България, Проект за развитие на общинската инфраструктура
Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в западен регион на Република
България, MIDP-MP-QCBS3, Заем №: 7834-BG
Генерален план за oбособената територия на “ВиК Берковица” ЕООД

Проект за развитие на общинската инфраструктура
Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в
западен регион на Република България
MIDP-MP-QCBS3, Loan No: 7834-BG
Договор № РД 02-29-419/08.12.2011

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРЕДВАРИТЕЛЕН
РЕГИОНАЛЕН ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА
ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ НА
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ БЕРКОВИЦА“ ЕООД

Консорциум НРНСАД ДЗЗД
България, София
Февруари 2013

Draft Regional Master Plan Berkovitsa BG_25.02.2013

България, Проект за развитие на общинската инфраструктура
Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в западен регион на Република
България, MIDP-MP-QCBS3, Заем №: 7834-BG
Генерален план за oбособената територия на “ВиК Берковица” ЕООД

Draft Regional Master Plan Berkovitsa BG_25.02.2013

България, Проект за развитие на общинската инфраструктура
Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в западен регион на Република
България, MIDP-MP-QCBS3, Заем №: 7834-BG
Генерален план за oбособената територия на “ВиК Берковица” ЕООД

СЪДЪРЖАНИЕ
РЕЗЮМЕ ......................................................................................................................................................... I
I.

ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА РЕГИОНАЛНИЯ ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН (РГП-ЧАСТ 1.1.1 И 1.1.2) ............ I

II.

СЪЩЕСТВУВАЩА СИТУАЦИЯ И НУЖДИ .................................................................................... IV

II.1. ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АНАЛИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ – БЕРКОВИЦА
(ГП - ЧАСТ 2) ............................................................................................................................................... IV
1.1.1. vi
II.2. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ АСПЕКТИ ................................................................................................... VII
II.2.1.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА (РГП-ЧАСТ 2.4.1.1) ...................................................... VII

II.2.2.

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ (ГП-ЧАСТ 2.4.1.2) ................................................................. VII

II.3. ВОДОСНАБДЯВАНЕ (РГП-ЧАСТ 3) .............................................................................................. VII
II.3.1.

КАЧЕСТВО НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ (РГП-ЧАСТ 3.1.2.3) ..................................... XI

II.3.2.

ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА (ГП - ЧАСТ 4.1.1.1.7) ............................................................... XI

II.3.3.

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПИТЕЙНА ВОДА (КАПАЦИТЕТ И КАЧЕСТВО) ............................... XI

II.3.4.

СИСТЕМИ ЗА ПИТЕЙНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ (ГП - ЧАСТ 3.4.1.1) ............................... XII

II.3.4.1.

ВОДОХРАНИЛИЩА (ГП – ЧАСТ 3.4.4.5) .............................................................................. XII

II.3.4.2.

ПОМПЕНИ СТАНЦИИ (ГП – ЧАСТ 3.4.5.5) ........................................................................... XII

II.3.4.3.

ГЛАВНИ ВОДОПРОВОДИ (ГП – ЧАСТ 3.4.6.5) .................................................................. XII

II.3.4.4.

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ (ГП – ЧАСТ 3.4.7.5) .................. XII

II.3.4.5.

ИЗМЕРВАНЕ НА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕТО (ГП – ЧАСТ 3.4.8.1) ..................................... XII

II.3.4.6.

НЕОТЧЕТЕНА ВОДА (ГП – ЧАСТ 3.3.5 И 3.4.9) .................................................................. XII

II.3.4.7. ОБОБЩЕНИЕ НА ПРОПУСКИТЕ И СЛАБОСТИТЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА
СИСТЕМА (ГП - ЧАСТ 3.7) ...................................................................................................................... XIII
II.4. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ (КАНАЛИЗАЦИЯ) (ГП - ЧАСТ 3.5.1) ................ XIV
II.4.1.

КАНАЛИЗАЦИОННИ И СЪБИРАТЕЛНИ СИСТЕМИ (ГП - ЧАСТ 3.5.2) ........................XVII

II.4.1.1.

ГРАД БЕРКОВИЦА .................................................................................................................XVII

II.4.2.

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ (ГП - ЧАСТ 3.5.4) ......................................XVII

III.

ПРОГНОЗИ ЗА ВОДНИЯ СЕКТОР ................................................................................................ XIX

III.1. ПРОГНОЗА ЗА РЪСТА НА НАСЕЛЕНИЕТО (ГП - ЧАСТ 5.1.2)............................................... XIX
III.2. ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕТО НА БИЗНЕСА (ГП - ЧАСТ 5.1.3) ............................................. XIX
III.3. ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ ...................................................................................................................... XX
III.3.1.

ОБЩО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВОДА (ГП - ЧАСТ 3.3.1) ......................................................... XX

III.3.2.

БИТОВО ПОТРЕБЛЕНИЕ ........................................................................................................ XX

III.3.3.
ИНСТИТУЦИОНАЛНО ПОТРЕБЛЕНИЕ (ВКЛ. ПРОМИШЛЕНОСТТА И ДРУГИ
АДМИНИСТРАТИВНИ ОРГАНИЗАЦИИ) .............................................................................................. XXI
1.1.2. ............................................................................................................................................................ XXI
1.1.1. xxi
III.3.4.

ПРОГНОЗА ЗА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕТО (ГП – ЧАСТ 5.2) .............................................. XXI

Draft Regional Master Plan Berkovitsa BG_25.02.2013

стр.a

България, Проект за развитие на общинската инфраструктура
Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в западен регион на Република
България, MIDP-MP-QCBS3, Заем №: 7834-BG
Генерален план за oбособената територия на “ВиК Берковица” ЕООД

III.3.5.

ПРОГНОЗА ЗА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ (ГП - ЧАСТ 5.3 И ПРИЛОЖЕНИЕ 17) ............ XXII

IV. НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТИ ВЪВ ВОДНИЯ СЕКТОР
(ГП – ЧАСТ 1.2) .......................................................................................................................................XXIV
V.

ОПРЕДЕЛЯНЕ И ОЦЕНКА НА ВАРИАНТИ ................................................................................XXV

V.1. ВОДЕН СЕКТОР .............................................................................................................................XXVI
V.1.1.
ВАРИАНТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ (ГП – ЧАСТ 4.2)
XXVI
1.1.1. xxvi
V.1.2.

ВС ЗА НАСЕЛЕНИ МЕСТА С НАСЕЛЕНИЕ ПОД 2 000 ЖИТЕЛИ ................................ XXIX

V.2. ПРЕПОРЪЧАНИ ВАРИАНТИ ЗА СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИЯ (ГП – ЧАСТ 4.3) .................... XXIX
V.2.1.

СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ (КАНАЛИЗАЦИЯ) ........................................... XXIX

V.2.1.1. ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ ............................................................................................. XXIX
V.2.1.2. КВАРТАЛ „БЕГОВИЦА” ....................................................................................................... XXIX
V.2.1.3. КВАРТАЛ „РАКОВИЦА” ....................................................................................................... XXIX
V.3. ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ .............................................................................. XXX
VI. КОНСОЛИДИРАНИ ИНВЕСТИЦИИ ВЪВ ВОДНИЯ СЕКТОР (ТП - ЧАСТ 6) ........................ XXX
VII. ОЦЕНКА НА ПОНОСИМОСТТА (ГП – ЧАСТ 5)........................................................................ XXXII
VII.1. ....................................................... ДОХОДИ НА ДОМАКИНСТВАТА И ПОНОСИМИ ТАРИФИ
XXXIII
VII.2. ................................................................................................................ МАКРО- ПОНОСИМОСТ
XXXIV
VIII. ТОЧКОВА СИСТЕМА ЗА ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ................................ XXXV
IX. ЕКОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ ......................................................................................................... XXXVIII
X.

ОБОБЩЕНИЕ И ПРЕПОРЪКИ................................................................................................ XXXVIII

РЕГИОНАЛЕН ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ........................................................................................................ 41
1.

ВЪВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................................... 41
1.1.
ОБХВАТ ............................................................................................................................................... 41
1.1.1. Обекти на проекта, контекст и цели ................................................................................ 41
1.1.2. Правна рамка на проекта ........................................................................................................ 41
1.1.3. Структура на доклада ............................................................................................................. 44
1.2.
ИНСТИТУЦИОНАЛНА И РЕГУЛАТОРНА РАМКА .................................................................................... 46
1.2.1. Обща административна рамка ............................................................................................. 46
1.2.2. Регулаторна рамка (българска и европейска) .................................................................. 46
1.2.3. Институции, свързани с опазването на околната среда ............................................. 49
1.2.4. Национален регулатор ............................................................................................................ 50
1.2.5. Институции във ВиК сектора ............................................................................................... 51
1.2.6. Правни аспекти на възможностите за финансиране .................................................... 51
1.2.7. Заключения и препоръки .......................................................................................................... 52

2.

ПРЕГЛЕД И СЪБИРАНЕ НА ДАННИ ............................................................................................. 54
2.1.
РАЙОН НА ПРОЕКТА ............................................................................................................................ 54
2.1.1. Район на регионалния генерален план ............................................................................... 54
2.1.2. Басейнова(и) дирекция(и), области, общини, населени места .................................... 54
2.1.3. Карта на обособената територия...................................................................................... 55
2.2.
ПРИРОДНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ............................................................................................................ 55

Draft Regional Master Plan Berkovitsa BG_25.02.2013

стр.b

България, Проект за развитие на общинската инфраструктура
Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в западен регион на Република
България, MIDP-MP-QCBS3, Заем №: 7834-BG
Генерален план за oбособената територия на “ВиК Берковица” ЕООД

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

Географски характеристики ............................................................................................. 55
Климат ......................................................................................................................................... 57
Състояние на околната среда .......................................................................................... 58
Хидроложки и хидрогеоложки условия ........................................................................... 62

2.2.4.1.
2.2.4.2.
2.2.4.3.

Геоложка характеристика ............................................................................................................. 62
Хидрогеоложка характеристика ................................................................................................. 64
Хидрология ........................................................................................................................................ 64

2.2.5. Водни обекти ............................................................................................................................ 64
2.3.
СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ............................................................................. 65
2.3.1. Икономически индикатори – БВП, инфлация, обменен курс, брой население 65
2.3.1.1.
2.3.1.2.
2.3.1.3.

Население........................................................................................................................................... 65
Брутен вътрешен продукт ............................................................................................................ 67
Инфлация и валутен курс ............................................................................................................. 67

2.3.2. Доходи и разходи на домакинствата ............................................................................. 68
2.3.2.1.
2.3.2.2.

Доходи на домакинствата ............................................................................................................ 68
Разходи на домакинствата ........................................................................................................... 70

2.3.3. Равнище на безработицата ............................................................................................... 72
2.3.4. Гъстота на застрояване и тип на сградите ............................................................. 73
2.3.5. Икономическо развитие в обособената територия ............................................... 74
2.3.6. Основни работодатели ....................................................................................................... 75
2.3.7. Планиране на градското развитие .................................................................................. 76
2.3.8. Търговски и индустриални дейности ............................................................................ 77
2.3.9. Предназначение на земята и собственост ................................................................. 78
2.3.10. Потенциални здравни проблеми от замърсена вода .............................................. 78
2.3.11. Заключения и препоръки ...................................................................................................... 80
2.4.
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ВИК УСЛУГИ ..................................................................... 80
2.4.1. В и К оператори ....................................................................................................................... 81
2.4.1.1.
2.4.1.2.

2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.

Организационна структура ........................................................................................................... 81
Финансово състояние на „ВиК Берковица” ЕООД .............................................................. 82

ВиК услуги и цени .................................................................................................................... 94
Централизирано доставяне на топла вода ................................................................ 95
Частни системи за доставяне, отвеждане и пречистване на води ................. 95
Заключения и препоръки ...................................................................................................... 95

3. ОЦЕНКА НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СИТУАЦИЯ И НУЖДИТЕ ОТ ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И
КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ ............................................................................................................. 97
3.1.
ВОДНИ РЕСУРСИ ................................................................................................................................. 97
3.1.1. Обща характеристика ............................................................................................................. 97
3.1.1.1.
3.1.1.2.
3.1.1.3.
3.1.1.4.

Реки ....................................................................................................................................................... 98
Язовири ................................................................................................................................................ 98
Цели за подобрение качеството на водата. ................................................................................ 98
Практики за следене качеството на водата за водоснабдяване за питейни нужди ........ 102

3.1.2. Повърхностни водоизточници и тяхното използване(количество и качество) . 103
3.1.2.1.
3.1.2.2.
3.1.2.3.

Водосборна област....................................................................................................................... 103
Количество на повърхностните води .................................................................................... 104
Качество на повърхностните води ......................................................................................... 104

3.1.3. Подпочвени водоизточници и оползотворяване (количество и качество) ............ 106
3.1.3.1.
3.1.3.2.

Количество на подземните води.............................................................................................. 107
Качество на подземните води ................................................................................................... 108

3.1.4. Права върху водата и цялостно оползотворяване на ресурсите............................ 108
3.1.4.1.
Права върху водите ..................................................................................................................... 108
3.1.4.2.
Проблематични зони с недостиг на вода или с конфликти между различните
консуматори (битови, промишлени, земеделски и електродобив) ................................................ 109
3.1.4.3.
Важни ограничения за ползване на повърхностни и/или подземни води за всяка
агломерация ....................................................................................................................................................... 111

3.1.5. Потенциални заплахи от замърсяване ............................................................................. 111
3.1.6. Заключения и препоръки ........................................................................................................ 112
3.2.
ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВОДАТА ............................................................................................................... 112
Draft Regional Master Plan Berkovitsa BG_25.02.2013

стр.c

България, Проект за развитие на общинската инфраструктура
Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в западен регион на Република
България, MIDP-MP-QCBS3, Заем №: 7834-BG
Генерален план за oбособената територия на “ВиК Берковица” ЕООД

3.2.1. Основни източници на замърсяване .................................................................................. 112
3.2.1.1.
Основни източници на замърсяване включени в канализационната система на
населените места .............................................................................................................................................. 113
3.2.1.2.
Основни източници на замърсяване с комплексни разрешителни общо в района на
ВиК ЕООД Берковица ...................................................................................................................................... 115

3.2.2. Въздействие на заустването на отпадъчни води ........................................................ 116
3.2.2.1.
3.2.2.2.

Въздействие върху повърхностните води .......................................................................... 116
Въздействие върху подпочвените води............................................................................... 116

3.2.3. Управление на утайките и депониране ............................................................................ 117
3.2.4. Мониторинг на качеството на водата ............................................................................ 117
3.2.5. Заключения и препоръки ........................................................................................................ 117
3.3.
НАСТОЯЩО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВОДА ............................................................................................... 118
3.3.1. Общо потребление ................................................................................................................. 118
3.3.2. Битово потребление.............................................................................................................. 119
3.3.3. Институционална консумация ............................................................................................ 120
3.3.4. Консумация от други административни организации ................................................. 120
3.3.5. Неотчетена вода .................................................................................................................... 121
3.3.6. Воден баланс ............................................................................................................................. 121
3.3.7. Заключения и препоръки ........................................................................................................ 122
3.4.
ВОДОСНАБДИТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ........................................................................................... 123
3.4.1. Основни характеристики ...................................................................................................... 123
3.4.1.1.

Обхват на документа ...................................................................................................................... 123

3.4.2. Водовземания ............................................................................................................................ 128
3.4.2.1.
3.4.2.2.
3.4.2.3.

ВС Берковица .................................................................................................................................. 129
Качество на водоизточниците....................................................................................................... 130
Заключения за водоизточниците в обособената територия ................................................. 131

3.4.3. Пречистване на питейна вода ............................................................................................ 132
3.4.4. Водохранилища......................................................................................................................... 132
3.4.4.1.
3.4.4.2.

ВС Берковица ................................................................................................................................... 132
Заключения относно съхранението на вода в обособената територия ............................. 133

3.4.5. Помпени станции..................................................................................................................... 134
3.4.6. Главни водопроводи ................................................................................................................ 134
3.4.6.1.
3.4.6.2.

ВС Берковица ................................................................................................................................... 134
Заключения за главните довеждащи водопроводи в обособената територия ................. 135

3.4.7. Водоснабдителни разпределителни мрежи .................................................................... 135
3.4.7.1.
3.4.7.2.

ВС Берковица ................................................................................................................................... 136
Заключения за водоразпределителните системи в обособената територия .................... 137

3.4.8. Измерване на водопотреблението .................................................................................... 137
3.4.8.1.

Заключения за измерването на водите в обособената територия ...................................... 138

3.4.9. Водоснабдителни системи – състояние и проблеми ................................................... 138
3.4.9.1.
Заключения за състоянието на водоснабдяването и проблемите в обособената
територия 141

3.4.10. Водна инфраструктура в малките населени места .................................................... 141
3.4.10.1. Заключения за водната инфраструктура в малките населени места ................................. 141

3.5.
КАНАЛИЗАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА ............................................................................................. 142
3.5.1. Основни характеристики ...................................................................................................... 142
3.5.2. Канализационна и събирателна система ........................................................................ 143
3.5.3. Канализационни помпени станции ..................................................................................... 147
3.5.4. Пречиствателни съоръжения ............................................................................................. 147
3.5.5. Управление на утайките ...................................................................................................... 148
3.5.5.1.
3.5.5.2.
3.5.5.3.

Въведение........................................................................................................................................ 148
Правна рамка, свързана с управлението на утайките ..................................................... 149
Управление на утайките в района ........................................................................................... 151

3.5.6. Индустриални канализационни съоръжения .................................................................... 151
3.5.7. Функциониране на канализационната система и слаби места в нея ...................... 158
3.5.7.1.

Град Берковица .............................................................................................................................. 158

3.6.
ДОСТАТЪЧНОСТ НА ДАННИТЕ........................................................................................................... 160
3.6.1. Списък с източниците на данни ......................................................................................... 160
Draft Regional Master Plan Berkovitsa BG_25.02.2013

стр.d

България, Проект за развитие на общинската инфраструктура
Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в западен регион на Република
България, MIDP-MP-QCBS3, Заем №: 7834-BG
Генерален план за oбособената територия на “ВиК Берковица” ЕООД

3.6.2. Преглед на данните по качество, количество, пълнота и пропуски ...................... 160
3.6.3. Препоръки .................................................................................................................................. 163
3.7.
ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ............................................................................................................ 164
3.7.1. Водоснабдителни системи................................................................................................... 164
3.7.2. Канализационни системи. ..................................................................................................... 166
4. ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННА
ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПОСТИГАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКИ ДИРЕКТИВИ И
ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА .................................................. 170
4.1.
МЕТОДОЛОГИЯ И ДОПУСКАНИЯ........................................................................................................ 170
4.1.1. Основни критерии за проектиране .................................................................................... 170
4.1.1.1.
4.1.1.2.

Водоснабдителна мрежа................................................................................................................ 170
Канализационна система ............................................................................................................... 188

4.1.2. Предложени единични цени ................................................................................................... 191
4.1.2.1.
4.1.2.2.
4.1.2.3.

Увод..................................................................................................................................................... 191
Методология за определяне на единичните цени ................................................................... 192
Заключение ....................................................................................................................................... 202

4.2.
ВАРИАНТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА СИСТЕМА ....................................................... 202
4.2.1. Определяне на основните варианти ................................................................................. 204
4.2.1.1.
4.2.1.2.
4.2.1.3.
4.2.1.4.
4.2.1.5.

Алтернативи на водоизточници.................................................................................................... 205
Алтернативи на водопотребление ............................................................................................... 207
Дефиниране на бъдещите варианти за развитие .................................................................... 208
Воден баланс .................................................................................................................................... 209
Бъдещи варианти за за капацитета за съхранение на вода ................................................. 210

4.2.2. Главна водоснабдителна система – инвестиционни варианти .............................. 210
4.2.2.1.

ВС Берковица ................................................................................................................................... 211

4.2.3. Разпределителна мрежа – инвестиционни варианти .................................................. 213
4.2.3.1.
4.2.3.2.

Основни инвестиции за обособена територия Берковица ..................................................... 214
ВС Берковица ................................................................................................................................... 215

4.2.4. Оценка на вариантите – предложени мерки ................................................................... 216
4.2.4.1.
4.2.4.2.

ВС Берковица ................................................................................................................................... 217
Малки населени места извън основните ВС ............................................................................. 220

4.2.5. Предложени варианти ............................................................................................................ 221
4.2.6. Заключения и препоръки ........................................................................................................ 226
4.3.
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА. ............................................... 230
4.3.1. Канализационни мрежи ........................................................................................................... 230
4.3.2. Пречистване на отпадъчните води и управление на утайката .............................. 233
4.3.2.1.
4.3.2.2.

Пречистване на отпадъчни води .................................................................................................. 233
Управление на утайките на регионално ниво ........................................................................... 239

4.3.3. Оценка на възможностите ................................................................................................... 244
4.3.3.1.
4.3.3.2.

Оценка на възможностите за развитие на канализационната мрежа ................................. 244
Оценка на възможностите за пречистване на отпадъчните води ........................................ 248

4.3.4. Предложени варианти ............................................................................................................ 248
5.

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГНОЗА И ОЦЕНКА НА МАКРО-ПОНОСИМОСТТА .. 253
5.1.
СОЦИОАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОГНОЗИ ....................................................................................... 253
5.1.1. Макроикономическа прогноза ............................................................................................... 253
5.1.2. Демографска прогноза ........................................................................................................... 254
5.1.3. Прогноза за развитието на бизнеса ................................................................................. 256
5.1.4. Прогноза за доходите на населението ............................................................................ 261
5.2.
ПРОГНОЗА ЗА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕТO.............................................................................................. 263
5.2.1. Прогноза за водопотреблението от населението ..................................................... 263
5.2.2. Прогноза за водопотреблението от административни, индустриални и
търговски единици ............................................................................................................................... 264
5.2.3. Загуби на вода .......................................................................................................................... 264
5.2.4. Прогноза за общото водопотребление ............................................................................ 265
5.3.
ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ ........................................................................ 267
5.3.1. Битови отпадъчни води ........................................................................................................ 267

Draft Regional Master Plan Berkovitsa BG_25.02.2013

стр.e

България, Проект за развитие на общинската инфраструктура
Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в западен регион на Република
България, MIDP-MP-QCBS3, Заем №: 7834-BG
Генерален план за oбособената територия на “ВиК Берковица” ЕООД

5.3.2. Небитови отпадъчни води ................................................................................................... 268
5.3.3. Инфилтрация............................................................................................................................ 268
5.3.4. Обобщение на потока и натоварването на отпадъчните води .............................. 270
5.4.
ОЦЕНКА НА МАКРО-ПОНОСИМОСТТА ............................................................................................... 274
6. КРАТКОСРОЧНА, СРЕДНОСРОЧНА И ДЪЛГОСРОЧНА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
ЗА ПОКРИВАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИ ЦЕЛИ ........................... 292
7.

ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА ................................................................................................................. 305

8.

ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ ................................................................................................... 306

9.

ПРИЛОЖЕНИЯ ................................................................................................................................. 307

Draft Regional Master Plan Berkovitsa BG_25.02.2013

стр.f

България, Проект за развитие на общинската инфраструктура
Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в западен регион на Република
България, MIDP-MP-QCBS3, Заем №: 7834-BG
Генерален план за oбособената територия на “ВиК Берковица” ЕООД

СПИСЪК С ФИГУРИТЕ
Фигура 1. Карта на обособената територия ........................................................................................ iv
Фигура 2. Обща карта на водопроводната мрежа на „ВиК Берковица“ ЕООД – гр.
Берковица (РГП – Приложение 1) ........................................................................................ ix
Фигура 3. Обща карта на канализационната система на „ВиК Берковица“ ЕООД (РГП –
Приложение 1) ........................................................................................................................ xv
Фигура 4. Карта на обособената територия. ..................................................................................... 55
Фигура 5. Защитени зони – Община Берковица ........................................................................ 61
Фигура 6. Структура на наетите по трудово и служебно правоотношение по
икономически дейности за 2009 г. ................................................................................... 75
Фигура 7. Структура на управление на „ВиК Берковица” ЕООД........................................... 81
Фигура 8 Карта на водните обекти в община Берковица ................................................................. 97
фигура 9 Цели за опазване на околната среда за повърхностни води (ПУРБ – БД
Дунавски район) .................................................................................................................. 101
фигура 10 Карта на водосбора на р. Огоста ........................................................................... 103
Фигура 11 Категоризация на повърхностните водни тела................................................ 105
Фигура 12 Оценка на риска в поречието на р. Огоста ........................................................... 106
Фигура 13 Населени места и население в обособената територия ................................. 126
Фигура 14 Обща схема на ВС ....................................................................................................... 126
Фигура 15 Схема на водоизточниците от симулационния модел- ВС Берковица ......... 129
Фигура 16 Схема на резервоари от симулационния модел - ВС Берковица ..................... 132
Фигура 17 Схема на водоразпределителната мрежа от симулационния модел – ВС
Берковица ............................................................................................................................ 137
Фигура 18 Селища, засегнати от ограничения във водоснабдяването в обособената
територия (червени зони) ............................................................................................... 139
фигура 19 Таблица на МАВ за баланса на общите загуби на вода - ВС Берковица ........ 140
фигура 20 Процентно разпределение на канализационната мрежа на гр. Берковица по
диаметри. ............................................................................................................................ 145
фигура 21 Модел за регионално водоснабдяване съставен от главна водопроводна
система и разпределителни мрежи .............................................................................. 171
Фигура 22 Преглед на основните компоненти и процеси на вземане на решения при
анализа на вариантите за развитие на ВС................................................................. 173
фигура 23 Пример за разработване на варианти на общи загуби на вода и на
алтернативи за водовземането ................................................................................... 176
Фигура 24 Пример за оценка на индекса на воден стрес ....................................................... 177
Фигура 25 Пример за оценка на резервния капацитет на водоизточниците ................. 178
Намаляването на валежите за реалистичния сценарий на модела на изменението на климата е
очевидно, както е представено на фигура 26..................................................................... 179
Фигура 27 Текущи валежи и валежи за 2038 г. – Реалистична прогноза за изменението
на климата. .......................................................................................................................... 179
Фигура 28 Диференциална карта на текущите валежи и прогнозата за 2038 г. -–
реалистичен сценарий ..................................................................................................... 179
фигура 29 Пример за местоположението на основните водоизточници на фона на
бъдещата промяна на валежите ................................................................................... 180
Фигура 30 “Порочният” кръг на общите загуби на вода ...................................................... 184
фигура 31 “Добродетелният” кръг на загубите на вода .................................................... 185
фигура 32 Таблица на водния баланс на МАВ .......................................................................... 186
Фигура 33 Успешна стратегия за управление на течовете – Източник на информация
МАВ ........................................................................................................................................ 187
Draft Regional Master Plan Berkovitsa BG_25.02.2013

стр.g

България, Проект за развитие на общинската инфраструктура
Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в западен регион на Република
България, MIDP-MP-QCBS3, Заем №: 7834-BG
Генерален план за oбособената територия на “ВиК Берковица” ЕООД

Фигура 34 Модел в Mike Urban на водоснабдителната системав обособената територия на
Берковица .............................................................................................................................. 203
Фигура 35 Схема с вариантите от проучване на алтернативите на загуби на вода и
водовземанията .................................................................................................................... 204
Фигура 36. Процентна разлика на съществуващите и прогнозирани валежи , повлияни от
изменението в климата ........................................................................................................ 205
фигура 37 ВС Берковица – Развитие на максималното дневно водопотребление за стратегията
за общи загуби на вода: Загуби на вода_0 (ляво) и Загуби на вода _1 (дясно) ............ 208
фигура 38 Реконструкция на главния водопровод от водоизточниците към ВС ......................... 212
фигура 39 Връзка на село Бързия с ВС Берковица ....................................................................... 212
фигура 40 Рехабилитация на резервоарите ................................................................................... 216
фигура 41 Оценка на индекса на водния стрес за ВС Берковица за стратегия Водни загуби_0
(ляво) и стратегия Водни загуби_1 (дясно) ........................................................................ 218
фигура 42 Оценка на свободния воден ресурс във водоизточниците за ВС Берковица Водни
загуби_0 (ляво) и стратегия Водни загуби_1 (дясно) ........................................................ 218
фигура 43 Схема с канализационната мрежа на гр. Берковица ................................................... 232
фигура 44 Възможности за използване на утайките от ПСОВ в България ................... 242

Draft Regional Master Plan Berkovitsa BG_25.02.2013

стр.h

България, Проект за развитие на общинската инфраструктура
Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в западен регион на Република
България, MIDP-MP-QCBS3, Заем №: 7834-BG
Генерален план за oбособената територия на “ВиК Берковица” ЕООД

СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ
Tаблица 1. Територия на населените места в Община Берковица ...................................................v
Tаблица 2. Проблеми, свързани с водоснабдителните мрежи в обособената територия на
Берковица ................................................................................................................................ xiii
Tаблица 3.Обобщение на проблемите, свързани с канализационните системи ......................... xvii
Tаблица 4. Реалистичен сценарий .................................................................................................... xix
Tаблица 5. Оптимистичен сценарий .................................................................................................. xix
Tаблица 6. Песимистичен сценарий .................................................................................................. xix
Tаблица 7. Сценарии за развитие на БДС в индустрията (хил.лв.) ................................................ xix
Tаблица 8. Сценарии за развитие на БДС в услугите (хил.лв.) ...................................................... xx
Tаблица 9. Доставена вода за домакинствата в периода 2007- 2010 г. ......................................... xx
Tаблица 10. Доставена вода за потребители извън бита в периода 2007- 2010 г. (м3) ............... xxi
Tаблица 11. Прогноза на водопотреблението .................................................................................. xxi
Tаблица 12. Прогноза за отпадъчните води за 2038 г. – ВиК Берковица...................................... xxii
Tаблица 13. Обобщение на анализираните варианти за обособената територия на Берковица
................................................................................................................................................ xxvi
Tаблица 14. Инвестиции за предложеното развитие на ВС – технически параметри............... xxvii
Таблица 15. Консолидирана инвестиционна програма (лв.) ................................................ xxxi
Tаблица 16. Прогнозно ниво на разходите при Вариант 1 и Вариант 0 (хил.лв.) ...................... xxxii
Tаблица 17. ННС на прогнозния размер на средствата, които могат да бъдат отделени за
инвестиции при Вариант 1 и при Вариант 0 (лв.) ............................................................ xxxiii
Tаблица 18. ННС на паричния поток при Вариант 1 и Вариант 0 (лв.) ...................................... xxxiii
Tаблица 19. Инвестиционна програма (хил.лв.) ......................................................................... xxxiv
Tаблица 20. Чисти налични средства, млн.лв., дисконтирани стойности за периода 2015-2038 г.
.............................................................................................................................................. xxxiv
Tаблица 21. Ниво на покритие на оперативните разходи и разходите за поддръжка при
социално поносими цени на ВиК услугите ........................................................................ xxxv
Tаблица 22. Обхват на обособената територия на “ВиК Берковица“ ЕООД ................................. 54
Таблица 23. Територия на населените места в Община Берковица ................................... 55
Таблица 24. Защитени територии ...................................................................................................... 59
Таблица 25. Защитени зони ................................................................................................................ 60
Таблица 26. Динамика на населението в обособената територия на генералния план, в
периода 2007-2010 г. ............................................................................................................. 65
Таблица 27. Възрастова структура на населението в обособената територия на
генералния план, през 2010 г. (%) ..................................................................................... 65
Таблица 28. Други основни демографски показатели за населението в обособената
територия на генералния план, в периода 2007-2010 г. ............................................. 66
Таблица 29. Равнище на брутен вътрешен продукт в обособената територия на „ВиК
Берковица” ЕООД в периода 2007-2009 г. ....................................................................... 67
Таблица 30. Равнище на инфлация в България за периода 2008-2011 г. .............................. 67
Таблица 31. Динамика на средния годишен доход на домакинствата в обособената
територия на „ВиК Берковица” ЕООД в периода 2007-2010 г. .................................. 69
Таблица 32. Структура на средния годишен доход на домакинствата в България и
област Монтана в периода 2007-2010 г. (%) .................................................................. 69
Таблица 33. Годишен доход на домакинствата в обособената територия на „ВиК
Берковица” ЕООД през 2010 г. (лв.) .................................................................................. 70
Таблица 34. Динамика на потребителския разход на домакинствата в обособената
територия на „ВиК Берковица” ЕООД в периода 2007-2010 г. .................................. 71
Draft Regional Master Plan Berkovitsa BG_25.02.2013

стр.i

България, Проект за развитие на общинската инфраструктура
Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в западен регион на Република
България, MIDP-MP-QCBS3, Заем №: 7834-BG
Генерален план за oбособената територия на “ВиК Берковица” ЕООД

Таблица 35. Структура на потребителския разход на домакинствата в България и
област Монтана в периода 2007-2010 г. (%) .................................................................. 71
Таблица 36. Равнище на безработица в обособената територия на „ВиК Берковица”
ЕООД в периода 2007-2010 г. .............................................................................................. 72
Таблица 37. Брой и гъстота на жилищата в обособената територия на „ВиК
Берковица” ЕООД в периода 2007-2010 г. ....................................................................... 73
Таблица 38. Разпределение на жилищата в област Монтана по броя на стаите за 2010
г. ............................................................................................................................................... 74
Таблица 39. Равнище и структура на брутната добавена стойност в обособената
територия на „ВиК Берковица” ЕООД за периода 2007-2009 г. ................................ 74
Таблица 40. Мерки за подобряване качеството на повърхностните води съгласно
Наредба № 9 и Наредба № 12 ............................................................................................. 79
Таблица 41. Дълготрайни активи ................................................................................................ 82
Таблица 42. Дял на инвестициите в сумата на печалбата и амортизациите ................ 82
Таблица 43. Структура на Дълготрайните материални активи ....................................... 83
Таблица 44. Балансова стойност на Дълготрайните нематериални активи ................. 84
Таблица 45. Балансова стойност на Краткотрайните Активи .......................................... 84
Таблица 46. Балансова стойност на Краткосрочните вземания ........................................ 84
Таблица 47. Балансова стойност на Паричните средства ................................................... 84
Таблица 48. Собствен капитал ..................................................................................................... 85
Таблица 49. Балансова стойност на Текущите пасиви .......................................................... 86
Таблица 50. Приходи от продажби ............................................................................................... 87
Таблица 51. Структура на разходите за обичайна дейност ................................................. 87
Таблица 52. Финансов резултат ................................................................................................... 89
Tаблица 53. Цени на ВиК услугите на „ВиК Берковица” ЕООД .............................................. 94
Таблица 54. Средно претеглени цени за водни услуги за Дунавски район за басейново
управление на водите и средно за страната (лв. на куб.м. без ДДС) ..................... 94
Таблица 55. Връзка на биологичните категории с приетата категоризация на водоприемниците
според Наредба № 7 (08.08.1986 г.; ДВ бр. 96/86 г.) ......................................................... 102
Таблица 56 Основни хидрографски характеристики на оттока ....................................... 104
Таблица 57 Годишно разпределение на оттока на р. Берковска за периода 1998-2010г.
................................................................................................................................................ 104
Таблица 58 Годишно разпределение на оттока на р. Бързия за периода 1998-2010 г. .. 104
Таблица 59 Средномногогодишен дефицит и обезпеченост на водопотреблението по
обем, по години и по месеци............................................................................................ 109
Таблица 60 Ограничения за ползване на повърхностни и/или подземни води ................. 111
Таблица 61. Общо потребление на вода за обособената територия на „ВиК Берковица”
ЕООД за периода 2007-2010 г. .......................................................................................... 118
Таблица 62. Общо потребление на вода за обособената територия на „ВиК Берковица”
ЕООД за периода 2007-2010 г. по агломерации............................................................. 118
Таблица 63. Доставена вода за домакинствата в периода 2007-2010 г. ........................... 119
Таблица 64. Доставена вода на агломерациите в периода 2007-2010 г. ........................... 119
Таблица 65. Доставена вода за потребители извън бита в периода 2007-2010 г. (м3) 120
Таблица 66. Доставена вода за потребители извън бита в периода 2007-2010 г. (м3) по
агломерации ........................................................................................................................ 120
Таблица 67. Потребление на вода за създаването на 1000 лв. в индустрията и
услугите (м3) ...................................................................................................................... 120
Таблица 68. Дял на загубите на вода (%) .................................................................................. 121
Таблица 69 Население на селищата, включени във водоснабдителните системи на
обособена територия Берковица ................................................................................. 124
Draft Regional Master Plan Berkovitsa BG_25.02.2013

стр.j

България, Проект за развитие на общинската инфраструктура
Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в западен регион на Република
България, MIDP-MP-QCBS3, Заем №: 7834-BG
Генерален план за oбособената територия на “ВиК Берковица” ЕООД

Таблица 70. Технически показатели за “ВиК” ЕООД - гр. Берковица - водоснабдяване 127
Таблица 71. Основни водовземания по водоснабдителните системи ............................. 128
Таблица 72 Списък на съществуващите резервоари във ВС ............................................ 132
Таблица 73 Обемен индекс на резервоарите ........................................................................... 133
Таблица 74 Обща дължина на преносните водопроводи във водоснабдителните
системи по материали и диаметър ............................................................................. 134
Таблица 75 Обобщена таблица за водоразпределителните мрежи в град Берковица 136
Таблица 76. Технически показатели за „ВиК“ ЕООД - гр. Берковица-канализация ......... 142
Таблица 77. Канализационна мрежа на гр. Берковица ............................................................ 144
Таблица 78 Връзка между окончателно оползотворяване/депониране на утайките и
метода за третиране на утайките ............................................................................. 148
Таблица 79 Закони и наредби, свързани с утайките ............................................................. 150
Таблица 80 Приложение 2 на Наредба 7 ..................................................................................... 152
Таблица 81 Индустриални консуматори на вода – агломерация Берковица ................... 155
Таблица 82 Предоставени характерни параметри за водоснабдителните системи в
обхвата на „ВиК“ ЕООД гр. Берковица ......................................................................... 161
Таблица 83 Предоставени характерни параметри за канализационните системи в
обхвата на ВиК“ ЕООД гр. Берковица ........................................................................... 161
Таблица 84 Проблеми свързани с водоснабдителните мрежи в обособената територия на
Берковица .............................................................................................................................. 164
Таблица 85 Проблеми, свързани с канализационните системи в агломерациите в обхвата на
ВиК Берковица ...................................................................................................................... 167
Таблица 86 Коефициенти на уязвимост на капацитета на водоизточниците. ........... 181
Таблица 87 Текущ и бъдещ капацитет на водоизточниците – повлияни от изменението на
климата .................................................................................................................................. 206
Таблица 88 Комбинация на алтернативите на водопотреблението и водовземанията. ............ 209
Таблица 89 Обобщаване на анализираните варианти за обособената територия Берковица. 217
Таблица 90 Индекс на капацитета за съхранение на вода ........................................................... 219
Таблица 91 Мерки за предложеното развитие на ВС – описание ................................................ 222
Таблица 92 Инвестиции за предложеното развитие на ВС – оценяване ..................................... 224
Таблица 93 Обобщение на предложените мерки за обособена територия Берковица.............. 228
Таблица 94 Прогнозни количества за битови, промишлени отпадъчни водни
количества и инфилтрация за 2038 г. .......................................................................... 231
Таблица 95 Оразмерителни параметри за определяне на дъждовни водни количества
за населените места. ....................................................................................................... 232
Таблица 96 Допустима концентрация в утайките ............................................................... 240
Таблица 97. Третиране и обезвреждане/оползотворяване на утайките от бъдещата
ПСОВ-Берковица за хоризонт 2014/2040г., 17 650 е.ж. ............................................... 243
Таблица 98. Предимства и недостатъци на смесени канализационни системи ........... 244
Таблица 99. Предимства и недостатъци на разделни канализационни системи ............... 245
Таблица 100. Мерки за подобряване и развитие на канализационната система –
технически параметри – Краткосрочен период ........................................................ 250
Таблица 101. Мерки за подобряване и развитие на канализационната система –
инвестиции и точкова система .................................................................................... 251
Таблица 102. Индикатори на канализационната система за агломерация Берковица в
обхвата на „ВиК” ЕООД – гр. Берковица ...................................................................... 252
Таблица 103. Прогнози за развитие на избрани макроикономически индикатори ......... 253
Таблица 104. Ръст на БВП в България и Област Монтана в периода 2007-2009 г. ........ 253
Таблица 105. Реалистичен сценарий .......................................................................................... 256
Таблица 106. Оптимистичен сценарий ..................................................................................... 256
Draft Regional Master Plan Berkovitsa BG_25.02.2013

стр.k

България, Проект за развитие на общинската инфраструктура
Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в западен регион на Република
България, MIDP-MP-QCBS3, Заем №: 7834-BG
Генерален план за oбособената територия на “ВиК Берковица” ЕООД

Таблица 107. Песимистичен сценарий ....................................................................................... 256
Таблица 108. Сценарии за развитие на БДС в индустрията (хил.лв.) ............................... 260
Таблица 109. Сценарии за развитие на БДС в услугите (хил.лв.) ....................................... 260
Таблица 110. Данни за ключови години от прогнозата ........................................................ 261
Таблица 111 Прогнозни оценки .................................................................................................... 262
Таблица 112 Прогноза на водопотреблението ............................................................................... 265
Таблица 113 Количество битови отпадъчни води за град Берковица. ......................................... 267
Таблица 114 Количество небитови отпадъчни води за град Берковица. ..................................... 268
Таблица 115 Количество на инфилтрация за град Берковица...................................................... 269
Таблица 116 Обобщени количества отпадъчни води за град Берковица .................................... 270
Таблица 117 Обобщени водни количества и товари за ПСОВ - Берковица ................................ 270
Таблица 118. Инвестиционни нужди за периода 2014-2038 г. (хил. лв.) .............................. 275
Таблица 119. Песимистичен сценарий ....................................................................................... 276
Таблица 120. Реалистичен сценарий .......................................................................................... 278
Таблица 121. Оптимистичен сценарий ..................................................................................... 280
Таблица 122 Амортизационни отчисления.............................................................................. 284
Таблица 123. Прогнозирано ниво на разходите (хил. лв.) – Вариант 1.............................. 287
Таблица 124. Прогнозирано ниво на разходите (хил. лв.) – Вариант 0.............................. 288
Таблица 125. Структура на оперативните разходи ............................................................. 289
Таблица 126. Прогнозирано ниво на разходите за нова и съществуваща
инфраструктура (хил. лв.) .............................................................................................. 290
Таблица 127. Покритие на разходите при прогнозираната цена на услугите ............... 290
Таблица 128. Консолидирана инвестиционна програма: водоснабдяване (лв) ............... 296
Таблица 129. Консолидирана инвестиционна програма: отвеждане и пречистване на
отпадъчни води ................................................................................................................. 302
Таблица 130. Консолидирана инвестиционна програма ........................................................ 304

Draft Regional Master Plan Berkovitsa BG_25.02.2013

стр.l

България, Проект за развитие на общинската инфраструктура
Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в западен регион на Република
България, MIDP-MP-QCBS3, Заем №: 7834-BG
Генерален план за oбособената територия на “ВиК Берковица” ЕООД

СПИСЪК НА АБРЕВИАТУРИТЕ И АКРОНИМИТЕ

AЦ -

Азбестоциментови тръби

АРП -

Анализ на разходите и ползите

БВП -

Брутен вътрешен продукт

БДС -

Български държавен стандарт

БДС -

Брутна добавена стойност

БПК -

Биохимична потребност от кислород

„Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД, ЕИК:
“Водоснабдяване
111037645, регистрирано през 1998 г. в окръжен съд
и
канализация
Монтана с фирмено дело №520, със седалище и адрес на
Берковица”
управление гр. Берковица, ул. “ Антон Страшимиров” №2
ЕООД
ВС -

Водоснабдителна система

ГИС -

Географска информационна система

ГРП -

Стъклопластови тръби

ДВ -

Държавен вестник

Дка -

Декар (1000 м2) – приетата мерна единица за площи в
България

ДЗП -

Детайлен застроителен план

ДКУ -

Договор за консултантски услуги

е.ж. -

Еквивалент жители

ЕБРР -

Европейска банка за възстановяване и развитие

ЕИБ -

Европейска инвестиционна банка

ЕИК -

Единен идентификационен код

ЕиП -

Експлоатация и поддръжка

ЕКАТТЕ -

Единен класификатор на административно-териториалните
и териториалните единици

EO -

Екологична оценка

ЕС -

Европейски съюз

ЗИП -

Звено за изпълнение на проекта
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ЗOОС -

Закон за опазване на околната среда

ИНКЕ -

Идентификационен номер на картова единица

ИСПА -

Инструмент за структурните политики за присъединяване

ИУВР -

Интегрирано управление на водните ресурси

ККП -

Комбиниран канализационен преливник

МБВР -

Международна банка за възстановяване и развитие

МОСВ -

Министерство на околната среда и води

МРРБ -

Министерство на регионалното развитие и благоустройство

НВ -

Неразтворени вещества

НИВ -

Неинкасирана вода

НИМХ -

Национален институт по метеорология и хидрология

НПО -

Неправителствена организация

НСИ -

Национален статистически институт

ОВС -

Основна водоснабдителна система

ОПОС -

Оперативна програма „Околна Среда 2007-2013”

ПСПВ -

Пречиствателна станция за питейни води

ПИП -

Прединвестиционно проучване

ПС -

Помпена станция

ПСОВ -

Пречиствателна станция за отпадъчни води

РГП -

Регионален генерален план

РЗИ -

Регионална здравна инспекция

РИОСВ -

Регионален инспекция по околната среда и водите

РМВ -

Регионални модели за водоснабдяване

РСВК -

Регионална система за водоснабдяване и канализация

СД -

Събирателно дружество

СКАДА -

Система за мониторинг и събиране на данни (SCADA)

ТЗ -

Техническо задание
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ФАР -

Полша и Унгария: помощ за реконструкция на техните
икономики

ФИДИК -

Международната федерация на архитектите и инженерите
– консултанти

ПЕВП -

Полиетилен висока плътност

ХПК -

Химична потребност от кислород

ЦМТ -

Цифров модел на терена

Draft Regional Master Plan Berkovitsa BG_25.02.2013

стр.o

България, Проект за развитие на общинската инфраструктура
Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в западен регион на Република
България, MIDP-MP-QCBS3, Заем №: 7834-BG
Генерален план за oбособената територия на “ВиК Берковица” ЕООД

РЕЧНИК НА ТЕРМИНИТЕ

Агломерация

Територия, в която населението и/или икономическите дейности
са достатъчно концентрирани, за да се събират и отвеждат
отпадъчни води към градска пречиствателна станция или пункт за
окончателно депониране.

