неразделна част от документацията към ПУРБ. 

т.11 от чл.157 изисква в ПУРБ да се посочи наименованието  и адреса на компетентния 

орган за управление на водите. Текстът на Приложение VІІ във връзка с Приложение І към 

Рамковата директива за водите е по-подробен, защото предписва освен адреса и 

наименованието на органа за управление на водите да се посочат и нормативното 

основание, мястото му в системата на органите за управление, характера на неговата 

компетентност, както и някои други данни. 

Последната т.12 на чл.157 изисква в ПУРБ да се посочат лицата за връзка и процедурите за 

получаване на документацията и информацията по раздел VІІ и тази, свързана с 

програмите от мерки и данните от мониторинга по Раздел VІІІ от Закона за водите. 
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2.4.3.12.2 Съдържание на ПУРБ при актуализация.  

В чл.159 Законът за водите възпроизвежда съдържанието на част „Б” на Приложение VІІ 

на Рамковата директива, като в четири точки дава необходимото допълнително 

съдържание на ПУРБ, освен предвиденото в чл.157, което всеки ПУРБ следва да има при 

своята актуализация. Всичките четири точки са свързани с оценката на изпълнението на 

първоначалния ПУРБ и евентуалните отклонения от неговите предвиждания. В тази група 

влизат: 

- списък на всички изменения или актуализации за предходния период, включително 

и преглед на обстоятелствата по чл.156в – 156е от ЗВ; 

- оценка на степента на изпълнение на екологичните цели и обяснение за 

причините за неизпълнение на целите; 

- списък на непредприетите мерки от предходния план с обяснение за причините; 

- списък на допълнителните мерки по чл.156о от ЗВ. 

Посочваме тези текстове като илюстрация на особен самоконтролен механизъм, който е 

заложен в конструкцията на ПУРБ и свързан с механизмите и задължението на всяка 

страна членка в ЕС за периодично докладване в Европейската комисия на прогреса в 

изпълнението на европейските директиви в областта на водите и ПУРБ, очевидно има за 

цел да гарантира ефективния резултат от прилагането на този комплексен механизъм на 

управление на водите. Механизмът е така уреден, че всички случаи на закъснение или 

неизпълнение на поставените цели относно състоянието на водите и водните тела се 

включват в ПУРБ и неговия график за приложение, докато не бъдат постигнати или докато 

съответните мерки от програмите не бъдат изпълнени.   

От гледна точка на механизмите на управление най-съществена част от ПУРБ 

представляват програмите от мерки за постигане на целите по опазването на водите и 
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околната среда и степента на задължителност на тези програми за всички субекти във 

водния сектор и тяхната отговорност за изпълнението им. Тъй като този въпрос не е 

решен до момента нито в Закона за водите, нито в друг акт от такава степен, нито в самите 

ПУРБ, то този въпрос е отнесен към съответния раздел на анализа, където се разглеждат 

проблемите на правната рамка на водния сектор. 

Системите и механизмите на управление на процесите във водния сектор трудно биха 

били възможни без системите за Мониторинг на състоянието на водите и водните тела и 

правилата и задълженията за изграждане и поддържане на Националната система за 

мониторинг на водите, които са предвидени в Закона за водите и Наредба № 1 от 

11.04.2011 г. за мониторинга на водите. Данните от системите на мониторинг на водите 

следва да дават необходимото основание за почти всички управленски решения и 

прилагането на механизмите на управление във всяко направление на дейност във 

водния сектор, но процесът и механизмите на мониторинга не могат да бъдат причислени 

към механизмите на управление – те по-скоро ги предпоставят и обслужват. Доколкото 

обаче правната рамка предвижда задължения и насоки за конкретно поведение на 

държавни органи, институции, водни оператори и водоползватели, свързани с 

мониторинга на водите и водните тела и обекти, това също в известна степен 

представлява механизъм за управление в сферата на водите.  

В отраслово отношение управлението на дейностите и водностопанските и/или 

хидротехнически системи и съоръжения, свързани с използването на водите и водните 

обекти, е съобразено до голяма степен с уредените от ЗВ и посочени по-горе основни 

механизми на управление, така че няма нормативни или други основания в анализа да се 

разглеждат допълнително някакви специфични отраслови механизми на управление. 
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2.4.4 Изисквания към водоизточниците, предназначени за питейно-битово 

водоснабдяване 

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

утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците 

и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на 

минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди се 

определят условията и редът за проучване, проектиране, учредяване, утвърждаване и 

експлоатация на санитарно- охранителните зони (СОЗ) около водоизточниците и 

съоръженията за (1) питейно-битово водоснабдяване от повърхностни води; (2) питейно-

битово водоснабдяване от подземни води; (3) минерални води, използвани за лечебни, 

профилактични, питейни и хигиенни нужди. 

Изборът на водоизточник е една от най-отговорните задачи при проектиране на 

водоснабдителни системи. 

Той определя в значителна степен характера на самата водоснабдиелна система, и 

съоръженията по нея, а следователно и разходите за строителство и експлоатация. 

Водоизточникът трябва: 

  да осигурява необходимото количество вода през целия експлоатационен период; 

  да има такава мощност, че да не се нарушава екологична система на района след 

водовземане; 

  да осигурява непрекъснатост на водоподаването; 

  да гарантира определено качество на водата, дори и с оглед на нейното 

евентуално пречистване; 

  да доставя вода при възможно най-ниски инвестиционни и експлоатационни 

разходи 
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Водоизточници са: 

  повърхностните водни обекти или части от тях; 

  водовземните съоръжения за подземни, в т.ч. и минерални, води. 

Санитарно-охранителните зони представляват пояси около водоизточника, които 

ограждат определена площ, ползват се със специален статут и дейностите, които могат да 

се извършват в тях са строго 

регламентирани. 

Санитарно-охранителните зони се учредяват задължително при водоизточници за 

питейно-битови нужди, както и около някои други съоръжения от водоснабдителната 

система, а определянето на СОЗ се извършва чрез проект, който е неразделна част от 

проекта на водоснабдителната система. 

Санитарно охранителните зони осигуряват: 

 Физическа охрана на водоизточника и/или съоръжението; 

 Защита срещу постъпване на замърсители във водоизточниците; 

 Гарантиране на проектното количество и качеството на водите във водовземните 

съоръжения за срока на действие на разрешителното за водоползване; 

 Запазване на водоизточника в състояние, позволяващо ползването му за питейни 

цели от бъдещите поколения. 

Санитарно охранителните зони се състоят от: 

 вътрешен пояс I — за охрана на водоизточника от пряко негативно въздействие; 

пояс I е неразделна част от водоизточника и в него се разрешават само дейности пряко 

свързани с експлоатацията; 
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 среден пояс II - за охрана на водоизточника от замърсяване с химични, биологични 

и др. бързоразпадащи се вещества и дейности водещи до влошаване на състоянието на 

водоизточника; 

 външен пояс III - за охрана на водоизточника от замърсяване с химични и др. 

бавноразпадащи се вещества и дейности водещи до влошаване на състоянието на 

водоизточника; 

2.5 ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ВОДОСНАБДИТЕЛНА 

СИСТЕМА НА ДИМИТРОВГРАД С РАМКОВАТА ДИРЕКТИВА ЗА ВОДИТЕ  

Въз основа на направения анализ на законовата рамка, настоящата ситуация на 

водоснабдителната мрежа на Димитровград, съгласно разработения Регионален 

генерален план за ВиК ООД Димитровград и данните предоставени от ВиК ООД 

Димитровград, е направен анализ на съответствието с Рамковата директива за водите 

200/60/ЕС на населените места, които ВиК операторът обслужва. 

Град Димитровград е единственото населено място с население над 10 000 души и 

отговаря на изискванията за качество и количество на подаваната вода към 

консуматорите. 

Следващото по големина населено място е гр. Меричлери, което е с население по-малко 

от 2000 души, има 100% свързаност към водоснабдителната мрежа и отговаря на 

изискванията за качество и количество на подаваната вода към консуматорите. 