Подходящо
третиране

Третиране на градски отпадъчни води посредством процес или
система, която след заустването позволява постъпващите в
приемниците отпадъчни води да отговарят на съответните
изисквания за качество, както и на разпоредбите на Общността.

Събирателна
система

Система от канали, която събира и отвежда градските отпадъчни
води.

Комбинирана
канализация

Канализационна мрежа, събираща отпадъчните и дъждовните
води.

Битови
отпадъчни води

Отпадъчни води от населените места, произведени преди всичко
от битовите дейности на домакинствата и човешкия метаболизъм.

Еутрофикация

Обогатяване на водата с азотни и фосфорни съединения, при
което се предизвиква усилен растеж на водорасли и други форми
на висша водна растителност и като резултат се поражда
нежелано нарушаване на равновесието на намиращите се във
водната среда организми, както и влошаване на качеството на
водите..

Промишлени
отпадъчни води

Всички отпадъчни води, изпускани от помещения, използвани за
извършване на търговска или промишлена дейност, различни от
битовите отпадъчни води и дъждовните води.

По-малко
чувствителни
зони

Морски води или зони, където заустването на отпадъчни води не
се отразя неблагоприятно на околната среда благодарение на
морфологията, хидрологията или специфичните им хидравлични
условия. При определянето на по-малко чувствителните зони
държавите-членки следва да вземат предвид риска, че
замърсяването, произтичащо от заустването, може да бъде
прехвърлено към съседни зони, където може да предизвика
вредни въздействия върху околната среда. Държавите-членки
следва да отчетат съществуването на чувствителни зони извън
националната им юрисдикция. Следните елементи трябва да
бъдат взети предвид при определяне на по-малко чувствителните
зони:


отворени заливи, устия на реки и други крайбрежни води с
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добър обмен на вода, неподлежащи на еутрофикация или
изчерпване на кислорода, или такива, за които се счита за
малко вероятно да станат еутрофни или да подлежат на
изчерпване на кислорода, поради заустването на градски
отпадъчни води.
Еквивалентен
жител (1 е.ж.)

Биоразградими органични вещества, за които биохимичната
потребност от кислород за пет дни (БПК5) е 60 грама дневно.

Първично
третиране

Третиране на градски отпадъчни води посредством физически
и/или химически процес, включващ утаяване на неразтворими
вещества или друг процес, при който БПК5 на входящите
отпадъчни води е намален с най-малко 20% преди заустването, а
общото количество неразтворими вещества във входящите
отпадъчни води е намалено с най-малко 50%.

Вторично
третиране

Третиране на градски отпадъчни води посредством процес,
включващ биологично третиране с вторично утаяване или друг
процес, съответстващ на изискванията на Директивата,
представени в Таблица 1 в Приложение 1.

Третично
третиране

Третиране на градски отпадъчни води посредством физически
и/или химически процес, премахващ упоритите замърсители,
които вторичното пречистване не е могло да премахне. Пример за
типичен процес на третично третиране е модификацията на
обикновена пречиствателна станция с вторично третиране, така че
да премахва и фосфор и азот.

Чувствителни
зони



Естествени сладководни езера, други сладководни тела,
крайбрежни води и устия, за които е установено, че са
еутрофицирани или в близко бъдеще могат да бъдат
еутрофицирани, ако не се предприемат мерки



Повърхностни пресни води, предвидени за питейни нужди, в
които концентрациите на нитрати би могло да превишат 50
мг/л.



Зони, в които се изисква по-нататъшно третиране, за да се
постигне съответствие с Директивите на Съвета, като
директивата, касаеща води за риборазвъждане, води за
къпане, черупкови води, опазването на дивите птици,
природните местообитания и др.

Частна
канализация

Канализационна система, която обхваща две отделни системи:
едната, която събира битовите отпадъчни води и ги отвежда до
ПСОВ за третиране и втора, която отвежда дъждовните води до
повърхностни водоизточници.

Утайка
от Остатъчна третирана или нетретирана утайка от градските
отпадъчни води пречиствателни станции за отпадъчни води.

Draft Regional Master Plan Berkovitsa BG_25.02.2013

стр.q

България, Проект за развитие на общинската инфраструктура
Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в западен регион на Република
България, MIDP-MP-QCBS3, Заем №: 7834-BG
Генерален план за oбособената територия на “ВиК Берковица” ЕООД

Градски
отпадъчни води

Битови отпадъчни води или смес от битови отпадъчни води и
промишлени отпадъчни води и/или дъждовни води.
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СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕКИПА

#
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Име на експерта

Заемана позиция

Инж. Аксел Трангбаек

Директор по проекта

Мете Йепесен

Ключов експерт: Социален и експерт околна среда

Инж.Анди Боудън
Инж. Стив Кендрик
Инж. Нийлс Форсайт
Инж. Ричард Уалкинг
Доналд Милигън
Йорген Йоргенсен
доц. д-р инж. Томас
Метелка
Инж. Зденек Свитак
Инж. Ондрей Янку
Вера Тоболкова
Инж. Олдрих Коловрат
Инж. Валдемар Млас
Инж. Ана Чладкова
Инж. Мартин Хавличек
доц. д-р инж. Томас
Джибала
Инж. Иван Мрнко

Зам. Ръководител на екип и експерт канализация
Зам. Ръководител на екип и експерт ВиК
Зам. Директор по проекта
Ключов експерт: ръководител на екип
Ключов експерт: Икономист/Финансов специалист
Ключов експерт: Водоснабдяване и Канализация

Доц. д-р инж. Катарина
Тодова
Инж. Петър Братко
Инж. Майкъл Ханятко
Инж. Лукаш Салфитски
Петер Вилд
Радек Новотни
Ян Филар
Д-р Станислав Ванечек
Милан Мароунек
Шинка Маринова
Инж. Валери Младенов
Инж. Кирил Гьошев
Иван Жеков
Ангел Велков
Борислав Тафраджийски
Д-р Вероника Шопова
Доц.
д-р
инж.
Галя
Бърдарска
Диана Страка

Ръководител водоснабдително моделиране
Експерт по качеството
Експерт регионално водоснабдително моделиране
Експерт регионално водоснабдително моделиране
Експерт регионално водоснабдително моделиране
Експерт регионално водоснабдително моделиране
Експерт регионално водоснабдително моделиране
Експерт рег. водоснабдително моделиране
Експерт регионално водоснабдително моделиране
Експерт рег. водоснабдително моделиране
Експерт рег. водоснабдително моделиране
Експерт рег. водоснабдително моделиране
Събиране на данни, превод
Мониторинг водоснабдяване
Мониторинг водоснабдяване
Мониторинг водоснабдяване
Мониторинг водоснабдяване
GIS експерт
GIS експерт
Експерт процедури по околна среда
Експерт процедури по околна среда
Местен ръководител на екип
Координатор проект
IT специалист
Експерт – Икономист, финансов анализатор
Експерт – регионално развитие
Експерт – качество на водата
Експерт – екологични оценки
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Стела Иванова
Проф. д-р Георги Шопов
Д-р Дочка Велкова
Мариана Христова
Доц.
д-р
Спартак
Керемидчиев
Доц. д-р Стефан Иванов
Д-р Яна Кирилова
Инж. Иванка Прюне
Филип Пенчев
Лили Янкова
Андрей Делчев
Доц. д-р. инж. Атанас
Паскалев
Инж. Александър Табаков
Инж. Сиана Русинова
Инж. Веселин Попов
Инж. Лидия Тодорова
Инж. Юлияна Янчева
Инж. Ваня Пенева
Инж. Елена Панаьотова
Инж. Силвия Балтова
Инж. Мирчо Танев
Инж. Наталия Андонова
Инж. Силвия Николова
Инж. Лиляна Димитрова

Експерт – екологични оценки
Експерт – социални политики
Експерт – социално-икономически анализи и
прогнози
Експерт – управление на проекти ЕС финансиране
Експерт - Икономист, финансов анализатор
Експерт – общинско финансиране
Експерт – финансови-икономически анализи
Местен ръководител на екип
Събиране на данни, превод
Превод, данни, администрация
Ключов експерт: Правен/институционален експерт
Ръководител водоснабдяване и канализация,
ПСОВ
Експерт ВиК и ПСОВ
Експерт ВиК и ПСОВ
Експерт ВиК и ПСОВ
Експерт ВиК и ПСОВ
Експерт ВиК и ПСОВ
Експерт ВиК и ПСОВ
Експерт ВиК и ПСОВ
Експерт ВиК и ПСОВ
Експерт ВиК и ПСОВ
ПСОВ Техническа помощ
ПСОВ Техническа помощ
ВиК Техническа помощ
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РЕЗЮМЕ
I.

ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА РЕГИОНАЛНИЯ ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН
(РГП-ЧАСТ 1.1.1 и 1.1.2)

Целта на настоящия РГП е да представи дългосрочен план за постигане на
съответствие с Националната стратегия за околна среда, така че да се осигури
достатъчно количество и с добро качество питейна вода за населението. Чрез
регионалния генерален план за водоснабдителните и канализационни системи се
идентифицират инвестиционните нужди за изпълнението на българското
законодателство и европейските директиви в областта на водоснабдяването и
отвеждането и пречистването на отпадъчни води.
РГП за обособената територия в обхвата на «ВиК Берковица» ЕООД – гр. Берковица е
изготвен от НИРАС А/С Дания в сътрудничество с партньори НИРАС България ЕООД,
Рамбол Дания А/С, София Консултинг Груп, ДХИ и Аквапартньор ЕООД.
Основните задачи на регионалните генерални планове са както следва:
•

Осигуряване на съответствие с европейското екологично законодателство
и европейските директиви в рамките на приетите срокове.

•

Осигуряване на ефикасно използване на водните ресурси;

•

Предоставяне основите за изготвяне на пред-инвестиционни проучвания за
индивидуални инвестиционни проекти.

•

Създаване на основа за ВиК проекти, които са съобразени с изискванията
за опазване на околната среда.

•

Определяне на съ-финансиране от европейски фондове (Кохезионен
фонд).

•

Определяне на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни инвестиционни
програми

Регионалният генерален план обхваща обособената територия на “ВиК Берковица”
ЕООД - гр. Берковица и е с планов хоризонт до 2038 г. Съдържанието на плана е в
съответствие със Закона за водите, чл.198и. Планът покрива целия регион, но е
фокусиран най-вече върху инвестиционните нужди за населените места с над две
хиляди жители.
Основополагащият принцип на подхода при разработването на този стратегически план
за развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води е да бъдат
идентифицирани и описани съществуващите проблеми или възможности, да бъдат
набелязани несъответствията спрямо националното законодателство и регламентите
на ЕС, както и да бъдат формулирани алтернативни решения на проблемите, да бъдат
разгледани алтернативите и да бъде набелязано препоръчителното решение на базата
на рационална оценка на наличната информация. Необходимата информация се
събира от всички заинтересовани страни чрез въпросници, както и посредством работни
посещения на съществуващите съоражения. Извършени са измервателни дейности на
водоснабдителните системи с цел калибриране на разработения модел. В края на
Генералния план е поместен списък на приоретизираните решения на
идентифицираните проблеми, заедно с реалистичен, постижим и достъпен график за
изпълнение на дейностите.
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РГП на ВиК Берковица се изготвя в изпълнение на националното и европейското
законодателство в областта на опазване на водите, както следва:
Директива 2000/60/ЕС на Европейския парламент и на Съвета установяваща
рамката за действията на Общността в областта на политиката за водите.
Основната цел на РДВ е постигането на добро състояние на водните тела, чрез
прилагането на програмите от мерки, предвидени в Плановете за управление на
речните басейни (ПУРБ).
Транспонирането на РДВ(Рамковата директива за водите на ЕС)
изискванията се осигурява от следните нормативни актове:


Закон за водите



Наредба № 13 от 2 април 2007 г. за характеризиране на
повърхностните води



Наредба № 5 от 23 април 2007 г. за мониторинг на водите

Предвидените дейности в РГП са разработени така, че да: 1) се спазят
изискванията на Закона за водите по отношение на използване и опазване на
водите и водните обекти, разрешителните режими и целите и мерките за опазване
и възстановяване на водите и 2) да кореспондират с програмите от мерки в ПУРБ
на Дунавски район басейново управление 2010-2015 г. (в чийто обхват попада
обособената територия). Полученото становище от Басейнова дирекция
„Дунавски район" с център Плевен във връзка с процедурата по преценяване на
необходимостта от извършване на екологична оценка на препоръчаните проекти
потвърждават този факт.
Директива 91/271/ЕЕС относно пречистване на отпадъчни води от населените
места. Всяка агломерация с над 10 000 екв. жители следва да изгради канализационна
мрежа и да осигури пречистване на отпадъчните води до 31.12.2010 г. и до 31.12.2014 г.
за всички агломерации между 2 000 и 10 000 екв. жители. Тези сроковете, за които е
поискан преходен период, са част от Договора за присъединяване на Р България към
Европейския съюз.
Съгласно изискванията на Директивата всяка страна членка трябва да определи
чувствителните зони на своята територия. За България чувствителни зони са
определени със Заповед на Министъра на околната среда и водите от 2003 г.
Транспонирането на
нормативни актове:

изискванията

се

осигурява

от

следните



Закон за водите, обн. ДВ бр. 67 от 27.07.1999, посл. изм. бр.
82/26.10.2012



Наредба № 6 за емисионни норми за допустимо съдържание на
вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във
водни обекти



Заповед № РД - 970 София от 28.07.2003 г. за определяне на
чувствителните зони във водните обекти



Наредба № 7 за условията и реда за заустване на
производствени отпадъчни води в канализационните системи на
населените места



Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от
пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в
земеделието
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НАРЕДБА № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за
заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на
индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници
на замърсяване

Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001
година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху
околната среда
Транспонирането на
нормативни актове:


изискванията

се

осигурява

от

следните

Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка
на планове и програми

Директива 2008/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008
година за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването
Транспонирането на
нормативни актове:

изискванията

се

осигурява

от

следните



Закон за опазване на околната среда



Наредба за условията и реда за издаване на комплексни
разрешителни



Наредба № 7 от 14.11.2000 год. за условията и реда за заустване
на производствени отпадъчни води в канализационните системи
на населените места



Наредба № 6 от 09.11.2000 год. за емисионни норми за
допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в
отпадъчните води, зауствани във водни обекти.

Директива 98/83/ЕС относно качеството на водите, предназначени за консумация
от човека
Транспонирането на
нормативни актове:


изискванията

се

осигурява

от

следните

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

Директива 75/440/ЕЕС относно изискванията за качеството на повърхностните
води, предназначени за питейно - битови водоснабдяване, изменена от Директиви
79/869/ЕЕС и 91/692/ЕЕС, отменена от Директива 2000/60/ЕО, считано от 22.12.2007
г.
Транспонирането на
нормативни актове:


изискванията

се

осигурява

от

следните

Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към
повърхностни
води,
предназначени
за
питейно-битово
водоснабдяване (Издадена от министъра на околната среда и
водите, министъра на здравеопазването и министъра на
регионалното развитие и благоустройството.)

Директива 91/676/ЕЕС относно защита на водите от замърсяване с нитрати от
земеделски източници
Транспонирането на
нормативни актове:


изискванията

се

осигурява

от

следните

Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от
замърсяване с нитрати от земеделски източници.
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Към момента на изготвяне на РГП се обсъжда проект на Закон за изменение и
допълнение на Закона за водите. Необходимостта от изменението и допълнението на
Закона за водите се налага с оглед уреждане на основни обществени отношения,
свързани с водностопанските системи и съоръжения и реформирането на отрасъла
„Водоснабдяване и канализация”.
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите има за цел да
предложи необходимите законодателни промени, с които да се определят ясни правила
за собствеността върху водната инфраструктура, да се засили отговорността на
държавата при осигуряване достъп до питейна вода за населението и да се повиши
ефективността на ВиК операторите чрез икономия на мащаба при предоставяне на ВиК
услугите (окрупняване на ВиК дружества) при социална поносимост на цената.
Предложените промени все още не са гласувани в Народното събрание и на този етап
не може да се посочи какви точно ще са измененията в Закона за водите.

II.

СЪЩЕСТВУВАЩА СИТУАЦИЯ И НУЖДИ
II.1.

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АНАЛИЗИРАНАТА
ТЕРИТОРИЯ – БЕРКОВИЦА (ГП - ЧАСТ 2)

Фигура 1. Карта на обособената територия

Община Берковица е част от Област Монтана в Северозападния район на България.
Водните услуги се осигуряват от ВиК Берковица.
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Община Берковица граничи със следните общини: Монтана, Вършец, Годеч и Георги
Дамяново. Градът се намира в полите на Западна Стара планина, близо до границата
със Сърбия .
Общата площ на общината е 464.37 км² и тя обхваща 20 населени места. Общото
население е 17667 души, от които 13690 души в градските зони и 3977 души в селските
зони.
Tаблица 1. Територия на населените места в Община Берковица
Община

Населено
място

Население
(жители)

Воден
режим
(Да/Не)1

Съответствие
Директива
91/271/ЕЕС
(Да/Не)2

Община
Берковица

1
2

Балювица
Берковица
Бистрилица
Бокиловци
Боровци
Бързия
Гаганица
Замфирово
Комарево
Костенци
Котеновци
Лесковец
Мездрея
Песочница
Пърличево
Рашовица
Слатина
Цветкова бара
Черешовица
Ягодово

58
13 463
177
130
655
1436
300
1 297
90
83
139
218
72
243
72
186

ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
НЕ
НЕ
ДА
ДА
ДА
НЕ
ДА
НЕ
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
НЕ
НЕ

НЕ
**)
**)
**)
**)
**)
**)
**)
**)
**)
**)
**)
**)
**)
**)
**)
**)
**)
**)
**)

Информацията е базирана на Error! Reference source not found., глава 3.4.1.1 от РГП.
Информацията е базирана на глава 4.3 от РГП.
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Община

Населено
място

Население
(жители)

Воден
режим
(Да/Не)1

Съответствие
Директива
91/271/ЕЕС

с

(Да/Не)2
Населени
места <50
Общо

1.1.1.

56
18 675

**) Действащите в момента български наредби и Директиви на ЕК, не съдържат краен срок
за изпълнение на Директивата, за населените места под 2 000 жители.

Релеф на територията
Град Берковица е разположен в северния склон на Берковска Стара планина по
поречието на р. Берковица на 405 м надморска височина. Билото на планината е
оградено от върховете Стрешер, Тодорини кукли, Три чуки и най-високата кота на
Западна Стара планина - връх Копрен (2 138 м). Най-високата точка в Община
Берковица е връх Ком (2 016 м), а най-ниската точка в с. Боровци е 250 м. Средната
надморската височина на общината е около 450 м.
От главното било към водосбора на р. Дългоделска Огоста се спускат поредица къси и
стръмни разклонения — Къси рът, Любовица, Грагурчев рът, Яворов преслап, Буков рът
и др. От вр. Камара на север се отделя мощен клон, който при вр. Момина могила се
раздвоява от долината на р. Златица: левият рид, между реките Златица и Дългоделска
Огоста, е маркиран от върховете Студен камък, Изворски чукар, Голема глава,
Градище, Койна чука, Калето и др., а десният, между реките Златица и Берковска, от вр.
Здравченица, Окопа, Бивало, Връв и др.
Друго по-значително разклонение на главното било се спуска от вр. Малък Ком към
басейна на Берковска река. Неговата най-висока точка е вр. Клюндера. Между
водосборите на Берковска река и Бързия са разположени върховете Църкльовец и
Кавлакова чука.
По отношение на населението ситуацията е следната:
Възрастовата структура на населението в рамките на обособената територия на
генералния план е крайно неблагоприятна спрямо средното за страната – тя показва
значително застаряване на населението (делът на населението в над трудоспособна
възраст е близо два пъти по-висок в сравнение със средното за България). Липсва
потенциал за привличане на млади хора за целите на икономическото развитие на
обособената територия (делът на населението в под трудоспособна възраст е с близо 5
процентни пункта по-нисък в сравнение със средното за страната). Следва да се
отбележи, че община Берковица е дори с още по-негативна структура на населението.
По равнище на икономическо развитие, измервано с БВП на 1 жител за 2009 г.,
обособената територия на „ВиК Берковица” ЕООД е далеч под средното за страната –
през 2009 г. произведеният в рамките на разглежданата територия БВП е близо два
пъти по-малък в сравнение със средното за България. Равнището на безработица е с 8
процентни пункта по-високо от средното за страната. Заетостта е съсредоточена
основно в селското стопанство, а не в промишлеността и услугите.
Град Берковица няма изградена пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ). В
селата в общината няма канализация. Всички отпадъчни води се заустват в реките и
техните притоци. Заключението, следователно, е, че изграждането на ПСОВ в гр.
Берковица е въпрос на спешна необходимост.
Налице е значително замърсяване от отпадъци извън депата, в околностите на селата,
както и по протежение на пътищата и улиците.
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II.2.