От останалите по-малки населени места, които не са част от настоящата разработка, 

отговарящи на изискванията за качество и количество на подаваната вода към 

консуматорите са с. Брод, с. Воден, с. Добрич, с. Каснаково, с. Крепост, с. Крум и с. 

Светлина.  
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3 ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТАТА С 

ПОТЕНЦИАЛЕН РИСК ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ 

Потенциалните заплахи от замърсяване на водите в района на обособената територия на 

ВиК ООД Димитровград са едни от значимите проблеми, оказващи отрицателно 

въздействие върху качеството на повърхностните и подземните води.  

Замърсяването на повърхностни и подземни води става основно от непречистените 

битови отпадъчни води от населението и производствени предприятия. 

Животновъдни ферми и птицеферми допринасят за замърсяване на почви и води при 

липса на ефективен контрол и управление на отпадъчните води и торовите маси. 

Транспортни предприятия също замърсяват почвите и водите с масла и нефтопродукти. 

В земеделието се осъществява наторяване без прилагане на добрата земеделска 

практика.  

Неконтролираното натрупване на отпадъци, депа за отпадъци, които не отговарят на 

изискванията и др. също допринасят за замърсяването на околната среда. 

Тези замърсявания оказват влияние на повърхностните и подпочвените води в района на 

заустването им. 

3.1 ОСНОВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ  

3.1.1 Промишленост – източник на замърсяване на отпадъчните води 

Водещи отрасли за община Димитровград са: химическата, въгледобивна, и енергийна 

промишленост. Характерно за общинската икономика е доминиращото значение на 

големите промишлени предприятия, осигуряващи заетост и приходи за преобладаваща 

част от населението на общината. Водещите предприятия в общината са "Неохим" АД, 
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разполагащо към момента с най-модерната инсталация за производство на амоняк, 

азотна киселина и амониева селитра; "Вулкан" АД, произвеждащо цимент и азбестови 

покрития и "Климатех" АД, произвеждащо климатична, вентилационна, 

въздухопречиствателна и отоплителна техника. На територията на общината се намира и 

ТЕЦ "Марица 3" ЕАД. Малките и средни предприятия преобладават в секторите текстилна, 

трикотажна и хранително-вкусова промишленост. 

Фирмите с чуждестранно участие са в отраслите промишленост, търговия и услуги. 

Димитровград е на едно от първите места сред общините по обем на чуждестранни 

инвестиции. В областта на селското стопанство най-разпространени за отглеждане в 

общината са зеленчуците, овощните насаждения и зърнено-фуражните култури. Голямо 

значение за развитието на общината и на областта, като цяло е намиращият се в 

Димитровград пазар за промишлена продукция, който е един от най-големите пазари на 

Балканския полуостров. 

На територията на гр. Димитровград, разположена на десния бряг, се намират следните 

по-големи промишлени предприятия: 

 “Неохим” АД – азотни торове, 

 ТЕЦ “Марица 3”, 

 ж.п. гара и Локомотивно депо, 

 “Атлас” АД - автопарк. 

Както и малки, занимаващи се предимно в сферата на авто услугите – автосервизи и 

автомивки. 

Голяма част от тях използват вода от градската водопроводна мрежа, основно за битови и 

хигиенни нужди на работещите. Някои от тях използват такава за производствени цели, но 

в незначителни количества, което не налага съоръжения за изравняване на оттока към 

градска канализация. 
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„Неохим“ АД и ТЕЦ „Марица 3“ не заустват промишлени отпадъчни води в градска 

канализация. Те имат локални пречиствателни съоръжения и след тях заустват в реката. 

Големи предприятия на хранително – вкусовата промишленост няма. 
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 Производството на електроенергия – ТЕЦ «Марица Изток 3» - Централата се 

състои от 4 кондензационни моноблока: котел-турбогенератор-трансформатор, с 

общ капацитет от 840 MW. Средногодишното производство е 4 млрд. 310 млн. 

киловатчаса електроенергия. Годишната използваемост на инсталираните 

мощности е близо 22 хил. часа. За първи път в ТЕЦ "Марица Изток 3" е приложена 

научно-обоснована схема за директно изгаряне на нискокалорични лигнитни 

въглища. Централата произвежда приблизително 9-10 % от общата електроенергия 

за страната /комплекс „Марица Изток” се включва с 33% в общия енергиен баланс 

на България. 

 Химическа промишленост – представена от следните фирми: 

- “Полихим” ООД - производство на малотонажни химически продукти, в 

т.ч.химикали, реактиви, чисти вещества, антиобледенители, винена киселина, соли и 

др. 

- „Неохим” АД започва производствената си дейност на 5 ноември 1951 г. 

Първоначално се произвеждат азотни и фосфорни торове. Впоследствие са 

направени разширения, реконструкции и модернизации на производствените 

мощности; 

- «Евро Ферт» ООД – производство на изкуствени торове; 

- «Интериор» ЕООД – производство и търговия на алкидни бои и лакове, латексови 

и фасадни бои, лепила, разредители; 

- «Вулкан» АД – производство на цимент. 
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таблица 6 Източници на замърсяване и количества, зауствани в речните води за гр. 

Димитровград 

Речен 

басейн 

Източник 

на 

замърсяв

ане 

Обем на 

отпадъчн

ите води 

изпуснати 

в 

приемен 

водоем 

[милион 

м³/год.] 

Размер на 

замърсяванет

о изпуснато в 

приемен 

водоем [кг. 

БПК/год.] 

Размер на 

замърсяването 

изпуснато в 

приемен 

водоем [ЕЖ60] 

Оценка ( в 

съответствие с 

разрешително за 

заустване (за 

отпадъчни води), 

степен на 

пречистване) 

Река 

Мариц

а 

ПСОВ 

Димитро

вград 

3,285000 6 570 

300 100 % се третират 

ПСПВ 

Крумска 

тераса 

0,002800 84 4 

  

 Депо за 

твърди 

битови 

отпадъци 

 

Няма данни Няма данни 

Няма проучване за 

количеството и 

качеството на 

инфилтрираната 

вода.  

 Селско 

стопанств

о 

 

Няма данни Няма данни 

Няма данни 

*Данните са от Регионален Генерален План за ВиК ООД Димитровград 
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4 ЗАСНЕМАНЕ (ГЕОРЕФЕРИРАНЕ) НА ОСНОВНИТЕ ВОДОСНАБДИТЕЛНИ 

СЪОРЪЖЕНИЯ И МЕСТАТА С ПОТЕНЦИАЛЕН РИСК ОТ ЗАМРСЯВАНЕ НА 

ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ. 

4.1 ЗАСНЕМАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ОБСЛУЖВАЩИ 

ГР. ДИМИТРОВГРАД 

4.1.1 ПС „Крумска тераса“  

Състои се от 20бр. тръбни кладенци, които директно подават водата в ПСПВ. 

 Местоположение – Намират се на десния бряг на р. Марица, на около 5 км. 

западно от гр. Димитровград  

 Координати ≈ 40°03’47,00 N  25°32’23,80 E 

4.1.2 ПС “Черногорово“  

Състои се от 9 броя тръбни кладенци.  

 Местоположение – Намират се от западната страна на пътя гр. Димитровград - 

Черногорово 

 Координати 42° 2'27.16"N 25°38'28.83"E 

4.1.3 ПС „Меричлери“ 

 Местоположение – Намира се в кв. Черноконево 

 Координати 42° 07’18.56" N 25°52'52.93"E 
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4.1.4 НР Горен Габер 1 V=8000 м³  

 Местоположение – Намира се в местност Габера (парк Пеньо Пенев), най-южната 

част на гр. Димитровград.   

 Координати 42° 2'40.80"N 25°35'35.86"E 

 Надморска видочина 166 м. 

4.1.5 НР Горен Габер 2 V=1660 м³  

 Местоположение – Намира се в местност Габера (парк Пеньо Пенев), най-южната 

част на гр. Димитровград до НР „Грен Габер“1 

 Координати ≈ 42° 2'40.80"N 25°35'35.86"E 

 Надморска видочина 166 м. 