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ АСПЕКТИ

II.2.1.Организационна структура (РГП-Част 2.4.1.1)
«ВиК» Берковица ЕООД е 100% общинска собственост и се управлява от управител,
нает по договор за управление, одобрен от Общинския съвет на Берковица.
ВиК Берковица ЕООД обслужва 18 от общо 20 населени места в община Берковица.
Двете населени места, които не се обслужват от дружеството, са с. Бързия и с.
Лесковец, които имат собствени ВиК дружества.
Дружеството осигурява 100% покритие с водоснабдителни услуги на урбанизираните
територии на общината и около 69% покритие с канализационни услуги на гр.
Берковица. С изключение на гр. Берковица, всички села са с население под 2000
жители.
Дейността на дружеството е насочена към изпълнение на разработената стратегия за
развитие, съобразно все по-високите изисквания за качество на водоснабдителните и
канализационните услуги, предоставяни на клиентите.
Утвърдената организационна структура на дружеството включва главен инженер,
главен счетоводител, техническо ръководство и изпълнителски състав. Общият брой на
заетия персонал е 37.

II.2.2. Финансови показатели (ГП-Част 2.4.1.2)
Предприятието приключва отчетната 2010 г. с печалба в размер на 14 хил. лв., което
представлява съществено подобрение спрямо предходната година, но същевременно и
няколкократен спад спрямо разглеждания четиригодишен период. Въпреки това, следва
да се отчете като позитивен за финансовото състояние на "ВиК Берковица" ЕООД
фактът, че и през четирите анализирани години се отчита печалба.
Към 2010 г. дружеството разполага с ограничени свободни средства, които обаче му
позволяват да изплаща задълженията си. Освен това, „ВиК Берковица” ЕООД не е
зависимо от кредиторите, но степента му на финансова автономност намалява
значително в рамките на разглеждания период.
Понастоящем дружеството разполага със силно ограничени възможности да погасява
краткосрочните си задължения с краткосрочните си активи, вследствие на регистриран
в рамките на разглеждания период спад в стойността на краткотрайните активи и
значителното нарастване (особено през последната година) на текущите пасиви.
Друг проблем пред дружеството е отчетеното в рамките на наблюдавания период
влошаване на стойностите на част от основните финансови и оперативни показатели.
Общата цена за ВиК услугата е поносима за населението в обособената територия. При
определения законов праг от 4% разходи за ВиК услуги от средния месечен доход на
едно домакинство, в региона на дружеството този процент е 1.04%.

II.3.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ (РГП-ЧАСТ 3)

ВС Берковица се снабдява от повече водоизточници, които доставят вода от един
планински водосбор. Тези водоизточници са повърхностни водни потоци и плитки
подземни водоизточници. Тяхното количество като цяло е добро, но не е стабилно, а и
санитарната защита не е достатъчна. В периоди на засушаване добивът на вода от
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водоизточниците на Берковица е недостатъчен и е необходимо да се внася вода от
област Монтана. ПСПВ Слатина (водоизточник язовир Среченска бара), която се
оперира от ВиК Монтана, снабдява гр. Берковица за известен период от годината.
Останалите населени места в общината се снабдяват или от местни източници, или са
свързани с ВС Монтана, която доставя вода от ПСПВ Слатина.
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Фигура 2. Обща карта на водопроводната мрежа на „ВиК Берковица“ ЕООД – гр. Берковица (РГП – Приложение 1)
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II.3.1. Качество на повърхностните води (РГП-част 3.1.2.3)
Основните водоизточници в обособена територия на водния оператор ВиК Берковица
са повърхностни. Обикновено водата е с много добро качеството, но има риск от
сезонно влошаване на качеството.
Повърхностните води от планинските водохващания на Берковска Стара планина, които
водоснабдяват околностите на Берковица, трябва да бъдат пречистени, за да отговарят
на изискванията за качествата на питейна вода съгласно Наредба 12. Необходимо е
изграждане на съоръжения за пречистване на питейната вода за всички повърхностни
водоизточници (изискване на националното законодателство – Наредба 12 за
качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово
водоснабдяване (ДВ, бр. 63 от 2002 г.). Реконсткрукцията и обновяването на
водоснабдителните мрежи на населените места като цяло са също от съществено
значение за подобряване на органолептичните качества на водата.
Трябва да бъдат взети технически мерки и по отношение на планинските потоци, които
се използват като подземен източник на вода с много добро качество, тъй като и те
трябва да отговарят на изискванията за качествата на питейната вода съгласно
Наредба 12.

II.3.2.Изменение на климата (ГП - Част 4.1.1.1.7)
Ефектът от изменението на климата играе важна роля при планирането на бъдещите
водоснабдителни системи. При оценяване на капацитета на водоизточниците в бъдеще
и проектиране на водоснабдителни системи трябва да бъде използван достатъчен
коефициент на сигурност. Уязвимостта на водоизточниците зависи от вида и
местоположението им и затова трябва да бъдат избирани по-малко уязвими
водоизточници като язовири и езера. Плитките кладенци, често срещани в селските
райони, са най-уязвими към последиците от изменението на климата.
Уязвимостта на основните водоснабдителни системи в района на Берковица се счита за
ограничена. Въпреки това е извършена оценка на уязвимостта на източниците,
включени в разработения от Консултанта регионален модел на водоснабдяване.

II.3.3.Пречистване на питейна вода (капацитет и качество)
Районът на гр. Берковица и околностите му се снабдяват от една пречиствателна
станция за питейни води (ПСПВ), която се оперира от ВиК Монтана. ВиК Берковица
купува вода съгласно споразумение между операторите. Водата от тази ПСПВ се
използва в периоди на засушаване, поради недостатъчност на собствените източници с
гравитачен потенциал.
Планинските извори, които се използват като подземен източник на вода с много добро
качество, също се нуждаят от някои технически мерки, тъй като и те трябва да
отговарят на изискванията за качествата на питейната вода съгласно Наредба 12.
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II.3.4.Системи за питейно водоснабдяване (ГП - Част 3.4.1.1)
Разработени са мрежови модели за ВС с цел идентифициране на пропуските и
слабостите в рамките на съществуващите системи и определяне на възможностите за
коригиращи мерки.

II.3.4.1. Водохранилища (ГП – Част 3.4.4.5)
Капацитетът за съхранение на вода за Берковица е 8400 м3, което представлява 143%
от максималното дневно търсене и следователно е достатъчен.
Като цяло, основният проблем на повечето водохранилища на територията е лошото им
техническо състояние. Необходима е цялостна реконструкция на основните резервоари
за вода на територията на град Берковица.

II.3.4.2. Помпени станции (ГП – Част 3.4.5.5)
Във водоснабдителната система на обособената територия на Берковица няма
помпени станции. Системата е изградена изцяло като гравитачна.

II.3.4.3. Главни водопроводи (ГП – Част 3.4.6.5)
Състоянието на основните преносни водопроводи е лошо. Те са изградени преди
повече от 50 години. Основните проблеми са течове и недобре направени връзки между
азбесто-циментовите тръби. Рехабилитацията на тръбите и гарантирането на
сигурността на водоснабдителните системи е необходимост с висок приоритет.

II.3.4.4. Водоснабдителни разпределителни мрежи (ГП – Част
3.4.7.5)
Основната част на водоснабдителните системи и съоръженията са пуснати в
експлоатация преди повече от 50 години. Цялата дължина на водоснабдителната
мрежа, която възлиза на 55.2 км, е с изтекъл амортизационен срок, включително
азбесто-циментовите и стоманените тръби. Това означава, че в момента състоянието
на водоснабдителните мрежи е лошо, което води до множество течове, невероятно
висока честота на авариите, високи експлоатационни разходи и др.

II.3.4.5. Измерване на водопотреблението (ГП – Част 3.4.8.1)
ВиК Берковица не разполага със система SCADA или друга система за он-лайн
измерване. Измервателният пункт за отчитане на закупената вода от ВиК Монтана е
инсталиран в ПСПВ Слатина.
Водомерите за домакинствата обикновено са инсталирани вътре в жилищата.

II.3.4.6. Неотчетена вода (ГП – Част 3.3.5 и 3.4.9)
Основен проблем на мрежата са течовете, причинени от корозия на стоманените тръби,
дефектни съединения между бетоновите или азбесто-циментовите тръби, както и общи
аварии на тръбите.
Съществуващото ниво на загубите на вода в анализираната ВС варира от 64 до 80%.
Разпределението на загубите на вода за населените места е изготвено на основата на
данни за периода от 2001 до 2011 година. За град Берковица стойностите са различни
за всяка година, докато за по-малките селища се наблюдава постоянна стойност за
целия период. Съществуващата система за измерване и оценка на данните не дава

Draft Regional Master Plan Berkovitsa BG_25.02.2013

стр.xii

България, Проект за развитие на общинската инфраструктура
Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в западен регион на Република България,
MIDP-MP-QCBS3, Заем №: 7834-BG
Генерален план за oбособената територия на “ВиК Берковица” ЕООД

информация за пространственото разпределение на течовете и нивото на загубите на
вода между основната преносна система и зоните за налягане и обособените територии
на разпределителните системи.

II.3.4.7. Обобщение на пропуските и слабостите на
водоснабдителната система (ГП - Част 3.7)
Резултатите от математическия модел и от оценката на настоящото състояние
определиха основния списък с проблеми, отнасящи се до водоснабдителната система в
обособената територия.
Tаблица 2. Проблеми, свързани с водоснабдителните мрежи в обособената
територия на Берковица

№

Основни
проблеми,
свързани
с Описание
водоснабдителните системи

1

Осигуряване на нови ПСПВ за основните
водоизтичници Сливаша бара, Къса река, Бели
Неспазване на Наредба №12, Ефенди и Бачилище.
Закона за водите
Поради постоянните проблеми с качеството на
водата в с. Бързия.

2

Проблеми
по
водопроводи

3

главните

Материал и възраст
водоразпределителните
мрежи

Авариите, причинени от лошото техническо
състояние, могат да прекъснат водоподаването в
големи райони.

Техническото
състояние
на
водоразпределителните мрежи е резултат найвече на тяхната възраст и нивото на авариите.
Повечето мрежи са на повече от 50 години.
на
Възрастта на водоразпределителните мрежи е
сама по себе си показател за тяхното износване.
Освен
това,
азбесто-циментовите
тръби
представляват
сериозен
проблем
поради
високото ниво на течове и аварии и
потенциалния здравен риск.
Като цяло, основният проблем на повечето
резервоари в обособената територия е лошото
им техническо състояние.

4

Проблеми с резервоарите

5

Средните загуби на вода в обособената
Висок процент на загубите на територия са около 60%. Високото ниво на
вода
течове води до високи оперативни разходи и
претоварване на водоизточниците.

Инвестирането в резервоари в района на ВС
Берковица е необходимо, за да се осигури
оптимално водоподаване по цялата ВС.
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№

6

7

Основни
проблеми,
свързани
с
водоснабдителните
системи
Липса
на
систематични
измервания
на
хидравличните параметри и
предаване на данни

Описание

Липса на ГИС данни и карти

Неприложими ГИС и системни данни.

II.4.

Настоящата система за събиране на данни не
позволяват детайлен анализ на водния баланс
във водоразпределителната система, както и в
главната водоснабдителна система и в главната
водоразпределителна мрежа.

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ (КАНАЛИЗАЦИЯ) (ГП ЧАСТ 3.5.1)

Водният оператор „ВиК“ ЕООД - гр. Берковица доставя ВиК услуги на 18 селища в
Община Берковица.
„ВиК“ ЕООД - гр.Берковица стопанисва и експлоатира само канализационната мрежа на
гр.Берковица. В града има почти изцяло изградена канализационна мрежа. Всички
съществуващи канали заустват директно в коритото на р. Раковица и Берковска река,
явяващи се притоци на река Бързия. В момента все още няма изградена ПСОВ от гр.
Берковица.
По-голямата част от селата обслужвани от водният оператор нямат изградена
канализационна мрежа. Голяма част от населението е включило битово–фекалните
отпадъчни води в изградени от него примитивни съоръжения, като попивни ями,
филтрационни кладенци или локални канализационнии клонове, включени директно в
прилежащите водни обекти (реки, дерета). Тези съоръжения събират, но не пречистват
отпадъчните води и поради инфилтрация същите се явяват фактически замърсители на
почвата, подпочвените и повърхностните води. Това води до влошаване показателите
на повъхностните води и респективно се явява заплаха за здравето на населението,
както и за екологичното равновесие в района на населеното място.

Draft Regional Master Plan Berkovitsa BG_25.02.2013

стр.xiv

България, Проект за развитие на общинската инфраструктура
Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в западен регион на Република България, MIDP-MP-QCBS3, Заем №: 7834-BG
Генерален план за oбособената територия на “ВиК Берковица” ЕООД

Фигура 3. Обща карта на канализационната система на „ВиК Берковица“ ЕООД (РГП – Приложение 1)
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II.4.1. Канализационни и събирателни системи (ГП - Част 3.5.2)
Към настоящия момент канализационната система на гр. Берковица е изградена и
функционира по следният начин: пълно разделна - за западната част от града и
смесена - за част от центъра и източната част.
Степента на завършеност на канализационната мрежа във „ВиК“ ЕООД - гр. Берковица
е 35 %, а на оползотворяване - 58% (на основата на потенциално покритие).
В рамките на обособената
канализационна мрежа.

териотория

само

гр.

Берковица

има

изградена

II.4.1.1. Град Берковица
По официални данни на „ВиК” ЕООД гр. Берковица степента на изграденост на
канализационната мрежа в гр. Берковица е 78%, а степента на присъединеност на
населението към системата е 75%.
Изграждането на канализационната система е започнало от 1967 г. въз основа на
одобрен работен проект от 1963 г. Проектът е следвал концепцията за осъществяване
на смесена канализационна система – пълно разделна система за по-голямата част от
града (изгражда се мрежа само за битови и производствени отпадъчни води, а
дъждовните води се оттичат повърхностно в деретата) и смесена система
(битови, производствени и дъждовни води се отвеждат съвместно) за част от
центъра и източната част на града. През 1973 г. работният проект е актуализиран. За
централната и източната част е запазена концепцията за смесена канализационна
система, облекчена чрез дъждопреливници.

II.4.2.Пречистване на отпадъчните води (ГП - Част 3.5.4)
Към настоящия момент Берковица не разполага с ПСОВ. Всички отпадъчни води от
населените места - гр. Берковица и с. Бързия (агломерация Берковица), се заустват в р.
Раковица, приток на р. Бързия.
Утвърден е изборът на площадка на бъдещата ПСОВ на гр. Берковица. Тя е
предвидена в поземлени имоти № 03928.52.43, местност ”Калешница”, землището на
гр. Берковица. По начин на земеползване имотът е нива и е собственост на Община
Берковица - общинска частна собственост. Намира се близо до шосето БерковицаМездрея, на брега на р. Раковица. Големината на площадката е общо 19 450 м 2, което е
достатъчно за разполагане на новата ПСОВ с всички необходими технологични
съоръжения за пречистване на водите и третиране на утайките, обслужващите и
технологични сгради със залесителен пояс по границите на площадката.
Tаблица 3.Обобщение на проблемите, свързани с канализационните системи
№

Общи проблеми, свързани с
Описание
канализационните системи

1

67%
от
канализационната
мрежа в гр.Берковица, е
изпълнена от тръби с диаметри
по-малки от 300мм

Тази
статистика
показва,
че
2/3
от
съществуващата канализация е в протичоречие с
нормите за минимално допустим диаметър.
Малките диаметри са основният проблем на
съществуващата
канализационна
мрежа.
Тръбите не са в състояние да поемат целия обем
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на водните количества.

2

С течение на годините обаче, лошата
експлоатация на системата е довела до
запушване на дъждовните решетки. В момента
канализациятат за битови и производствени
отпадъчни води работи на практика като смесена
канализация поради заустването на дъждовни
води в нея. Канализационната система не е
проектирана за такива водни количества и по
време на дъжд прелива, което води до много
неприятни последици, свързани с чести
наводнявания.

Сегашната
канализационна
система на гр. Берковица е
изградена и функционира по
следния
начин
–
пълно
разделна за западната част от
града и смесена за част от По отношение на частта от системата, изпълнена
центъра и източната част
от смесен тип, изградените дъждопреливни
съоръжения
целящи
хидравличното
й
облекчаване не функционират нормално. Ако не
се предприемат мерки за тяхната рехабилитация,
в сухо време ще има изтичане на битови
отпадъчни
води
директно
във
водните
приемници.

3

Понастоящем
канализационната мрежа на гр.
Берковица се зауства директно
в приемниците р. Раковица и
Берковска река.

4

Възрастта на канализационните системи сама по
себе си е индикатор за амортизационната им
Канализационната мрежа е остарялост и износеност. Липсата на средства и
проектирана и изградена през ресурси през годините предполага ниското ниво
периода 70-те - 80-те години на на правилна експлоатация през годините. Това е
миналия век.
довело до системно запушване на канализацията
и намаляване на хидравлическата проводимост и
капацитета.

5

Голяма част от ревизионните шахти са запушени,
разрушени и са неводоплътни. Липсват стъпала и
капаци и те са недостъпни за периодични
проверки.

Ревизионни шахти

Директното заустване на битово-фекалните
отпадъчни - без пречистване - води до
замърсяване на водното тяло, нарушаване на
екологичното равновесие и създаване на
опасност от разпространение на зарази.

По данни на „ВиК” ЕООД гр. Берковица в
канализационната мрежа има налични подземни
води, но те са в ограничено количество поради
ниското ниво на подземните води в града.

6

Проблеми с инфилтрацията и
Поради лошото състояние на тръбите, обаче, се
ексфилтрацията
предполага значително ниво на ексфилтрация от
канализационната мрежа. Последиците от тези
проблеми са свързани със замърсяването на
подпочвените води и на почвата.
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III.

ПРОГНОЗИ ЗА ВОДНИЯ СЕКТОР
III.1.

ПРОГНОЗА ЗА РЪСТА НА НАСЕЛЕНИЕТО (ГП - ЧАСТ 5.1.2)

Населението на района на Берковица е намаляло значително през последното
десетилетие. По данни на НСИ, тенденцията на спад се очаква да продължи и през
периода на планиране за този Генерален план. Тенденцията на намаляване се
причинява от демографските промени и напускане на селските райони.
Tаблица 4. Реалистичен сценарий
2010

2015

2020

2025

2030

2035

2038

17663

16392

15758

15164

14611

14102

13818

Агломерация Берковица 13690

12802

12306

11844

11419

11028

10810

„ВиК Берковица” ЕООД

Tаблица 5. Оптимистичен сценарий
2010

2015

2020

2025

2030

2035

2038

„ВиК Берковица” ЕООД

17663

16418

15834

15307

14827

14390

14062

Агломерация Берковица

13690

12822

12366

11956

11588

11254

10983

Tаблица 6. Песимистичен сценарий
2010

2015

2020

2025

2030

2035

2038

„ВиК Берковица” ЕООД

17663

16381

15719

15094

14508

13962

13659

Агломерация Берковица

13690

12793

12276

11789

11338

10919

10686

Представените данни показват, че при реалистичния, оптимистичния и песимистичния
сценарий населението на обособената територия на Генералния план ще намалее
съответно с 22%, 20% и 23%.
Реалистична, оптимистична и песимистична прогноза за населението по агломерации в
обособената територия на ВиК Берковица е представена в част 5.1.2. Демографска
прогноза.

III.2.

ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕТО НА БИЗНЕСА (ГП - ЧАСТ 5.1.3)

Бъдещото икономическо развитие в рамките на обособената територия е моделирано
на основата на оценка на БДС за отделните населени места и прогноза за бъдещите
стойности на БДС по икономически сектори в три сценарии – реалистичен,
оптимистичен и песимистичен. (Методологията и сценариите са представени в част
5.1.3. на ГП).
За целите на ГП са избранния реалистичен сценарии, при който БДС в обособената
територия се увеличава над два пъти в периода 2011-2038 г. за индустрията и с 10% за услугите.
Tаблица 7. Сценарии за развитие на БДС в индустрията (хил.лв.)

Реалистичен сценарий

2011

2015

2020

2025

2030

2035

2038

15202

17070

19731

22807

26362

30472

33239
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Оптимистичен сценарий

15419

18324

22736

28212

35006

43436

49439

Песимистичен сценарий

14985

15885

17088

18381

19772

21269

22221

Tаблица 8. Сценарии за развитие на БДС в услугите (хил.лв.)
2011

2015

2020

2025

2030

2035

2038

Реалистичен сценарий

25279

25625

26063

26509

26962

27423

27704

Оптимистичен сценарий

25322

25842

26507

27190

27890

28608

29047

Песимистичен сценарий

25237

25408

25625

25843

26064

26286

26420

По-бързите темпове на бъдещото прогнозно икономическо развитие ще рефлектират в
по-високи нива на потребление на вода, генерирани от съответните производствени
мощности. В допълнение, бъдещото икономическо развитие на района ще има
благоприятно въздействие върху равнището на доходите на населението (което вече
надхвърля средното за страната през периода 2007-2010 г.) и ще повиши нивото на
поносимост на предоставяните ВиК услуги.

III.3.