4.1.6 НР Марийно V=4000 м³ 

 Местоположение – Намира се северно от кв. Марийно 

 Координати - 42° 4'43.45"N 25°34'10.34"E 

 Надморска видочина - 151 м. 

4.2 ЗАСНЕМАНЕ НА МЕСТАТА С ПОТЕНЦИАЛЕН РИСК ОТ ЗАМРСЯВАНЕ НА 

ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ. 

4.2.1 Промишлени предприятия 

 “Неохим” АД – азотни торове, - Намира се в Източна индустриална зона с 

приблизителни координати 42° 2'58.37"N  25°37'5.38"E 



 

Разработка № 1:  

„Проучване за идентифициране на екологично уязвими места в 

Димитровград, съответствие на водните източници с регламентите 

на ЕС и георефериране на точките”  

 

 

Прилагане на иновативни техники за подобряване качеството на 

питейната вода в градските области  AQUA-LITY 
Стр. 50 

 

 ТЕЦ “Марица 3” - Намира се в Източна индустриална зона 42° 3'8.25"N  

25°37'26.00"E 

 ж.п. гара и Локомотивно депо, - Намира се от западната страна на пътя Стара 

Загора – Хасково с приблизителни координати - 42° 3'3.16"N  25°36'16.02"E 

 “Атлас” АД - автопарк. Намира се в северната част на града в ж.к. Дружба. 

 „Вулкан“ АД – Намира се в кв. Вулкан 

Химическа промишленост – представена от следните фирми: 

 “Полихим” ООД - производство на малотонажни химически продукти, в 

т.ч.химикали, реактиви, чисти вещества, антиобледенители, винена киселина, соли и 

др. 

 „Неохим” АД – производство на азотни и фосфорни торове.  

 “Евро Ферт” ООД – производство на изкуствени торове; 

 “Интериор” ЕООД – производство и търговия на алкидни бои и лакове, латексови и 

фасадни бои, лепила, разредители; 
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5 АНАЛИЗ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧЕН 

МОНИТОРИНГ 

5.1 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА „КОНФЛИКТНИ" МЕСТА ПО МРЕЖАТА, КОИТО СЕ НУЖДАЯТ ОТ 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН АВТОМАТИЧЕН МОНИТОРИНГ НА КОЛИЧЕСТВОТО И 

КАЧЕСТВОТО НА ПОДАВАНАТА ВОДА И СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ПРИ ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВОДИТЕ  

Основната цел на проекта е да подобри качеството на питейната вода и да намали 

рисковете за здравето. Това ще бъде постигнато с въвеждането на иновативна система за 

ранно предупреждение при замърсяване на водите и система за саниране. 

Това ще бъде постигнато, чрез монтиране на телеметрични станции, с функция за 

отчитане на водно количество, сензор за налягане и сензори за мониторинг на качеството 

на места позволяващи, както контрола над всички основни водоизточници на града, така 

и даващи информация за качеството и количеството на водата подавана към основните 

зони от разпределителната мрежа. 

Гр. Димитровград се водоснабдява основно от две места - НР „Горен Габер“ и от 

тласкателя на ПСПВ „Крум“.  

5.1.1 Контролна точка 1 (КТ 1)  

КТ 1 се намира в кв. Габера над околовръстния път между Стара Загора и Хасково. От 

ПСПВ водата постъпва в градския водоем с обем 8000м3. След него се намира шахтата на 

КТ 1 с регулатор на налягане. Апаратурата ще се монтира върху водопровод Етернит 

DN475 в началото на водоснабдителна зона.  
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Водата от НР „Горен Габер“ захранва централната и източната част на града, кв. Марийно, 

кв. Вулкан, кв. Черноконево, гр. Меричлери и с. Великан. През точката преминава около 

80% от подаваната вода. 