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ

III.3.1.Общо потребление на вода (ГП - Част 3.3.1)
ВиК Берковица ЕООД обслужва единствено населените места в община Берковица.
Общото потребление на вода за обособената територия варира през периода, като през
2009 и 2010 г. се наблюдава спад в количествата. През наблюдавания четиригодишен
период се променя структурата на потреблението, като от 29,4% през 2007 г. делът на
потреблението от бизнеса спада до 24,7% през 2010 г. Динамиката на потреблението
на вода за битовите и небитовите потребители е разгледана подробно по-долу

III.3.2.Битово потребление
Количеството на потребената вода от населението, обслужвано от „ВиК Берковица”
ЕООД, е представено в следващата таблица
Tаблица 9. Доставена вода за домакинствата в периода 2007- 2010 г.
2007

2008

2009

2010

636844

640406

584289

601619

95.7

88.5

93.3

м3/годишно
Общо „ВиК Берковица” ЕООД
л/ж/денонощие
Средно - „ВиК Берковица” ЕООД 93.6
Източник: „ВиК Берковица” ЕООД и собствени изчисления

В рамките на обособената територия е регистрирано по-ниско потребление в литри на
човек на денонощие спрямо средното за Дунавския басейнов район. През 2009 г.
потреблението е по-ниско и от средното за страната. Количеството потребена вода от
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домакинствата варира през анализирания период, като най-високи стойности са
регистрирани през 2008 г.

III.3.3.Институционално потребление (вкл. промишлеността и други
административни организации)
Количеството на потребената вода извън бита включва количеството на водата за
индустрията, услугите и всички административни единици. Данните са представени в
следващата таблица
Tаблица 10. Доставена вода за потребители извън бита в периода 2007- 2010 г.
(м3)
Верижен индекс
Доставено количество (м3)
2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

Общо
„ВиК
Берковица” ЕООД
265695

264622

211379

197147

100.0%

99.6%

79.9%

93.3%

Дунавски район

58 498 651

57 998 928

50 769 235

n.a

100.0%

99.1%

87.5%

n.a

България

124 720 351 126 517 933 114 164 858 n.a

100.0%

101.4%

90.2%

n.a

1.1.2.

2007

(%, предх.год.=100)

Източник: „ВиК Берковица” ЕООД и собствени изчисления

Количеството потребена вода за целите на бизнеса в рамките на анализираната
обособена територия намалява през целия разглеждан период, следвайки тенденцията
на спад за целия Дунавски район.За разлика, в рамките на страната, спад се наблюдава
едва през 2009 г. спрямо 2008 г.

III.3.4.Прогноза за водопотреблението (ГП – Част 5.2)
Прогнозата за водопотреблението в населените места с над 2000 е.ж. и общо за
обособената територия за периода 2012-2038 г. съдържа три компонента - прогноза за
водопотреблението на населението, прогноза за водопотреблението на бизнеса и
оценка на загубите на вода.
Изготвените прогнози са насочени към постигане на целево водопотребление към 2038
г. за населението от 120 л/ж/д и общо от 160 л/ж/д (вкл. население, бизнес и
обществени консуматори) за цялата обособена територия.
За агломерациите, за които има разработени прединвестиционни проучвания, изготвени
във връзка с кандидатстване по ОПОС 2007-2013 г., определената в тях
водоснабдителна норма (включваща потреблението за бита, бизнеса и обществените
консуматори) за оразмеряване на бъдещата инфраструктура, е заложена в изготвените
прогнози.
Tаблица 11. Прогноза на водопотреблението
Общо потребление
Средно потребление на
населението и индустрията за
обособената територия
Средно потребление на
населението и индустрията за

хил.м3/г
м3/год
л/ж/д

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2038

799

732

719

707

698

690

686

45

45

46

47

48

49

50

124

122

125

128

131

134

136
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обособената територия
Загуби на вода общо за
обособената територия
Загуби на вода общо за
обособената територия
Общо търсене на вода (общо
водопотребление и загуби)

хил.м3/г
%

1390

1016

813

660

554

483

446

63.5% 58.1% 53.1% 48.3% 44.3% 41.2% 39.4%

хил.м3/г

2188

1747

1532

1368

1252

1173

1132

III.3.5.Прогноза за отпадъчните води (ГП - Част 5.3 и Приложение 17)
Количеството на средноденонощните битови отпадъчни води е изчислено на база на
населението, свързано с канализационната мрежа и отводнителната норма, която се
равнява на 90% от водоснабдителната норма.
Прогнозата за генерираните отпадъчни води следва българските отводнителни норми и
възлиза на 90% от потреблението на вода за битови нужди. Въз основа на битовото
потребление на вода от 120 л/ж/д потокът от битови отпадъчни възлиза на 108 л/ж/д.
Отпадъчните води от бизнеса (търговия, институции и индустрия) увеличават средните
отпадъчни води на същото ниво, както общия обем на доставяната вода.
Степента на инфилтрация в канализационната система се предвижда да бъде
значително намалена за планови период на ГП. Систематичното подменяне,
рехабилитация и поддържане на мрежите ще способства за намаляване на нивото на
инфилтрация от 65-75% в момента до около 30% от обема на входа на ПСОВ.
Минимизирането на инфилтрацията, обаче, може да се получи само, ако оттичането на
водата също бъде изключено от канализационната система.
Товарите замърсяване се базират на единичните стойности от Директивата за
градските отпадъчни води. Приема се, че концентрацията на замърсяване на
отпадъчните води от институциите и промишлеността е идентична с тази в битовите
отпадъчни води. Приема се, обаче, че промишлеността извършва предварително
третиране на нейните отпадъчни води, така че общият товар на замърсяването от
бизнеса ще възлиза на не повече от 20% от общия товар.
Tаблица 12. Прогноза за отпадъчните води за 2038 г. – ВиК Берковица
ПРОГНОЗА ЗА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ ЗА 2038 г.- гр. Берковица
Мярка
І. Население

бр.

Реалистична Оптимистична Песимистична
12310

12483

12186

1. Постоянни жители

10810

10983

10686

2. Туристи /хотели/

1500

1500

1500

ІІ. Средни отпадъчни водни
количества
1. Битови отпадъчни води
Водоснабдителна норма

л/ж/д

106

106

106

Отводнителна норма

л/ж/д

95

95

95

м3/д

1174

1191

1163

Количество

на

битови
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ПРОГНОЗА ЗА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ ЗА 2038 г.- гр. Берковица
Мярка

Реалистична Оптимистична Песимистична

отпадъчни води
2. Небитови отпадъчни води
Oтпадъчни води от бизнеса*
Инфилтрация

м3/д

314

314

314

%

32

32

32
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ПРОГНОЗА ЗА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ ЗА 2038 г.- гр. Берковица
Мярка

Реалистична Оптимистична Песимистична

3

м /д

702

702

702

м3/д

2191

2207

2179

Битови отпадъчни количества

м3/ч

118

119

117

Oтпадъчни води от бизнеса*

м3/ч

39

39

39

Инфилтрация

м3/ч

29

29

29

Максимално отпадъчно водно
количество в сухо време

м3/ч

186

188

185

Максимално отпадъчно водно
количество по време на дъжд

м3/ч

343

346

341

3. Общ
води

поток

отпадъчни

ІІІ. Максимални отпадъчни
количества

IV.

НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И
ПРИОРИТЕТИ ВЪВ ВОДНИЯ СЕКТОР (ГП – ЧАСТ 1.2)

Административната рамка на водния сектор включва общо седем различни
министерства. Генералният план отразява приоритетите на следните четири от тях:
Министерство
на Национална
стратегия
за
развитие
на
регионалното
развитие
и водоснабдяването и канализацията;
благоустройството (МРРБ)
Координира действията на Асоциациите по ВиК
Министерство на околната Управление на речните басейни;
среда и водите (МОСВ)
Разрешителни за водовземане и разрешителни за
заустване на отпадъчни води
Държавна
комисия
за Регулиране на цената на ВиК услугите
енергийно и водно регулиране
(ДКЕВР)
Министерство
здравеопазването (МЗ)

на Общественото здраве

На регионално ниво, важни заинтересовани страни са Асоциациите по ВиК
Общинските съвети, които са собственици на инфраструктурните активи.

и

Основният и фундаментален правен акт за опазване и използване на водите в
Република България е Законът за водите (ЗВ). През последните години той е
хармонизиран чрез няколко изменения с директивите на ЕС за защита от наводнения
(2007/60/ЕО) и Рамковата директива за водите (2000/60/ЕО). Законодателството
относно държавната и общинската собственост в областта на водоснабдяването и
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канализацията беше актуализирано през 2009 година. Като цяло, инфраструктурата за
предоставяне на услугите водоснабдяване и канализация принадлежи на обществото,
например общините или държавата.
Законът за водите определя образуването, състава, компетенциите и правомощията на
дефинираните по географски признак "Водни асоциации". Съставът на Водните
асоциации отразява разпределението на собствеността върху инфраструктурата за
питейни и отпадъчни води в съответната зона на покритие. Експлоатацията и
управлението на активите за водоснабдяване и канализация се извършва от ВиК
дружества, които също са определени в Закона за водите.
Националните приоритети за развитието на водния сектор са дефинирани в
Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор. Предложените
инвестиции са изготвени по такъв начин, че:

V.



Да осигурят достатъчен резервен капацитет на водоизточниците, за постигане на
стандартно ниво на водоснабдителните услуги. Това включва съображения като
ръст на населението и индустриален растеж при балансирано и реалистично
оптимизиране на производителността на ВС и изменението на климата;



Да изпълнят изискванията, произтичащи от Закона за водите;



Да създадат условия за оптимизиране на ВС чрез осигуряване на икономически и
екологично балансирана енергийна ефективност и оптимално ниво на течове и
на общи загуби на вода в системата чрез реконструкция на помпени станции,
тръбопроводи (основно азбесто-циментови тръби), прилагане на измервателни
устройства , управление на налягането и др.



Да изпълнят изискванията на Директива 91/271/EEC, както следва:
o Изграждането на канализационни мрежи и градски ПСОВ за населени
места с над 10,000 екв.ж. да бъде завършено до 2015 г. включително;
o Изграждането на канализационни мрежи и градски ПСОВ за населени
места с население 2,000 до 10,000 екв.ж. да бъде завършено до 2017 г.
включително;
o осигурявайки по-високо ниво на пречистване за агломерациите с над
10,000 екв.ж. в чувствителните зони и техните водосбори (Заповед № РД
– 970 от 28.07.2003 на министъра на околната среда и водите за
определяне на чувствителните зони във водните тела в България).

ОПРЕДЕЛЯНЕ И ОЦЕНКА НА ВАРИАНТИ

ГП показва, че ще бъдат необходими големи инвестиции, за да се гарантират напълно
съвместими услуги по водоснабдяване и канализация на цялото население в района на
Берковица. Поради описаните тенденции в развитието на населението, има много висок
риск от свръхинвестиране в съоръжения, които няма да бъдат необходими или ще
развият значителен неизползван капацитет в средносрочен и дългосрочен период.
Също така, икономията от мащаба е важна за водния сектор - ефективността на
разходите за проекти в малки райони на обслужване е доста по-ниска, отколкото за
проекти, изпълнявани в по-гъсто населените райони. Ето защо, ГП поставя ударение
върху инвестициите за агломерации с над 2000 жители и за ВС, обслужващи такива
селища. Подобряването на услугите по водоснабдяване и канализация за населени
места с под 2000 жители се основава на професионални оценки на средното търсене на
инвестиции и не е представено подробно.
Предложеното проектиране на техническите съоръжения (напр. тръбопроводи и
пречиствателни съоръжения) е в съответствие с българските стандарти и норми.
Оценките за цените се базират на представителни разходи от подобни СМР на други
български проекти.
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V.1.

ВОДЕН СЕКТОР

V.1.1. Варианти за развитие на водоснабдителните системи (ГП – Част
4.2)
Оценката на вариантите е основана на избор от подходящи варианти от тези,
определени в глава 4.2.2 и 4.2.3, за да бъде осигурен предложеният дългосрочен воден
баланс (например, приемливо ниво на индекса на водния стрес), дефиниран в глава
4.2.1, както и безопасно водоразпределение на обособената територия. Вариантите,
предложени за изпълнение, се приемат като предложени инвестиционни мерки. Всички
предложени мерки трябва да доведат до достигане на изискванията за
водопотребление за дефинирания времеви хоризонт (2020, 2028 и 2038 г.). В
допълнение, мерките, които се изискват за подобряване на текущите функционални
неизправности и за осигуряване на бъдещо подобряване на услугите по доставяне на
вода, са включени в списъка, ако/където това е подходящо. Накрая, допълнителни
мерки, които са счетени за необходими за бъдещото развитие на системата, са
включени в списъка (например, система SCADA, мониторинг, стратегия за намаляване
на водните загуби и др.).
Основните изисквания са:
o

нова ПСПВ за основните водоизточници на Сливаша бара, Къса река, Бели
ефенди и Башище

o

Свързване село Бързия WSS от ПСПВ Слатина

o

Подмяна на износени пренос piprelines

o

о рехабилитация Дистрибуторска мрежа

o

о Реконструкция на резервоара за вода

o

Разработване и прилагане на стратегия NRW

o

Монтаж на нова система SCADA за пренос на данни

o

Създаване на ГИС

Следващата таблица обобщава окончателният списък на вариантите, както е посочено
в Глава 4.2.1, разширен с анализ на структурните мерки, които бяха оценени чрез
средствата за моделиране. Основните мерки, определени за тези варианти, са описани
за всички варианти по-долу.
Tаблица 13. Обобщение на анализираните варианти за обособената територия
на Берковица
Вид мярка
КАПАЦИТЕТ
ВОДОВЗЕМАНЕТО

ВАРИАНТ_0
НА Няма
водоизточници

ВАРИАНТ_1
нови Няма
водоизточници

Климатични промени

нови

Климатични промени

Няма
мерки
за Намаляване
на
НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ намаляване на загубите загубите на вода до
НА ВОДА - 2028 г.
на вода
35% през 2028 г.
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Вид мярка

ВАРИАНТ_0

ВАРИАНТ_1

ПСПВ – задължение съгласно
закона
ДА

ДА

ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО
НА ВОДАТА
ДА

ДА

КАПАЦИТЕТ
СЪХРАНЕНИЕ

ДА

НА
ДА

ЦЕНТРАЛИЗИРАН
/ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАН

Няма
мерки

специфични Няма
мерки

специфични

Списък на препоръчаните варианти е представен в следващата таблица, с включени
приоритетни потребности.
Tаблица 14. Инвестиции за предложеното развитие на ВС – технически
параметри
№

ВС

EKA
TTE

Инвес
тиция
_ID

Описание_Група

Приоритет

BKWSS
-BK1

ВСБерко
вица

3928

Довеж
дащи
водопр
оводи

Реконструкция на довеждащи водопроводи Краткосроч
от водоизточник Бачилище до резервоар ен
Алчов баир и от възел Равно буче - приоритет3
Шабовица до резервоар Шабовица

BKWSS
-BK11

ВСБерко
вица

3928

Водоп Реконструкция на водопроводи - 1% от Средносро
роводи цялата мрежа годишно с цел постигане на чен
1%
устойчиво развитие на водопроводната приоритет3
мрежа

BKWSS
-BK12

ВСБерко
вица

3928

Водоп Реконструкция на водопроводи - 2% от Дългосроче
роводи цялата мрежа годишно с цел постигане на н
- 2%
устойчиво развитие на водопроводната приоритет2
мрежа

BKWSS
-BK13

ВСБерко
вица

3928

ПСПВ

Изграждане на ПСПВ на водоизточници Кратносроч
Бачилище, Къса река, Бали Ефенди, ен
Сливашка бара
приоритет1

BKWSS
-BK15

ВСБерко
вица

3928

Довеж
дащи
водопр
оводи

Реконструкция на довеждащи водопроводи Средносро
с облекчителни камери от водоизточник чен
Равно буче до възел Равно буче - приоритет2
Шабовица

BKWSS
-BK16

ВСБерко
вица

3928

Довеж Реконструкция на довеждащи водопроводи Дългосроче
дащи
от възел Равно буче - Шабовица до н
водопр резервоар Алчов баир
приоритет1
оводи
до
резерв
оар
Алчов
баир

BKWSS

ВСБерко

3928

Довеж
дащи

Реконструкция на довеждащи водопроводи Краткосроч
ен
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№

ВС

-BK2

вица

BKWSS
-BK3

ВСБерко
вица

BKWSS
-BK4

EKA
TTE

Инвес
тиция
_ID

Описание_Група

Приоритет

водопр от ПСПВ Слатина до резервоар Ашиклар
оводи
от
ПСПВ
Слати
на

приоритет3

3928

Резерв
оар
Ашикл
ар

Реконструкция на резервоар Ашиклар

Краткосроч
ен
приоритет3

ВСБерко
вица

3928

Резерв
оар
Алчов
баир

Реконструкция на резервоар Алчов баир

Краткосроч
ен
приоритет3

BKWSS
-BK5

ВСБерко
вица

3928

Резерв
оар
Шабов
ица

Реконструкция на резервоар Шабовица на Краткосроч
ул. Панорама
ен
приоритет3

BKWSS
-BK6

ВСБерко
вица

3928

АКТ

Въвеждане на активен контрол на течовете, Средносро
мониторинг и управление на налягането
чен
приоритет3

BKWSS
-BK7

ВСБерко
вица

3928

ГИС

Създаване на ГИС система за топологично Краткосроч
и техническо администриране на данни и ен
управление
приоритет3

BKWSS
-BK8

ВСБерко
вица

3928

Систе
ма
SCAD
A

Изграждане на нова система СКАДА, Краткосроч
създавайки нови измерителни пунктове
ен
приоритет3

BKWSS
-BK9

ВСБерко
вица

3928

СОЗ
за
водоиз
точниц
и

Изграждане на СОЗ за водоизточници

BKWSS
-BA01

ВСБерко
вица

7510

Водоп Изграждане на водопровод от резервоар Краткосроч
ровод
Раковица до с. Бързия
ен
за
с.
приоритет1
Бързи
я

BKWSS
-BA02

ВСБерко
вица

7510

ПС за Изграждане на ПС за резервоар Раковица, Краткосроч
с.
с. Бързия
ен
Бързи
приоритет1
я

BKWSS
-BA-

ВСБерко

3928

Резерв
оар
Ракови

Краткосроч
ен
приоритет1

Рехабилитация на резервоар Раковица, с. Краткосроч
Бързия
ен
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№

ВС

04

вица

EKA
TTE

Инвес
тиция
_ID

Описание_Група

Приоритет

ца

приоритет3

Разработването на предложения списък от мерки е тясно свързано с
последователността на прилагане на тези мерки, с оглед осигуряване на най-доброто
съотношение разходи/ ползи. Освен това, редица мерки са свързани/групирани, като
включват ясна последователност от стъпки и дейности. Ето защо, окончателните
предложени мерки са структурирани в три времеви хоризонти, например, краткосрочен
(2020 г.), средносрочен (2028 г.) и дългосрочен (2038) период на инвестиции.

V.1.2. ВС за населени места с население под 2 000 жители
Водоснабдителните системи за малките населени места страдат от същите технически
проблеми, както и по-големите системи. Допълнително, въпросите за качеството на
водата се срещат по-често при по-малките системи. Системното обновяване на малките
водоснабдителни системи не е описано подробно или планирано в настоящия ГП, но са
оценени общите разходи за него. Препоръчително е да се създаде специален
механизъм за финансиране на модернизацията на местните водоснабдителни системи
в случай на извънредни ситуации (напр., продължителен недостиг на вода или
неприемливо качество на водата).

V.2.

ПРЕПОРЪЧАНИ ВАРИАНТИ ЗА СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИЯ (ГП –
ЧАСТ 4.3)

V.2.1.Събиране на отпадъчните води (канализация)
Канализационната система на град Берковица е изградена така, че да постигне почти
80% покриваемост. Препоръчително е бъдещото развитие на канализацията да следва
принципа промените да се направят дотолкова, доколкото е възможно да се използва
максималната проводимост на съществуващата и годна канализационна мрежа.
Разгледани са следните алтернативи за развитие на канализационните системи за
кварталите на гр. Берковица:

V.2.1.1. Централна градска част
Изградеността на канализационната мрежа в централната градска част на град
Берковица е най-голяма, с изключение на някои улици. Няма други алтернативи за
развитие на системата, освен тя да продължи да се развива съгласно съществуващата
схема.

V.2.1.2. Квартал „Беговица”
В квартала е необходимо да се доизгради съществуващата канализационна мрежа.
Различни алтернативи за бъдещо развитие на системата няма, тъй като към момента
има актуален работен проект за канализацията в квартала по Оперативна програма
„Околна среда”, като проектът предвижда комбинирана система.

V.2.1.3. Квартал „Раковица”
Както беше споменато вече, за квартала е необходимо изграждането на цялостна
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канализационна мрежа. Няма различни алтернативи за развитие на системата поради
наличието на работен проект по Оперативна програма „Околна среда”. Системата е
предвидена да бъде разделна, т.е. изграждане на битова канализация по всички улици
в квартала и къси канали за атмосферни води, заустващи в съответните дерета.
Алтернативите за развитие на канализацията в град Берковица са разгледани подробно
в част 4.3.3 Оценка на възможностите.

V.3.

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ

В агломерация Берковица (гр. Берковица и с. Бързия) няма пречиствателна станция, но
е утвърден изборът на площадка на бъдещата ПСОВ, като площта й е 19 450 м2.
Избраната площадка е предвидена в поземлен имот № 03928.52.43, местност
”Калешница”, землище на гр. Берковица.
Необходимостта от определяне степента на въздействие на инвестиционния проект
върху защитената зона и изготвянето и прилагането на Оценка за въздействието върху
околната среда (ОВОС) и Оценка за съвместимост съгласно „Наредба за условията и
реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони” е
разгледана в Част 7.
Изпълнението на проекта за изграждането на ПСОВ ще допринесе за подобряване
качеството на повърхностните води и намаляване на риска за човешкото здраве и
околната среда, както и ще допринесе за изпълнението на Националната стратагия за
околната среда и Директивите на ЕС.

КОНСОЛИДИРАНИ ИНВЕСТИЦИИ ВЪВ ВОДНИЯ СЕКТОР (ТП
- ЧАСТ 6)

VI.

Предложените инвестиции са приоритетизирани в съответствие с рейтингова система,
дадена в Приложение 11. Впоследствие проектите, които са получили най-висок
резултат, са препоръчани за изпълнение в краткосрочен период. Проектите със средни
оценки/резултати са препоръчани за средносрочния период, а тези с най-ниските
оценки - за дългосрочния период.
Основните изисквания са:




Строителство на ПСОВ
Изграждането на напълно разделена канализационна система в западните части
на града
Рехабилитация и разширение на съществуващата канализационна система.

В таблицата по-долу е дадена пълната консолидирана инвестиционна програма на ГП,
общо за водоснабдяване и канализация.
Карти на планираната канализационна инфраструктура са представени в Приложения 8
и 9 на ГП.
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Таблица 15. Консолидирана инвестиционна програма (лв.)
Година
Водоснаб
дителна
система

Мерки

2015

2016

Общо
разходи
(лв.)

Проект ИВЦ

2017

2018

2019

2020

Средносрочна програма

20212028

20292038

Общо

Общо

Средн
осрочн
а
програ
ма

Дългос
рочна
програ
ма

14 675 263

7
044
126

7
631
137

0

0

0

0

0

0

0

20 385 696

1
239
000

1
743
465

489 053

2
045
967

2
895
167

2
578
489

1
139
000

2 044
444

6
211
111

Предложени
проекти
–
отвеждане
и
пречистване
на
отпадъчните води

23 387 156

0

786 767

1
311
278

524 511

5
606
442

9
344
070

5
814
088

0

0

Общо
обособената
територия
Берковица

58 448 114

8
283
126

10 161
369

1
800
331

2
570
478

8
501
609

11 922
559

6
953
088

2 044
444

6
211
111

Предложени
проекти
водоснабдяване
Берковица

2014

-

за
на

50 192 558
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VII.

ОЦЕНКА НА ПОНОСИМОСТТА (ГП – ЧАСТ 5)

Макро-поносимостта на инвестициите във водния сектор в периода на планиране е
оценена въз основа на прогнозни ключови социално-икономически показатели, в т.ч.
прираст на населението, ръст на БВП, доходи на домакинствата и очаквания във
връзка с цялостното икономическо развитие на търговската и промишлена дейност в
района. Праговете на поносимост за битовите потребители служат като ограничаващ
фактор по отношение на потенциалната тарифа и генерирането на приходи за
покриване на бъдещите разходи за експлоатация и поддръжка, текуща подмяна на
активите, с оглед запазване на съществуващите активи в приемлив работен вид, както
и за подпомагане финансирането на инвестиции в нови активи.
В съответствие с изискванията на Техническото задание, оценката на поносимостта е
направена за различни мащаби на инвестиционната програма: Вариант 1, при който
делът на загубите на вода намалява до 35% през 2028 г. и до 25% през 2038 г., и
Вариант 0, при който текущото ниво на загубите на вода се запазва.
Tаблица 16. Прогнозно ниво на разходите при Вариант 1 и Вариант 0 (хил.лв.)

2014

2020

2025

2028

2030

2035

2038

Общо
за
периода
2014-2038 г.

713

1129

1425

1593

1717

1995

2173

36717

688

1065

1329

1477

1585

1821

1971

34038

Прогнозен
размер
на
средствата,
които могат да
се използват
за инвестиции 25

64

95

116

132

173

202

2679

Инвестиционн
и разходи

8283

6953

256

256

621

621

621

58448

690

1093

1390

1563

1690

1983

2173

36060

Прогнозен
размер
на
средствата,
които могат да
се използват
за инвестиции 22

36

34

30

26

12

0

657

Инвестиционн
и разходи

6875

246

246

585

585

585

57306

Оперативни
приходи
Вариант 1
Оперативни
разходи

Вариант 0
Оперативни
разходи

8283
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При подготовката и оценката на двата варианта на инвестиционната програма бяха
направени следните допускания:
- Приходите на ВиК оператора са едни и същи и за двата варианта, поради идентичния
обхват на предоставяните ВиК услуги и съответните цени;
- Въвеждането на повече нови активи във Вариант 1 ще доведе до по-висока
ефективност на дейността на дружеството и относително намаляване на разходите за
труд;
- Запазеният висок дял на загубите на вода във Вариант 0, съответно - относително
големият брой аварии, предполага по-значителни разходи за основни материали, вкл.
реагенти, резервни части и гориво;
- Високият дял на загубите на вода се свързва с увеличени количества на добиваната
вода, което се отразява на таксите за водоползване и предопределя увеличаването на
тази група разходи.
Ефектът от изготвените прогнози върху възможността на ВиК оператора да акумулира
средства за инвестиции е представен в следващата таблица.
Tаблица 17. ННС на прогнозния размер на средствата, които могат да бъдат
отделени за инвестиции при Вариант 1 и при Вариант 0 (лв.)
Вариант 1

Вариант 0

Прогнозен размер на средствата, които
могат да бъдат отделени за инвестиции
2678535

656847

ННС на прогнозния размер на средствата,
които могат да бъдат отделени за
инвестиции
1264882

405824

Вариант 1, макар и с по-висока стойност на заложената инвестиционна програма, е поблагоприятен от гледна точка на акумулирания инвестиционен ресурс от дружеството.
За двата варианта на инвестиционната програма е изчислена нетната настояща
стойност на паричния поток. Използвана е 5% норма на дисконтиране в съответствие с
Ръководството за изготвяне на анализ разходи-ползи на инвестиционни проекти.
Tаблица 18. ННС на паричния поток при Вариант 1 и Вариант 0 (лв.)
ННС на паричния поток - Вариант 1

-43490686

ННС на паричния поток - Вариант 0

-43629871

ННС на паричния поток на Вариант 1 е по-благоприятна, което означава, че
запазването на съществуващото ниво на загуби на вода е финансово по-неизгодно за
ВиК оператора, независимо от по-ниската стойност на инвестиционната програма.

VII.1.

ДОХОДИ НА ДОМАКИНСТВАТА И ПОНОСИМИ ТАРИФИ

Нивото на доходите на домакинствата по децилни групи е от голямо значение за
определяне поносимостта на водоснабдителните и канализационни услуги за
населението. Прогнозите са разработени за три групи – домакинства със средни
доходи, домакинства с доходи в най-ниския децил, и домакинства, чиито доходи
представляват средното от доходите в трите най-ниски децилни групи. За целите на
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регионалния генерален план, поносимостта на водните услуги е основана на средния
общ доход на домакинството от трите най-ниски децилни групи. Приложеният праг
възлиза на 4% от тази средна стойност.
Праговете на поносимост са изчислени при средно потребление на човек от 2.8 м3 на
месец и 2,2 души на домакинство. Прагът на тарифата на куб.м. за всички ВиК услуги
(включващи водоснабдяване, канализация и пречистване на водата) се оценява на
2.28 лв. за 2011 г. и нарастват до 5.35 лв. до 2038 г.

VII.2.

МАКРО- ПОНОСИМОСТ

Оценката на макро-поносимостта е изготвена, за да се оцени способността на ВиК
оператора да акумулира средства, необходими за покриване на всички разходи за
експлоатация и поддръжка през целия период на планиране и да подпомага устойчиво
инвестиционната програма на ГП.
Общата инвестиционна програма възлиза грубо на 58.4 млн. лв.
Tаблица 19. Инвестиционна програма (хил.лв.)
Общо
инвестици
и
за
Краткосроче Средносроче Дългосроче
периода
н период
н период
н период
2014-2038
г.
(2014-2020) (2021-2028) (2029-2038)
Инвестиции,
подобряване
водата

пряко свързани с
на качеството на
2590

2590

0

0

17796

9541

2044

6211

Проекти за интегриран воден цикъл
на Берковица
14675

14675

0

0

Пречистване на отпадъчните води
(вкл. ИВЦ)
0

0

0

0

Разширение/рехабилитация/изгражд
ане на канализационна мрежа
23387

23387

0

0

Общо

50193

2044

6211

Инвестиции в реконструкция
водоснабдителната система

на

58448

Способността на водния оператор да финансира инвестиции, изчислена като разлика
между общите приходи за целия период, генерирани чрез предоставяне на услуги,
включително и от нерегламентирани услуги, и разходите на оператора, е обобщена в
таблицата по-долу. Резултатите са изразени в дисконтирана стойност на нетните
парични потоци налични за всеки сценарий за периода на планиране.
Tаблица 20. Чисти налични средства, млн.лв., дисконтирани стойности за
периода 2015-2038 г.
Реалистичен Оптимистичен Песимистичен
сценарий
сценарий
сценарий
Чисти
налични
средства
след 1.3
покритие на оперативните разходи –

1.5

0.88
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Реалистичен Оптимистичен Песимистичен
сценарий
сценарий
сценарий
ННС, в млн. лв.
Всички сценарии позволяват наличието на ограничено количество свободни парични
средства, когато се има предвидп най-вече покриването на разходите за експлоатация
и поддръжка. Въпреки това, наличният паричен поток в системата е недостатъчен, за
да покрие необходимите разходи за подмяна на съществуващите активи и нови
инвестиции.
Прилагането на амортизационните норми в съответствие с изискванията на ДКЕВР и
допускането за една стандартна инвестиционна програма, която съдържа 20% за
сгради, 72% за водоснабдителна и канализационна мрежа и съоръжения, и 8% за
машини, води до амортизационни разходи приблизително в интервала 0.5 - 1.7 млн.
лв. годишно.
Tаблица 21. Ниво на покритие на оперативните разходи и разходите за
поддръжка при социално поносими цени на ВиК услугите
2015
Покритие на оперативните разходи

2020

2025

2028

2030

2035

2038

105% 106% 107% 108% 108% 110% 110%

Покритие на оперативните разходи и
разходите за амортизация

59%

44%

50%

53%

54%

57%

59%

Горната таблица показва, че прогнозираните оперативни разходи могат да бъдат
покрити от приходите на оператора. Същевременно, съпоставката между
оперативните разходи и разходите за амортизация с приходите на дружеството сочи,
че планираните инвестиции са прекалено големи и е невъзможно те да бъдат покрити
от приходите на „ВиК Берковица” ЕООД. След наблюдавания рязък спад на процента
на покритие в края на краткосрочния период, дължащ се основно на въвеждането в
експлоатация на около 30% от планираните инвестиции и увеличения поради това
размер на годишните разходи за амортизация, стойността на показателя започва да
бележи слаб ръст, като в последните три години на анализирания период се
стабилизира в рамките на около 58-59%.

VIII.

ТОЧКОВА СИСТЕМА ЗА ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА
ИНВЕСТИЦИИТЕ

Всяка предложена мярка е оценена според пет критерии, посочени по-долу
Крайният резултат се изчислява въз основа на следната формула:
V = VpeX 0.25 + VeeX 0.10 + VccX 0.10 + VprX0.10 + VtpX0.45
Точковата система за приоритизиране на инвестициите използва цялостен подход,
който покрива водоснабдителни мрежи и пречиствателни станции за питейни води,
както и канализация и пречиствателните станции за отпадъчни води. Критериите, както
са дефинирани по-долу, автоматично ще дадат възможност за по-висок приоритет на
проектите, които ще покрият нуждата от интегриране (в частност, критерия
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„Икономическа ефективност"), например в случай, че мрежите или пречиствателните
станции покриват само частично нуждите на съответната територия.
a)

Размер на агломерацията (Vpe): - коефициент на тежест 0.25

Този критерий е разделен на две подкатегории (максимум 100 точки):
10 000 или повече ЕЖ:
Под 10 000 ЕЖ:
б)

Vеж = ((ЕЖ x100) / 100 000) x2

Vex= ((ЕЖ x100) / 100 000) x1.5

Икономическа ефективност (Vee): - коефициент на тежест 0.10

Максималният резултат от 100 точки е получен за мерки на стойност под 350€/ЕЖ.
Vиe = (350 X 100) / (цена / ЕЖ)
в)

Покриване на услугите (Vcc): - коефициент на тежест 0.10

Този критерий се отнася към стойността на обхват на настоящата водоснабдителна
или канализационна услуга:
Максималният резултат от 100 точки е получен за настоящия обхват от 0%
Минималният резултат от 0 точки е получен за настоящия обхват от 90% или повече
процента.
Vcc = 100 - (настоящият обхват на покриване *100/90)
г)

Готовност на проекта (Vpr): - коефициент на тежест 0.10

Готовността на проекта за мрежи и/или пречиствателни станции се оценява на базата
на готовността инвестиционната мярка да бъде изпълнена. Целта е да се поощри
инициативността на мастните власти за подготовката на завършени проекти. При
строителни обекти (обикновено ВиК мрежи) и рехабилитация на пречиствателни
станции (вкл. ново оборудване, подобряване на водоплътността, реконструкция на
конструктивни елементи и др.) „ДА" означава легитимни3 Работни (Технически)
проекти. При обекти проектиране-строителство „ДА" означава легитимни Идейни
проекти (обикновено приложими при строителството на нови (на зелено) ПСОВ и
реконструкцията на съществуващи (на кафяво) ПСОВ).
ДА: Vpr = 100 точки
НЕ: Vpr = 0 точки
д) Видове инвестиционни мерки (Vtp): - коефициент на тежест 0.45
Код

Точки

Мерки

WW1

100

Строителство на ПСОВ и/или довеждащи колектори с цел да се
осигури съответствие с Директивата за пречистването на градските
отпадъчни води

WS1

3

100

Инвестиране във водоснабдителни системи с цел да се премахнат
основните дефицити, свързани с качеството и количеството на

Проекти окончателно одобрени за финансиране от МОСВ и/или МРРБ.
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водата.
WW2

80

WS2

50

WW3

40

Инвестиране, което ще осигури ефективната експлоатация на
ПСОВ,насочено
към
рехабилитацията
на
свързаните
канализационни мрежи (например, намаляване на инфилтрацията)
и премахването на други основни недостатъци (например, лошо
работещи дъждовни преливници)
Инвестиране във водоснабдителни системи с цел увеличаване на
ефективността (намаляване на водата, неносеща приходи (ВЗ),
енергийна ефективност и т.н.)
Реконструкция и разширение на канализационните системи
(канализация и ПСОВ), целящи осигуряването на устойчивост и
ефективност (замяна/ модернизация на инфраструктурата)

WS3

30

Рехабилитация и разширение на водоснабдителните системи,
целящи осигуряването на сигурност (рехабилитация и адаптация
на инфраструктурата)

WW4

20

Реконструкции и/или рехабилитация на съществуващи ПСОВ,
целящи намаляване на замърсителите за агломерациите с
население под 10,000 е.ж. (в съответствие с Рамковата директива
за водите)
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IX.

ЕКОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ

Съгласно РЕШЕНИЕ № ЕО-2/2013 за преценяване на необходимостта от извършване
на екологична оценка на Министъра на околната среда и водите не е необходимо да
се извършва екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и
канализация на обособената територия на „ВиК Берковица” ЕООД - гр. Берковица
(РГП за ВиК Берковица), при прилагането па който няма вероятност да се окаже
значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве.
Решението е издадено въз основа и на получени становища на Министерство на
здравеопазването, Регионална инспекция по околна среда и води - София, и
Басейнова дирекция „Дунавски район" с център Плевен.

X.

ОБОБЩЕНИЕ И ПРЕПОРЪКИ

Този Регионален генерален план, който покрива обособената територия на дружество
«Водоснабдяване и канализация» Берковица (ВиК Берковица), определя широката
рамка за бъдещото управление на водоснабдителната и канализационна
инфраструктура в региона. Фокусът е върху изпълнението на изискванията за
постигане на съответствие със съответните директиви на национално равнище и на
равнище ЕС. Този Регионален генерален план разглежда потребността от кратко-,
средно- и дългосрочни инвестиции за периода до 2038 година.
Въз основа на цялостен анализ на съществуващото положение в региона, сегашното
население и бъдещите демографски тенденции, както и оценка на констатираните
пропуски и нужди те да бъдат запълнени, за да се отговори на съответните
национални и европейски стандарти и законодателства, са идентифицирани
ключовите инвестиции във водния сектор. Направен е анализ на алтернативни
решения за необходимите инвестиции и са препоръчани предпочитаните варианти.
Предпочитаните варианти са групирани според вида на проекта и са класирани чрез
прилагането на технически модел, който отчита икономическата ефективност. След
това проектите са приоретизирани в кратко-, средно- и дългосрочни инвестиции.
Проектите, които се разглеждат като задължителни поради изисквания на
Министерството на здравеопазването или други законови изисквания, не са били обект
на приоритизиране и се предполага да бъдат изпълнени в краткосрочен план.
Текущите проекти, които са част от инициативата за Интегриран воден цикъл (ИВЦ) и
които вече са одобрени за финансиране по ОП «Околна среда 2007-2013 г.» ще бъдат
завършени преди края на 2017 г. За целите на оценката на пропуските, всички мерки
по ИВЦ бяха счетени за вече «съществуващи» с обхват според текущите планове и
проекти. Предвидените проекти по ИВЦ са включени като основен елемент на
бъдещите регионални системи за управление на водоснабдяването и канализацията.
В допълнение на мерките, заложени в ИВЦ, Генералният план дефинира
консолидирани проекти за капитални работи, които покриват подобрения, разширения
и приоритетно укрепване на съществуващите съоръжения за водоснабдяване,
разпределяне на водата и инфраструктурата за събиране и пречистване на
отпадъчните води. Допълнителното привеждане в съответствие с директивите на ЕС
за водоснабдяването и пречистването на отпадъчните води налага да се предвидят
допълнителни съоръжения за пречистване на питейна вода и на отпадъчни води.
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Краткосрочните мерки на регионалния ГРП, за които все още не е осигурено
финансиране, възлизат на 32.9 млн. лева. Предвид значителните нужди от инвестиции
и резултатите от оценката на поносимостта, става ясно, че е необходима подкрепа от
следващата Оперативна програма по околна среда, тъй като потенциалът на
бенефициентите за осигуряване на съфинансиране е много ограничен.
Взети заедно, определените проекти в дългосрочен план ще имат следното
въздействие върху водния сектор в региона.
Главна цел (дългосрочни резултати)
Подобряване на общественото здраве, повърхностните и подпочвените води отговарят на
изискванията на съответното национално законодателство и директивите на ЕС
Целево ниво
Базово Краят Краят Краят
Цел
Показатели
ниво
на КСП на ССП на ДСП
(2020) (2028) (2038)
Капацитет на ПСОВ в
съответствие с Директивата за
0
17 650 17 650 17 650
градските отпадъчни води (е.ж.)1
Осигуряване на
Товар отпадъчни води,
пречистване на
пречистени в ПСОВ, в
0
15 082 14 940 14 898
отпадъчните води в
еквивалентни жители (е.ж.)
съответствие с
Подмяна или ново строителство
Директивата за
на Главен довеждащ
градските отпадъчни
0
0
0
1
канализационен колектор до
води (ДГОВ)
ПСОВ (км).
Процент от населението,
0
100
100
100
свързано с ПСОВ (%) 2
Подмяна или ново строителство
Осигуряване на
на водопроводи за питейна вода
0
40
40
40
достатъчно
[км].
количество и с добро
Капацитет за доставяне на вода с
качество вода в
100
100
100
100
добро качество от ПСПВ (л/сек) 3
съответствие с
изискванията на
Процент от жителите, свързани с
Министерството на
общинската водоснабдителна
8400
8900
8900
8900
здравеопазването и
система [%].
ЕС – Директива за
Капацитет на съоръженията за
0
24
0
0
питейните води
съхраняване на вода [м3]
Рехабилитация на
Повишена
34
съществуващите канализационни
0
0
0
ефективност на
мрежи [км]
канализационните
системи (осигуряване Строителство на нови
0
11
0
0
на ефективно
канализационни мрежи [км]
функциониране на
Среден дневен обем отпадъчни
0
2207
2294
2396
ПСОВ)
води, пречистени в ПСОВ [м3/ден]
Загуби на вода [%]
55.2
0
8
20
Повишена
Реконструкция на
ефективност на
0
630720 630720 630720
водоснабдителната мрежа [км] 5
водоснабдителните
Капацитет на помпените станции
системи
0
17650 15546 12917
на ВС [м3/год.]
1 Сегашните ПСОВ не функционират в съответствие с ДГОВ
2 За съответните агломерации
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Главна цел (дългосрочни резултати)
Подобряване на общественото здраве, повърхностните и подпочвените води отговарят на
изискванията на съответното национално законодателство и директивите на ЕС
Целево ниво
Базово Краят Краят Краят
Цел
Показатели
ниво
на КСП на ССП на ДСП
(2020) (2028) (2038)
3 Сегашните ПСПВ не функционират в съответствие с всички здравни стандарти
(базово ниво)
4 За градове с над 2000 жители
5 Липсват окончателни данни за гр. Берковица
Понастоящем нивото на услугата водоснабдяване е високо за всички агломерации в
района на Берковица. Инвестиционните проекти във водоснабдяването, следователно,
са насочени към подобряване на качеството на питейната вода и сигурността на
снабдяването. Рехабилитацията и подмяната на мрежите допринася за постигането на
тази цел и едновременно с това способства за намаляване на загубите на вода, а
оттам – и на оперативните разходи.
В момента не е осигурено пречистване на отпадъчните води в района на Берковица.
Компонентата за отпадъчните води на Генералния план включва изграждането на
ПСОВ и модернизация на канализационните мрежи, за да се гарантира, че всички
събрани отпадъчни води са подложени на адекватно пречистване. Рехабилитацията
на канализационните мрежи ще доведе до намаляване на сегашното високо ниво на
инфилтрация, и съответно до намаляване на оперативните разходи на цялата
система. Третичното пречистване на всички събрани отпадъчни води и намаленото
разтоварване към приемника ще има значително положително въздействие върху
качеството на речните води.
Следващите стъпки, които се препоръчват след одобрението на този Генерален план,
са:
1. Осигуряване на достатъчно финансиране за въвеждане и осъществяване на
инвестиционните мерки;
2. Определяне на срокове за изготвяне на необходимата документация;
3. Определяне на осъществима рамка за изпълнението на проекта;
4. Подготовка и съгласуване на Технически задания за проектите с цел
подготовката на следващи проучвания, необходими за кандидатстването за
финансиране по ОПОС. Предвижда се тази работа да включва следното:
a. Подробно пред-проектно проучване (проучвания), вкл. геодезия,
мониторинг и моделиране на водоснабдителните и канализационните
системи;
b. Финансова и икономическа оценка, вкл. анализ разходи-ползи;
c. Подготовка на Апликационни форми;
d. Изготвяне на проекти и тръжни досиета;
e. Планове за възлагане и изпълнение на обществените поръчки
(осигуряващи едновременно изпълнение на водоснабдителните и
канализационните системи, където това е икономически изгодно);
f. Институционална оценка;
5. Генералният план следва да бъде преразгледан и актуализиран от ВиК
Берковица, когато инвестиционните проекти са завършени и планът за действие
- съответно ревизиран, за да отговори на текущата ситуация.
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РЕГИОНАЛЕН ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН
1. Въведение
1.1. Обхват
1.1.1. Обекти на проекта, контекст и цели
Правителството на Р. България, в сътрудничество със Световната банка, изпълнява
Проект за развитие на общинската инфраструктура. Целта на проекта е подобряване
на водоснабдителните и канализационните системи в съответствие с Националната
стратегия за околна среда, чиято основна цел е „осигуряване на добро качество и
достатъчно количество вода за всякакви цели“. Проектът ще допринесе за
постигането на тази цел чрез изготвянето на Регионални генерални планове (РГП) за
водоснабдителните и канализационни системи като първа стъпка към
идентифицирането на инвестиционните нужди за изпълнението на европейските
директиви в областта на околната среда.
За достигане на целите, поставени в Националната стратегия за опазването на
околната среда, бяха избрани три консорциума за изготвянето на регионални
генерални планове за територията на цяла България. Консорциум с лидер НИРАС А/С
Дания и партньори НИРАС България, Рамбол Дания А/С, София Консултинг Груп, ДХИ
и Аквапартньор, е избран да изготви 19 регионални генерални планове за западния
регион на България, съгласно договор MISP-MP-QCBS3, Заем No:7834_BG – Проект за
развитие на общинска инфраструктура, Изготвяне на регионални генерални планове за
водоснабдяване и канализация в западен регион на Република България.
Основната цел на договора е изготвяне на регионални генерални планове за
водоснабдяване и канализация чрез оценка на настоящите системи, идентификация
на инвестиционните нужди, включително и избор на най-добри варианти от техническа
и финансова гледна точка.
Основните задачи на РГП са:







предоставяне на основи отправни точки за изготвяне на прединвестиционни
проучвания за отделни инвестиционни проекти;
осигуряване на съответствие с европейското екологично законодателство
в рамките на приетите срокове;
осигуряване на ефикасно използване на водните ресурси;
определяне на съ-финансиране от европейски фондове (Кохезионен фонд);
определяне на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни инвестиционни
програми;
създаване на основа за ВиК проекти, които са съобразени с изискванията за
опазване на околната среда.