5.1.2 Контролна точка 2 (КТ 2) 

КТ 2 намира в шахта с водомер и въздушник върху тръбопровод DN200 Етернит. Това е 

тръбопроводът захранващ града дректно от тласкателя на ПСПВ. Шахтата на КТ 2 се 

намира в южната част на града, в началото на парк „Вапцаров“. През КТ 2 минава около 

10% от подаваната вода идваща директно от тласкателя на ПСПВ.  

Чрез КТ 1 и КТ 2 ще може да се следи качеството и количеството на подаваната вода към 

целия град.  

5.1.3 Контролна точка 3 (КТ 3)  

КТ 3 се намира на тръбопровод DN200 етрнит свързващ централната част на града и 

северната част. Шатата на КТ 3 се намира на десния бряг на р. Марица непосредствено 

преди моста. В шахтата има монтиран спирателен кран. През КТ 3 премина водата 

подавана към НР „Марийно“, и кварталите в северната част на града. 

Чрез измерване на качеството и количеството на водата постъпваща в града (КТ 1 и КТ 2) и 

водата преминаваща през КТ 3, ясно може да се направи анализ за водопотреблението в 

централната част на Димитровград.  

5.1.4 Контролна точка 4 (КТ 4)  

Aпаратурата ще се монтира върху водопровод  DN450 в началото на водоснабдителна 

зона, която обхваща кв. Мариино, кв. Вулкан, кв. Черноконево и гр. Меричлери. 
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КТ 4 се намира в кв. „Марийно“ на хранителния водопровод от водоем 4000 м3 в шахта с 

регулатор на налягане.  

По експлоатационни причини, към момента кв. Марийно се водоснабдява от мрежата на 

НР „Горен Габер“1 и мониторинга на качеството и количеството на водата подавана към 

квартала се осъществява от КТ 3 

5.1.5 Контролна точка 5 (КТ 5)  

КТ 5 се намира в хидрофорна помпена станция „Меричлери“ – нова намираща се в кв. 

Черноконево. От помпената станция се водоснабдяват гр. Меричлери и с. Великан  с 

пречистена вода от ПСПВ. Апаратурата ще се монтира върху водопровод РЕ ф140 в 

началото на хранителен водопровод за гр. Меричлери  

С въвеждането в експлоатация на петте точки за постоянно измерване ще се осигурят 

данни за основните хидравлични показатели на цялата разпределителната мрежа на 

Димитровград, както и на подаваната вода към гр. Меричлери и с. Великан. Събраната 

информация ще даде възможност за аналзииране на тенденциите в обособените зони по 

отношение разхода на вода, качеството на вода и изменението на налягането и прилагане 

на адекватни мерки за борба с физическите загуби, скритеите течове и замърсяването на 

питейната вода с манган. Предложените точки за допълнителен монитроинг са в 

непосредствена близост до НР, от които се водоснабдяват. По този начин с инсталиране 

на сензори и контролери за дистанционно предаване на данни на качеството на водата 

на практика ще се осигури надежден мониторинг и на 2 от 3-те НР, които захранват града. 

Като обобщение може да се каже, че препоръчаните точки за дистанционен мониторинг 

и управление ще допринесат за развитието на водоснабдителната система на 

Димитровград и гр. Меричлери в две направления. На първо място значително ще се 

улесни екплоатацията на мрежата благодарение на постоянния мониторинг на ключови 
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хидравлични показатели и взимането на решения на базата на реални тенденции в 

изменението на наблюдаваните параметри. Като допълнение ще повиши контролът и 

надеждността на водоподаването в последния етап от водоснадителната система – 

разпределителната мрежа на града. Не на последно място ще подобри качеството на 

питейната вода и намали рисковете за здравето. 

5.2 ИЗЯСНЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА 

ИНСТАЛИРАНЕ НА ТЕЛЕМЕТРИЧНИ СТАНЦИИ  

В голяма част от точките определени за развитие на системата за дистанционен 

мониторинг и управление, съществуващата инфраструктура е благоприятна за това и ще 

улесни значително процеса на надграждане. В повечето от местата с препоръчан 

мониторинг в реално време няма ел. захранване и трябва да се предвиди 

присъединяване. За точките в разпределителната мрежа са подбрани съществуващи 

шахти, които трябва да бъдат надградени.  