1.1.2. Правна рамка на проекта
Основният стимул за разработването на генералните планове е да се отговори на
изискванията на Приоритетна ос № 1 на ЕС, която обхваща подобряването и
развитието на ВиК инфраструктурата в населени места с повече от 2000 е.ж. и
населени места с по-малко от 2000 е.ж. в градски агломерации. Приоритетната ос се
основава на Директива 2000/60/EC, която обхваща дейностите на общността в
областта на водоснабдяването и Директива 91/271 EИО, свързана с пречистване и
заустване на отпадъчни води в населените места.
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На национално ниво управлението на водните ресурси в България се осъществява от
МОСВ, което в разработило Национална стратегия за управление и опазване на
водните ресурси, в съответствие с изискванията на директивите за питейни и
отпадъчни води. МРРБ отговаря за изпълнението на държавната политика в отрасъл
водоснабдяване и канализация на национално ниво.
Законът за водите, обнародван през 1999 г. (ДВ, бр. 67, от 27 юли 1999 г.) влиза в сила
през 2000 г. Оттогава този водещ документ за осигуряване на водни ресурси за
услугите за водоснабдяване и канализация е изменян няколко пъти, като последното
изменение е от 2009 г.
Основните отговорности и задължения в тази връзка са, както следва:




Министерският
съвет
определя
държавната
политика
в
отрасъл
водоснабдяване и канализация като част от политиката по отношение на
водните ресурси и Националната стратегия за управление и развитие на
водния сектор в Република България (в съответствие с чл. 10 a);
държавната политика, свързана с дейностите за експлоатация, изграждане,
реконструкция и модернизация на системите и съоръженията за развитие на
водите, се изпълнява от: (в съответствие с чл. 1)
o
o
o

Министъра на регионалното развитие и благоустройството, по
отношение на системите за водоснабдяване и канализация;
Министъра на околната среда и водите, по отношение на съоръженията
за водочерпене на минерални води, които са публична-държавна
собственост;
Кметовете на общините, по отношение на политиката, свързана с
дейностите за експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация
на системите и съоръженията за развитие на водите, които са общинска
собственост.

В съответствие с чл. 198 б от новата Глава 11A в Закона за водите, управлението на
водоснабдителните и канализационни системи се осъществява от:
 Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което
координира управлението на национално ниво;
 Асоциацията по ВиК, в която участват държавата и една или повече общини когато собствеността на ВиК системите е разпределена между държавата и
общините ;
 Общинския съвет - когато ВиК системите са собственост само на една община.
МРРБ
Министърът на регионалното развитие и благоустройството осъществява държавната
политика в отрасъл водоснабдяване и канализация на национално ниво като:





Разработва стратегия за управление и развитие на водоснабдяването и
канализацията в Република България. Предлага посочената стратегия за
одобрение от Министерски съвет;
Координира и контролира изпълнението на стратегията за развитие и
управление на водоснабдяването;
Изготвя проекти на законовите инструменти, свързани с целите за развитие на
водоснабдяването и канализацията и ги внася в Министерския съвет;
Издава наредби и подзаконови актове във връзка с управлението и развитието
на водоснабдяването и канализацията в случаите, предвидени по закон;
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Координира управлението на водоснабдителните и канализационни системи на
национално ниво;
Изпълнява функциите на принципал на дружествата за водоснабдяване и
канализация, които са търговски субекти и в които държавата е едноличен
собственик на капитала, и на дружествата за водоснабдяване и канализация,
които са търговски субекти и в които държавата участва като акционер;
Създава и поддържа единна информационна система и регистър на
асоциациите по ВиК и на ВиК операторите в съответствие с чл. 198р от Закона
за водите;
Одобрява краткосрочните и средносрочни програми за проучване, проектиране
и изграждане на водоснабдителни и канализационни системи, които са
публично-държавна собственост, в съответствие с плановете за басейново
управление, стратегията за развитие и управление на ВиК и регионалните
генерални планове на водоснабдителните и канализационни системи в
съответните обособени географски територии и подпомага общините при
изпълнение на програмите посочени в точка 1 на Член 10 в (1);
Упражнява контрол в случаите предвидени по закон.

При осъществяването на координацията в управлението на системите за
водоснабдяване и канализация на национално ниво, министърът на регионалното
развитие и благоустройството:






координира промените в границите на обособените територии и обнародва в
Държавен вестник решенията на Асоциациите по ВиК за промени в границите
на обособените територии;
осигурява включването на регионалните генерални планове на системите за
ВиК в обобщен документ на национално ниво за нуждите на управлението на
отрасъл водоснабдяване и канализация;
дава методически указания за разработването на регионалните генерални
планове на системите за водоснабдяване и канализация и генералните планове
на системите за водоснабдяване и канализация на агломерации с повече от
10,000 еквивалент жители (е.ж.) и инвестиционните програми към тях ;
координира действията на Асоциациите по ВиК.

МОСВ
Министерството отговаря на национално ниво за управлението на речните басейни –
басейновите дирекции отговарят за издаването, контрола и събирането на таксите за
разрешителни за водовземане и разрешителни за заустване на отпадъчни води.
(Глава четвърта, Разрешителен режим – от чл. 50 до чл. 87 от Закона за водите).
Формалните процедури за подаване, издаване и контрол на изискванията, свързани с
изпълнението на разрешителните, са разписани в допълнителни нормативни
документи – подзаконови актове, издадени в периода 2001- 2011 г.
ДКЕВР
Законът за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги посочва, че
регулацията на ВиК услуги е задължение на Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране (ДКЕВР) в качеството й на регулатор. Отговорностите на регулатора
включват:





регулиране на качеството на ВиК услугите;
регулиране на цената на ВиК услугите;
упражняване на контрол и налагане на санкции на ВиК операторите;
изискване, проверка и одобряване на бизнес плановете на ВиК операторите;
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одобряване на общите условия на договорите за предоставяне на ВиК услуги
на потребителите.

Според чл.9 на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги,
качеството на ВиК услугите се измерва и контролира чрез показатели за качеството.
Законът определя 15 показатели за качество на услугите:
1. ниво на покритие с водоснабдителни услуги;
2. качество на питейната вода;
3. непрекъснатост на водоснабдяването (непрекъснатост на водоподаването и
времетраене на прекъсванията);
4. общи загуби на вода във водоснабдителните системи и срокове за тяхното
намаляване;
5. аварии на водоснабдителната система;
6. налягане във водоснабдителната система;
7. ниво на покритие с канализационни услуги;
8. качество на суровите отпадъчни води и на пречистените отпадъчни води;
9. аварии на канализационната система;
10. наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията;
11. експлоатационни показатели за ефективност;
12. финансови показатели за ефективност;
13. срок за отговор на писмени жалби на потребителите;
14. срок за присъединяване на нови потребители към В и К системите;
15. численост на персонала спрямо брой на обслужваните потребители.
В допълнение, тези показатели за качество са разгърнати подробно в 73 подпоказатели в Наредбата за дългосрочните нива, условията и редът за формиране на
годишни целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите. Те са включени в
бизнес плановете на операторите.
1.1.3. Структура на доклада
Регионалният генерален план за Берковица е разработен в съответствие с
препоръчания от МРРБ формат през м. януари 2012 г. Посоченият образец бе
допълнен, където бе счетено за необходимо, за да се отговори адекватно на
изискването за пълнота на генералния план.
Подробното съдържание и използваните в доклада съкращения са поставени в
началото, а след тях следва нетехническо резюме, което позволява на читателя да
проследи логиката на доклада и да намери лесно конкретно интересуващите го теми.
Там са откроени и основните заключения и препоръки, съдържащи се в доклада. Във
включените приложения са предоставени подробности за използваните методики,
събраните данни и подробни географски карти, както и карти, свързани с
инвестиционните нужди на ВиК системите.
При разработването на генералния план бяха събрани данни от заинтересованите
участници и съответните органи на местната власт и бе обърнато внимание на
необходимостта да се отговори на екологичните и социални изисквания на
българското и европейското законодателство. Там, където е подходящо, е направен и
анализ на вариантите.
Както бе съгласувано с МРРБ, инвестиционните предложения, идентифицирани за
обособената територия на Берковица, са представени в краткосрочен, средносрочен и
дългосрочен план до 2038 г.
Структурата и съдържанието на доклада се основават на следните принципи:
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Събиране и преглед на данните, отнасящи се до социално-икономическите и
технически аспекти. Освен това бе получена информация за единичните цени
по компонентите на проекта, която беше използвана за разработване на
инвестиционните варианти;



Оценка на сега съществуващите системи за водоснабдяване и канализация и
разглеждане на бъдещите нужди, за да се отговори на изискванията за
водоснабдяване и канализация в директивите на ЕС;



Степенуване на инвестиционните нужди на базата на процедура, съвместно
уточнена с консорциумите, разработващи генерални планове за район Източен
и район Централен в България;



Идентифициране на принципни варианти за развитие на системите за
водоснабдяване и канализация;



Изготвяне на социално-икономически прогнози и оценки за макро-поносимостта
за краткосрочната, средносрочна и дългосрочна инвестиционни програми;



Разглеждане на изискванията относно процедурите за екологична оценка по
действащото българско законодателство;



Аспекти, свързани с подкрепа за МРРБ в общественото обсъждане с
потенциални бенефициенти.
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1.2. Институционална и регулаторна рамка
1.2.1. Обща административна рамка
Изброените до тук участници в отношенията по управление на ВиК системите
очертават най-общо и административната рамка на тези отношения, включително и
тези във връзка с изработването и приемането на регионалните генерални планове.
Всеки от участниците в тези отношения осъществява своите правомощия и изпълнява
задълженията си въз основа на система от правила и норми, уредени на
законодателно ниво. Основни нормативни актове, които регулират отношенията във
връзка с ВиК системите, са Законът за водите и отрасловият Закон за регулиране на
водоснабдителните и канализационните услуги.
1.2.2. Регулаторна рамка (българска и европейска)
През 2010 г. е извършено друго изменение на Закона за водите с цел транспониране
на Директивата на Европейския парламент и на Съвета 2007/60/EO относно оценката и
управлението на риска от наводнения и включване на текстове от Рамковата
директива за водите 2000/60/ЕО. Основният документ на европейското
законодателство, Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23
октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на
политиката за водите, е транспониран в основната си част през 2006 г. чрез изменение
и допълнение на Закона за водите.
Останалите директиви в областта на водите са транспонирани на ниво подзаконови
нормативни актове – наредби, в съответните области, за които те се отнасят.
Законът за водите урежда интегрираното управление на водите в интерес на
обществото и опазване здравето на населението; намаляване замърсяването на
водите; намаляване и/или прекратяване заустванията, емисиите и изпусканията на
приоритетни вещества.
Законът за водите урежда следните основни за ВиК сектора отношения: правото на
собственост върху ВиК системи и съоръжения и тяхното управление; управлението,
планирането и изграждането на ВиК системи и предоставянето на ВиК услуги;
регистрирането на Асоциациите по ВиК и на ВиК операторите. Материята във връзка с
достъпа до ВиК услуги и тяхното качество е подробно регламентирана в Закона за
регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ). Този закон
се явява специален, въпреки че не е синхронизиран с Глава XI „а” от ЗВ. Уредбата е
допълнена на подзаконово ниво, уреждайки методите за регулиране на цените на ВиК
услугите, предоставяни от ВиК операторите, дългосрочните нива на показателите за
качество на ВиК услугите, правилата за осъществяване контрол върху състоянието на
ВиК системите в урбанизираните територии и дори размера на годишна такса за ВиК
регулиране.
България е член на ЕС и всички европейски директиви в областта на водите и
отпадъчните води са напълно транспонирани в националното законодателство. При
разработването на регионалния генерален план са отчетени всички изисквания на
законодателството на ЕС и по-специално:
-

Директива 2000/60/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, установяваща
рамката за действията на Общността в областта на политиката за водите.
Основната цел на РДВ е постигането на добро състояние на водните тела, чрез
прилагането на програмите от мерки, предвидени в Плановете за управление на
речните басейни (ПУРБ).
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Транспонирането на
нормативни актове:

изискванията

се

осигурява

от

следните



Закон за водите;



Наредба № 13 от 2 април 2007 г. за характеризиране на
повърхностните води;



Наредба № 5 от 23 април 2007 г. за мониторинг на водите.

Предвидените дейности в РГП са разработени така, че да: 1) се спазят
изискванията на Закона за водите по отношение на използване и опазване на
водите и водните обекти, разрешителните режими и целите и мерките за
опазване и възстановяване на водите и 2) да кореспондират с програмите от
мерки в ПУРБ Дунавски район басейново управление 2010-2015 г. (в чийто обхват
попада обособената територия). Полученото становище от Басейнова дирекция
„Дунавски район" с център Плевен във връзка с процедурата по преценяване на
необходимостта от извършване на екологична оценка потвърждават този факт.
-

Директива 91/271/ЕЕС относно пречистване на отпадъчни води от населените
места. Всяка агломерация с над 10 000 екв. жители следва да изгради
канализационна мрежа и да осигури пречистване на отпадъчните води до
31.12.2010 г. и до 31.12.2014 г. за всички агломерации между 2 000 и 10 000 екв.
жители. Тези сроковете, за които е поискан преходен период, са част от Договора
за присъединяване на Р България към Европейския съюз.
Съгласно изискванията на Директивата, всяка страна-членка трябва да определи
чувствителните зони на своята територия. За България чувствителните зони са
определени със Заповед на Министъра на околната среда и водите от 2003 г.
Транспонирането на
нормативни актове:

-

изискванията

се

осигурява

от

следните



Закон за водите, обн. ДВ бр. 67 от 27.07.1999, посл. изм. бр.
82/26.10.2012;



Наредба № 6 за емисионни норми за допустимо съдържание на
вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във
водни обекти;



Заповед № РД - 970 от 28.07.2003 г. за определяне на
чувствителните зони във водните обекти;



Наредба № 7 за условията и реда за заустване на
производствени отпадъчни води в канализационните системи
на населените места;



Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от
пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в
земеделието;



Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за
заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на
индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници
на замърсяване.

Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001
година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху
околната среда
Транспонирането на
нормативни актове:

изискванията

се

осигурява

от
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-

Наредба за условията и реда за извършване на екологична
оценка на планове и програми.

Директива 2008/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари
2008 година за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването
Транспонирането на
нормативни актове:

-

осигурява

от

следните

Закон за опазване на околната среда;



Наредба за условията и реда за издаване на комплексни
разрешителни



Наредба № 7 от 14.11.2000 год. за условията и реда за
заустване
на
производствени
отпадъчни
води
в
канализационните системи на населените места



Наредба № 6 от 09.11.2000 год. за емисионни норми за
допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в
отпадъчните води, зауствани във водни обекти.

Директива 98/83/ЕС относно качеството на водите, предназначени за
консумация от човека



изискванията

се

осигурява

от

следните

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

Директива 75/440/ЕЕС относно изискванията за качеството на повърхностните
води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, изменена от
Директиви 79/869/ЕЕС и 91/692/ЕЕС, отменена от Директива 2000/60/ЕО,
считано от 22.12.2007 г.
Транспонирането на
нормативни актове:


-

се



Транспонирането на
нормативни актове:

-

изискванията

изискванията

се

осигурява

от

следните

Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към
повърхностни
води,
предназначени
за питейно-битово
водоснабдяване (Издадена от министъра на околната среда и
водите, министъра на здравеопазването и министъра на
регионалното развитие и благоустройството).

Директива 91/676/ЕЕС относно защита на водите от замърсяване с нитрати от
земеделски източници
Транспонирането на
нормативни актове:


изискванията

се

осигурява

от

следните

Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от
замърсяване с нитрати от земеделски източници.

Към момента на изготвяне на РГП се обсъжда проект на Закон за изменение и
допълнение на Закона за водите. Необходимостта от изменението и допълнението
на Закона за водите се налага с оглед уреждане на основни обществени отношения,
свързани с водностопанските системи и съоръжения и реформирането на отрасъла
„Водоснабдяване и канализация”.
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите има за цел да
предложи необходимите законодателни промени, с които да се определят ясни
правила за собствеността върху водната инфраструктура, да се засили отговорността
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на държавата при осигуряване достъп до питейна вода за населението и да се повиши
ефективността на ВиК операторите чрез икономия на мащаба при предоставяне на
ВиК услугите (окрупняване на ВиК дружества) при социална поносимост на цената.
Предложените промени все още не са гласувани в Народното събрание и на този етап
не може да се посочи какви точно ще са измененията в Закона за водите.
1.2.3. Институции, свързани с опазването на околната среда
Държавното управление на водите във всичките му направления е свързано с правата
и отговорността на държавните органи и тези на местното самоуправление, следвайки
спецификата в собствеността върху водите и основната част от водностопанските
системи и съоръжения. Те са основно публична държавна и общинска собственост и в
този смисъл управлението на дейностите във водния отрасъл е ресор преди всичко на
държавата, която има ръководни функции върху целия сектор в качеството си на:
•

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

•

администратор на процесите на използване на водите;

•

икономически регулатор;

•
контролен и административно-наказващ орган във всички направления на
използване на водите и т.н.
Дейностите по управлението на водния сектор са разпределени в системите и
органите и регионалните структура на седем министерства:
1.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството;

2.

Министерство на околната среда и водите;

3.

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма;

4.

Министерство на земеделието и храните;

5.

Министерство на здравеопазването;

6.