Мярка Необходима техника Изисквания за инсталиране 

Инсталиране на 

разходомер за отчитане на 

водно количество, сензор 

за налягане и сензори за 

мониторинг на качеството 

на водата в съществуваща 

шахта с регулатор на 

налягането в началото на 

водоснабдителна зона. (КТ1) 

1. Ултразвуков разходомер 

2. Манометър 

3. Сензори за измерване на 

pH, ORP, температура, 

остатъчен хлор и разтворен 

кислород.  

4. Терминална станция за 

събиране, обработка и 

изпращане на 

1. Прав участък за 

инсталиране на сензорите 

на разходомера 

2. Щуцер за осигуряване на 

вода за пробовземачките 

3. Електрическо захранване 

4. Вентилация и 

отводняване на шахтите 
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информацията 

Инсталиране на 

разходомер за отчитане на 

водно количество, сензор 

за налягане и сензори за 

мониторинг на качеството 

на водата в съществуваща 

шахта с водомер върху 

тръбопровод DN200 Е 

идващ от тласкателния 

тръбопровод на ПСПВ (КТ2) 

1. Ултразвуков разходомер 

2. Манометър 

3. Сензори за измерване на 

pH, ORP, температура, 

остатъчен хлор и разтворен 

кислород.  

4. Терминална станция за 

събиране, обработка и 

изпращане на 

информацията 

1. Прав участък за 

инсталиране на сензорите 

на разходомера 

2. Щуцер за осигуряване на 

вода за пробовземачките 

3. Електрическо  

4. Вентилация и 

отводняване на шахтите 

Инсталиране на 

разходомер за отчитане на 

водно количество, сензор 

за налягане и сензори за 

мониторинг на качеството 

на водата в съществуваща 

шахта със спирателен кран 

преди моста над р. Марица. 

(КТ3) 

1. Ултразвуков разходомер 

2. Манометър 

3. Сензори за измерване на 

pH, ORP, температура, 

остатъчен хлор и разтворен 

кислород.  

4. Терминална станция за 

събиране, обработка и 

изпращане на 

информацията 

1. Прав участък за 

инсталиране на сензорите 

на разходомера 

2. Щуцер за осигуряване на 

вода за пробовземачките 

3. Електрическо захранване 

4. Вентилация и 

отводняване на шахтите 

Инсталиране на 

разходомер за отчитане на 

1. Ултразвуков разходомер 

2. Манометър 

1. Прав участък за 

инсталиране на сензорите 
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водно количество, сензор 

за налягане и сензори за 

мониторинг на качеството 

на водата в съществуваща 

шахта с регулатор на 

налягането на хранителния 

тръбопровод от НР 

„Марийно“. (КТ4) 

3. Сензори за измерване на 

pH, ORP, температура, 

остатъчен хлор и разтворен 

кислород.  

4. Терминална станция за 

събиране, обработка и 

изпращане на 

информацията 

на разходомера 

2. Щуцер за осигуряване на 

вода за пробовземачките 

3. Електрическо захранване 

4. Вентилация и 

отводняване на шахтите 

Инсталиране на 

разходомер за отчитане на 

водно количество, сензор 

за налягане и сензори за 

мониторинг на качеството 

на водата в ПС 

„Меричлери“ – нова (КТ5) 

1. Ултразвуков разходомер 

2. Манометър 

3. Сензори за измерване на 

pH, ORP, температура, 

остатъчен хлор и разтворен 

кислород.  

4. Терминална станция за 

събиране, обработка и 

изпращане на 

информацията 

1. Прав участък за 

инсталиране на сензорите 

на разходомера 

2. Щуцер за осигуряване на 

вода за пробовземачките 

3. Електрическо захранване 

4. Вентилация и 

отводняване на шахтите 

 

  



 

Разработка № 1:  

„Проучване за идентифициране на екологично уязвими места в 

Димитровград, съответствие на водните източници с регламентите 

на ЕС и георефериране на точките”  

 

 

Прилагане на иновативни техники за подобряване качеството на 

питейната вода в градските области  AQUA-LITY 
Стр. 57 

 

КТ 1  – техническа възможност 

 

 

Съществуващата шахта подходяща за инсталиране на сензорите за остатъчен хлор и 

разтворен кислород, сензора за налягане и терминалната станция. Необходимо е 

осигуряването на електрическо захранване, отводняване и вентилация на шахтата.  

Поради това, че тръбата не се вижда добре, след разкриване на тръбата ще се установи 

дали в шахтата има достатъчно прави участъци за монтирането на сензори за измерване 

на количеството. 
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КТ 2  – техническа възможност 

  

Съществуващата шахта с прави участъци, подходяща за монтирането на сензор за 

измерване на количество, сензорите за остатъчен хлор и разтворен кислород, сензора за 

налягане и терминалната станция. Необходимо е осигуряването на електрическо 

захранване, отводняване и вентилация на шахтата. 

КТ 3  – техническа възможност 
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Съществуващата шахта с прави участъци, подходяща за монтирането на сензор за 

измерване на количество, сензорите за остатъчен хлор и разтворен кислород, сензора за 

налягане и терминалната станция. Необходимо е осигуряването на електрическо 

захранване, отводняване и вентилация на шахтата.  

КТ 4  – техническа възможност 

 

 

Съществуващата шахта с прави участъци, подходяща за монтирането на сензор за 

измерване на количество, сензорите за остатъчен хлор и разтворен кислород, сензора за 

налягане и терминалната станция. Необходимо е осигуряването на електрическо 

захранване, отводняване и вентилация на шахтата. 
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КТ 5 – техническа възможност 

  

Съществуващата ПС с прави участъци, подходяща за монтирането на сензор за 

измерване на количество, сензорите за остатъчен хлор и разтворен кислород, сензора за 

налягане и терминалната станция.  

5.3 ОКОНЧАТЕЛЕН ИЗБОР НА МЕСТА ПО МРЕЖАТА, ЗА МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА 

АВТОМАТИЧЕН МОНИТОРИНГ  

Поради спешната нужда от въвеждане на система за мониторинг на основни 

количествени и качествени показатели по водоснабдителната мрежа на Димитровград се 

препоръчва изграждането на предвидената пилотна инсталация от пет точки за постоянен 

мониторинг да се реазлизира на най-ниското ниво във водоснадителната система, а 

именно разпределителната мрежа на града. С минимални строителни работи и 

инвестиции избраните точки за система за дистанционен мониторинг могат да бъдат 

пригодени за инсталиране на необходимата техника.  

С въвеждането на измервателните точки ще се осигури постоянен мониторинг на водните 

количества постъпващи в зони покриващи почти цялата мрежата на града и данни за 

изменението на налягането и качеството на водата на вход зони. В допълнение ще бъде 
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гарантиран надежден качествен контрол в реално време на питейната вода идваща от 

напорните водоеми на града.  

Пилотната система ще е добра основа за първоначално зониране на част от града на 

големи водоснабдителни райони с постоянен мониторинг на вход. Системата ще даде 

добри предпоставки за бъдещо надграждане и в останалата част от мрежата или 

разделяне на петте пилотни зони на по-малки за по-ефективна експлоатация.  

Прекият ефект от инсталацията ще е повишаване знанието за основни хидравлични и 

качествени показатели в мрежата, ще подобри качеството на питейната вода и ще намали 

рисковете за здравето, което неминуемо ще доведе до положителен ефект в борбата със 

загубите на вода и честите аварии и ще даде възможност за взимането на дългосрочни 

решения за развитието на системата. Онлайн мониторинга на физични и химични 

показатели на питейната вода в разпределителната мрежа е иновативен подход за ВиК 

сектора в България и освен, че ще гарантира повишен контрол на качеството за 

потребителите в Димитровград ще подпомогне популяризирането на подобен вид 

системи на национално ниво. 
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