Министерство на вътрешните работи;

7.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Освен тях, правомощия в този сектор имат Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране (ДКЕВР), Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС),
Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”, Изпълнителна агенция „Морска
администрация” и Националният институт по метеорология и хидрология към БАН
(НИМХ). Стопанските субекти, търговските дружества, юридическите лица с
нестопанска цел и физическите лица могат да са страна в тези отношения като
потребители на води, но не и като субекти на държавното управление на водите.
Структурата на органите може да бъде разглеждана в два варианта:
1) тесен вариант, включващ органите в системата на Министерството на околната
среда и водите, които имат основните правомощия за управление на водния сектор, и
2) широк вариант, включващ останалите министерства с техните отраслови функции и
съответните регионални структури.
По Закона за водите основен орган на управление на национално ниво е Министърът
на околната среда и водите, а на басейново ниво са директорите на басейнови
дирекции, според разделението на територията на страната на четири басейнови
района. Законът за водите регламентира по-тясната структура на органите на
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управление в лицето на Министъра на околната среда и водите, Висшия
консултативен съвет по водите, Изпълнителната агенция по околна среда,
директорите на Басейновите дирекции, Басейновите съвети към тях и Регионалните
инспекции по околната среда и водите. Следва да се добави и Предприятието за
управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), макар че то не е
орган на управление по водите, а е основен източник за финансиране на дейността по
управление на водите и тяхното опазване и възстановяване и има изрична уредба в
ЗВ и ЗООС.
Към горната група следва да се причислят и Асоциациите по ВиК като особен вид
юридическо лице, което представлява държавата и общините на регионално ниво като
собственици на ВиК инфраструктура. На общинско и местно ниво функции и
правомощия в областта на водите имат съответно общинските съвети и кметовете на
общини като органи на местното самоуправление.
Разпределението на отговорностите между отделните основни министерства с
отраслови функции е довело до обособяването на самостоятелни подсистеми от
нормативни актове към всеки отраслов закон, а законодателят не е предвидил нужните
обединителни механизми, които достатъчно ефективно да осигурят единодействие във
водния сектор. Решаващи в това направление могат да бъдат законодателните
решения по собствеността на системите и съоръженията, разпределението на
отговорностите между държавата и общините, организацията и управлението на
стопанските структури, прилагането на подходящи икономически регулатори и
механизми за комплексно развитие на сектора и т.н.
1.2.4. Национален регулатор
Първите стъпки в самостоятелното регулиране на ВиК услугите са силно повлияни от
идеята за привличане на частна инициатива в сектора. Това е и основен аргумент за
подготовка на отделен закон за регулиране на тези услуги. Стига се до идеята за
създаване на Закон за регулиране на ВиК услугите по начина, по който е урегулиран
енергийният сектор. През 2004 г. е подготвен законопроект, който урежда основните
принципи на водното регулиране и предлага създаване на воден регулатор в два
варианта – като самостоятелен орган или чрез придаване на допълнителни функции
на съществуващия вече енергиен регулатор. Народното събрание възприема втория
вариант и Държавната комисия за енергийно регулиране (ДКЕР) с измененията на
Закона за енергетиката от 2005 г. поема функциите и на воден регулатор.
Регламентирайки подготовката на бизнес плановете от ВиК операторите, дейността на
водните асоциации, концесиите на ВиК дейности и други, ЗВ нормативно допълва
компетентността на ДКЕВР. Създаден е регистър наасоциациите по ВиК по чл.198р,т.2
от ЗВ, който съдържа информация за обособените територии, асоциациите по ВиК,
ВиК операторите и др.
Правомощията на ДКЕВР като воден регулатор са уредени в Закона за регулиране на
водоснабдителните и канализационните услуги. Комисията е независим
специализиран държавен орган, който се състои от седем членове. Сред
правомощията на водния регулатор се открояват функциите по: контрол върху
качеството на ВиК услугите – чрез показатели за качество, посочени в Наредбата за
дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на
показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги; контрол
върху цените на ВиК услугите – цените на ВиК услугите се определят по правилата на
Наредбата за регулиране на цените на ВиК услугите.
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1.2.5. Институции във ВиК сектора
Институциите във ВиК сектора до голяма степен се покриват с участниците в
отношенията, които възникват във ВиК сектора. На първо място, обаче, следва да се
поставят Асоциациите по ВиК като особен вид обединение, което следва да защитава
публичния интерес в сектора.
ВиК оператори. Техният статут се съдържа в Закона за водите, Глава XI “а”, както и в
Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги. В ЗРВКУ са
уредени основно изискванията към дейността на ВиК операторите в направление
регулиране на качеството и цените на ВиК услугите и това е първи опит да се уреди,
макар и частично, статутът на ВиК операторите. В ЗВ от 2009 г. се прави опит за
уредба на ВиК отрасъла, включително и статута на заварените ВиК оператори.
Законодателят урежда тази материя като запазва структурата и организацията на ВиК
обслужването на населението, вкл. и географския обхват на дейността на ВиК
операторите, чрез въвеждане на „обособената територия” като основен елемент в
статута на операторите.
В статута на ВиК оператора съществено място заема неговият неизбежен партньор –
споменатата вече Асоциация по ВиК, която също е рамкирана от обособената
територия. Тъй като на една обособена територия обикновено се намират както ВиК
активи публична държавна собственост, така и такива, които са публична общинска
собственост, то Асоциацията по ВиК е субект, който да може да оперира и с двата
вида собственост и да възлага стопанисването и управлението й от името на
номиналните собственици – държавата и общините. ЗВ урежда начина на създаване
на Асоциациите, техния състав, компетентността им и начина на вземане на решения.
Асоциациите трябва да възлагат с отделен договор на ВиК операторите да продължат
да управляват, поддържат и експлоатират ВиК системите на съответните обособени
територии.
ЗВ дава ясно изразена тенденция за засилване на плановото начало по отношение на
ВиК дейностите. ЗВ изисква създаване на 25-годишни регионални генерални планове
за ВиК и на генерални планове за агломерации над 10 000 е.ж., като на тяхна база
операторите следва да подготвят своите 5-годишни4 бизнес-планове, за да се избегне
хаотичността в развитието на системата.
1.2.6. Правни аспекти на възможностите за финансиране
Финансовата организация на водния сектор намира своята правна уредба в Глава XI
„Финансова организация и икономическо регулиране” на ЗВ, където е възпроизведен
принципът на възстановяване на разходите за услуги във водния сектор по Член 9 от
Рамковата директива 2000/60 на ЕС. Други принципи, на които почива финансирането
на отрасъла, са: заплащане от замърсителите на всички мерки за предотвратяване,
ограничаване и намаляване замърсяването на водите, възстановяване на причинените
вреди, ограничаване вредното въздействие на водите и възмездност на водните
услуги. Финансирането е преди всичко публично и се осъществява на различни нива
по следните начини:
1) средства от държавния бюджет – държавният бюджет финансира дейности в
областта на околната среда и водите чрез целеви субсидии за капиталови разходи; по
предложение на министъра на околната среда и водите, съгласувано с министъра на
финансите, ежегодно със Закона за държавния бюджет се определят средства от

4

В настоящия Регионален генерален план, краткосрочната инвестиционна програма е с
продължителност 7 години.
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републиканския бюджет за изпълнение на приоритетни проекти и дейности, включени
в националните екологични стратегии и програми;
2) средства от местните бюджети – чрез финансиране на дейности с местно значение
със средства от съответните общински бюджети или с общински извънбюджетни
средства; общините правят предложения към министъра на околната среда и водите
за финансиране на конкретни инициативи и мероприятия;
3) целеви субсидии – отпускат се от държавата и/или от общините в зависимост от
значимостта на съответния проект и/или мероприятие;
4) финансиране по линия на Европейския съюз – по следните оперативни програми:
“Околна среда 2007-2013 г.” за опазване и подобряване състоянието на водите;
“Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.” за управление на водния
баланс и разширяване капацитета или потреблението на вода на напоителната мрежа
в селското стопанство;
5) законови разпоредби, вменяващи задължения за разходи по води и водни тела –
финансиране на мероприятия в обхвата на Закона за водите със средства от
държавния бюджет се извършва чрез предоставянето на целеви субсидии, а на онези
с местно значение - със средства от общинските бюджети или с общински
извънбюджетни средства (чл.198 от ЗВ); имуществена отговорност за причинени
екологични щети върху водите и водните тела, които причиняват отрицателно
въздействие върху състоянието на повърхностните и подземните води по Закона за
отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети;
6) Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда –
безвъзмездни помощи за общини за изграждане на пречиствателни станции за
отпадъчни води и канализационни мрежи; изграждане на съоръжения за регулиране на
оттока на реките и създаване на водни площи с местно значение и др.
1.2.7. Заключения и препоръки
От изложеното до тук става ясно, че компетенции в сферата на водите на
самостоятелно правно основание имат седем министерства. Основното разминаване в
компетенциите на отделните министерства може да се търси в изключителното
значение на природния ресурс и най-високата степен на обществени интереси по
отношение на използването и опазването му и еднопластовата структура на
разпределение на функциите и отговорността по управлението на сектора,
изключително в изпълнителната власт. Така създадената конкуренция между
отделните администрации не е подчинена на единната държавна политика във водния
сектор и е изключителна пречка за доброто им взаимодействие.
Състоянието на държавната администрация в сектора към момента може да се
обобщи по следния начин: отделна политика – отделен орган – отделен закон –
отделен отрасъл – отделна инфраструктура – отраслови оператори – отделни цени –
отделни инвестиции – в резултат, слабо администриране и неизпълнение на основни
функции и задачи.
Разпределението на отговорностите между отделните основни министерства е довело
и до обособяване на самостоятелни подсистеми от нормативни актове към всеки
отраслов закон, а законодателят не е предвидил обединителни механизми, които
достатъчно ефективно да осигурят единодействие във водния сектор. Не са приети
някои от нормативните актове, изискуеми от ЗВ, като наредбата относно изискванията
и критериите спрямо ВиК операторите, наредбата за изискванията към техническия
персонал на ВиК операторите и провеждането на обучението му, както и наредбата за
създаване и поддържане на Единната информационна система и на регистъра на
асоциациите по ВиК и на ВиК операторите. Следва да се приеме Правилник за
организацията и дейността на Асоциациите на ВиК дружествата, но до момента такъв
няма.
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Не е приключен проектът за изготвяне на типов договор за възлагане на управлението,
поддръжката и експлоатацията на ВиК системите на ВиК операторите. По тази причина
не са сключени договори за възлагане на управлението, не са уредени правата и
задълженията на страните и особено на операторите.
Проблеми, заключения и препоръки във ВиК отрасъла. Изваждането на голяма част
от ВиК активите от капитала на дружествата и превръщането им в публични такива е
значителна стъпка по своето отражение за отрасъла. Тя поражда съответни проблеми,
част от които още остават нерешени:


не всички ВиК дружества са изготвили списъците на активите си, въз основа на
които следва да се извадят активите с публичен характер;



общините също не са изготвили такива списъци за своите територии, което
затруднява процеса на изваждане на публичните активи от дружествата и
намаляване на капитала им;



отделни общини правят опити да осуетят създаването на ВиК Асоциации, с цел
отделяне на тези общини от обособените територии и създаване на собствени
общински ВиК дружества;



липсата на пречиствателни станции за отпадъчни води и на канализационни
мрежи за голяма част от населените места поставя замърсителите в
привилегировано положение – те не заплащат такса за канал, въпреки че
замърсяват, а по този начин уреденият на законодателно ниво принцип
„замърсителят плаща” не среща практическо приложение;



уредба по нов начин на санкционните норми в отрасловите закони, така че
принципът „замърсителят плаща” да се превърне в юридическо правило със
задължителен характер.
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2. Преглед и събиране на данни
2.1. Район на проекта
2.1.1. Район на регионалния генерален план
Регионалният генерален план обхваща обособена територия „ВиК Берковица”
ЕООД, която попада в административна област Монтана и обхваща
основната част от община Берковица (две от селата в рамките на общината
– Лесковец и Бързия, се обслужват от други ВиК оператори).
2.1.2. Басейнова(и) дирекция(и), области, общини, населени места
Районът на проекта обхваща 18 населени места (1 град и 17 села) и един район за
басейново управление на водите – Дунавски район. Информацията за населените
места в рамките на обособената територия е представена в следващата таблица.
Tаблица 22. Обхват на обособената територия на “ВиК Берковица“ ЕООД
Община
Берковица

Брой
населени
места в
общината
18

Област
Монтана

Басейнова дирекция
Дунавски район

Подбасейн
Огоста
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2.1.3. Карта на обособената територия
Фигура 4. Карта на обособената територия.

2.2. Природни характеристики
2.2.1. Географски характеристики
Местоположение
Община Берковица е част от Област Монтана в Северозападния район на България.
Той е на разстояние от 89 км северно от София, на 24 км от Монтана и на 53 км от
Враца.
Община Берковица граничи със следните общини: Монтана, Вършец, Годеч и Георги
Дамяново. Градът се намира в полите на Западна Стара планина, близо до границата
със Сърбия .
Площ
Общата площ на Общината е 464.37 км² и обхваща 20 населени места.
Таблица 23. Територия на населените места в Община Берковица
Землище
Балювица
Берковица
Бистрилица
Бокиловци

Територия, (км2)
8.321
80.655
20.722
8.304
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Землище
Боровци
Бързия
Гаганица
Замфирово
Комарево
Костенци
Котеновци
Лесковец
Мездрея
Песочница
Пърличево
Рашовица
Слатина
Цветкова бара
Черешовица
Ягодово

Територия, (км2)
27.058
88.675
34.612
47.971
7.503
19.053
27.544
25.469
10.615
9.799
7.948
2.842
10.458
1.668
22.017
5.477

Релеф
Град Берковица е разположен в северния склон на Берковска Стара планина по
поречието на р. Берковица на 405 м надморска височина. Билото на планината е
оградено от върховете Стрешер, Тодорини кукли, Три чуки и най-високата кота на
Западна Стара планина - връх Копрен (2 138 м). Най-високата точка в Община
Берковица е връх Ком (2 016 м), а най-ниската точка в с. Боровци е 250 м. Средната
надморската височина на общината е около 450 м.
От главното било към водосбора на р. Дългоделска Огоста се спускат поредица къси и
стръмни разклонения — Къси рът, Любовица, Грагурчев рът, Яворов преслап, Буков
рът и др. От вр. Камара на север се отделя мощен клон, който при вр. Момина могила
се раздвоява от долината на р. Златица: левият рид, между реките Златица и
Дългоделска Огоста, е маркиран от върховете Студен камък, Изворски чукар, Голема
глава, Градище, Койна чука, Калето и др., а десният, между реките Златица и
Берковска, от вр. Здравченица, Окопа, Бивало, Връв и др.
Друго по-значително разклонение на главното било се спуска от вр. Малък Ком към
басейна на Берковска река. На него се издига вр. Клюндера. Между водосборите на
Берковска река и Бързия са върховете Църкльовец и Кавлакова чука.
Транспорт
През община Берковица преминава най-краткият път от Северозападна към
Югозападна България, както и от Западна Европа към Южна България и Близкия изток
през прохода Петрохан.
Общественият транспорт е автомобилен.
От общината започва и жп линията Берковица – София, Берковица – Лом и Видин.
В транспортно отношение оживяване може да се очаква при евентуалното
прокопаване на тунел под прохода Петрохан, което съществено ще съкрати
разстоянията по международен път Е 79 Видин/Лом – София – Кулата.
Природни богатства
Територията на общината е бедна на рудни полезни изкопаеми. Добива се мрамор и
варовик, като залежите са в неизчерпаеми количества. Има и гранитни залежи.
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Извори с топла минерална вода, които могат да имат стопанско значение, се намират в
с. Бързия, а също в селата Боровци и Замфирово - община Берковица.
Природни забележителности
В долината на р. Шабовица, на 3 км южно от града е Синият вир. Реката се спускат от
високите скали в издълбания от вадата дълбок вир.
Други забележителности са местността Кориите, Малкият и Големият самар, където
гнездят орли и глухари, връх Ком (Големият Ком) с височина 2 019 м, Хайдушките
водопади в долината на Голяма река и местността Тузлата.
В Община Берковица се намира екопарк „Ком-Петрохан”. Съществуващите екопътеки
са с обща дължина на маршрутите 72 км.
Снегозадържането тук е близо петмесечно и създава добри условия за зимен отдих. В
района има алпийска и бегова ски-писти, защитени от вековни дървета (резерват
„Горна курия“), обслужвани от два ски-влека. Местността под връх Ком е
привлекателна и с възможностите за колотуризъм, практикуване на делта и
парапланеризъм. Оттук е и изходният пукт за много туристически маршрути – КомЕмине, Международен пешеходен маршрут Е-3 от Атлантическия океан до
Средиземно море, Ком-Петрохан, четиридневен маршрут х. Ком-Белоградчик и др.
Днес Берковица се развива като модерен промишлен град. Същевременно с това, той
е известен и като планински климатичен курорт с прилагане на балнео и
плодолечение. От 1974 г е обявен за курорт с национално значение. Около града има
много овощни градини, малинови насаждения, а полите на планината са покрити и с
естествени кестенови гори.
Природният комплекс от умерен планински климат, лечебно-укрепителни условия,
разнообразни, но сравнително бедни почви, добър воден потенциал и планински
релеф, е благоприятен фактор за цялостното развитие наобщината.
2.2.2. Климат
Община Берковица е разположена в планинската и полупланинската част на
Северозападна България, която е част от Западна Стара планина.
Климатът е умерено континентален, с уникални лечебно-климатични свойства, с
постоянната влажност на въздуха 60-70% и средногодишна температура – 11.2 оС.
Климатът е благоприятен за хора с белодробни заболявания. Сред природните
предимства са прохладата на вековните гори между града и връх Ком, високата
йонизация на въздуха и многото слънчеви дни. Лечебният климат, минералните води,
липсата на сухи летни и сурови зимни ветрове, меката и слънчева зима и прохладното
лято са благоприятни предпоставки за пълноценен отдих и възстановяване.
Зоната от 1200 до 2000 м.н.в. в Берковската планина е характерна с най-малки средни
денонощни и месечни амплитуди на температурата и на месечната влажност,
неколкократно по-висока йонизация на въздуха и по-богат спектър на
ултравиолетовата радиация.
В рамките на настоящия проект на база съществуваща информация са изготвени
валежни сценарии с хоризонт 2038 г., като се имат предвид валежите за съвременния
климат (1961-1990 г.). Сценариите за валежите са класифицирани като песимистичен и
реалистичен. В тази връзка са сравнени моделните резултати за условията на
бъдещия климат, симулирани от специално изработени климатични модели.
При среден годишен валеж за района при съвременния климат (1961-1990) от 786 мм,
при реалистичния сценарий за 2038 г. средният годишен валеж намалява с 3,56%, а
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при песимистичния сценарий с 10,30%. При средни летни валежи при съвременния
климат от 230 мм, съответните проценти на намаление при реалистичен и
песимистичен сценарий за 2038 г. са 17,83% и 31,30%.
Годишен валеж
1961-1990, мм

Годишен валеж 2038 (реалистичен
сценарий), мм

Годишен валеж 2038 (песимистичен
сценарий), мм

786

758

705

Летен валеж
1961-1990, мм

Летен валеж 2038 реалистичен
сценарий, мм

Летен валеж 2038 песимистичен
сценарий, мм

230

189

158

Общината има предпоставки за развитие на планински, еко, културен, ловен и селски
туризъм. Този ресурс все още е практически малко използуван и комбинацията с
минерални извори и благоприятен климат създават предпоставки за интензивно
развитие на туризма в общината.
2.2.3. Състояние на околната среда
Въздух
Районите за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух са
определени Изпълнителната агенция по околна среда, съгласувано с РИОСВ –
Монтана, е изготвила списък на районите за оценка и управление на качеството на
атмосферния въздух (КАВ) на територията й в съответствие с изискванията на
Наредба № 7 (ДВ, бр. 45/1999 г.) и Наредба № 12 (ДВ, бр.58 / 2010г.) към Закона за
чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) (ДВ, бр. 45/1996 г.).
Община Берковица е ІV район – Берковица, обхващащ общините Берковица, Вършец,
Чипровци, Георги Дамяново и Чупрене съгласно чл. 30, ал. 1, т. 3 – райони, в които
нивата на един или няколко замърсители са между съответните горни и долни
оценъчни прагове и не разполага със стационарен пункт за контрол на кечеството на
атмосхферния въздух.
Атмосферният въздух в Община Берковица е чист. Това се обуславя от липсата на
големи производстени замърсители на въздуха и благоприятната природна даденост
на региона.
Води
На територията, контролирана от РИОСВ - Монтана протичат десет по-големи и помалки реки, на които по утвърден график, периодично се извършва мониторинг.
Контролът на качествата на водите в реките се осъществява на 38 пункта, които са
включени в Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС), в
изпълнение на Заповед № 715/02.08.2010 г. на МОСВ.
На територията на община Берковица има пунктове разположени на река Бързия и на
язовир Среченска бара.
В изпълнение на Наредба № 12/18.06.2002 г. се извършва контролен мониторинг на 7
пункта на повърхностните води, предназначени за питейно – битово водоснабдяване
на територията на Община Берковица.
Съгласно Регионален Доклад за състоянието на околната среда през 2011г. на
РИОСВ-Монтана повърхностните и подземни води на територията, контролирана от
РИОСВ – Монтана са в добро състояние. През 2011 г. не са допуснати залпови и

Draft Regional Master Plan Berkovitsa BG_25.02.2013

стр.58

България, Проект за развитие на общинската инфраструктура
Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в западен регион на Република
България, MIDP-MP-QCBS3, Заем №: 7834-BG
Генерален план за oбособената територия на “ВиК” ЕООД - гр. Берковица

аварийни замърсявания на р. Дунав и реките от поречието на р. Огоста и реки западно
от Огоста с което не са влошени качествата на водите.
Почви
В района преобладават сивите и светлосивите горски почви, а по поречията на реките
Бързия и Златица алувиалните-ливадни почви. В планинската част почвите са
среднопесъкливи, глинести и имат уплътнен глинест хоризонт.
Следи се нарушаването на земите и почвите от добивната промишленост в района Шламохранилище към „Мрамор Беркстон” АД, гр. Берковица. То е разположено на
работна площадка в двора на едноименното предприятие за рязане и обработка на
скални блокове (мрамор и варовик) при производство и изготвяне на скално–
облицовъчни плочи. Към настоящият момент на същото е извършена реконструкция и
модернизация с подмяна на цялостната инсталация, по разработен, утвърден и
финансиран от ПУДООС при МОСВ проект. Не съществува никаква опасност към
момента за възникване на рискова авариина ситуация.
Съгласно Регионалния Доклад за състоянието на околната среда през 2011г. на
РИОСВ-Монтана, резултатите от контролната дейност в територията обслужвана от
РИОСВ-Монтана и в частност – община Берковица по отношение опазването на
почвите от замърсяване и увреждане са положителни. Производствените дейности се
извършват по начин, който не позволява засоляване, вкисляване и замърсяване на
почвите с вредни вещества. Ограниченото ползване на пестициди и торове в
земеделието, програмите за екологично земеделие и животновъдство, управлението
на оборския тор (като основно изискване за добрите земеделски практики) водят до
ефективно опазване на почвите от замърсяване.
Защитени територии и зони
Таблица 24. Защитени територии
№
1.

Защитена
територия
(ЗТ)
Горната
кория

Код в
регистър
а
23

Категория

Площ,
ха

Населено място

Резерват

161.0

гр. Берковица

2.

Калето

397

Защитена
местност

21.47

гр. Берковица

3.

Мраморната пещера

193

Природна
забележителност

16.22

гр. Берковица

4.

Самарите

490

107.15

гр. Берковица

5.

Уручник

109

Защитена
местност
Защитена

51.23

с. Бързия

Забележка
Естествено
находище на
първични
букови гори
Характерен
ландшафт,
резултат на
хармонично
съжителство
на човека и
природата и
предоставяне
на възможност
за туризъм
Пещера и
вековни
дървета от
питомен
кестен
Естествени
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№

Защитена
територия
(ЗТ)

Код в
регистър
а

Категория

Площ,
ха

Населено място

местност

6.

Хайдушки
водопади

Природна
забележителност

77

1.04

гр. Берковица

Забележка
смърчови,
буковосмърчови и
букови
насаждения
Опазване на
водопади

На територията на Община Берковица попадат части от следните защитени зони за
опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна:
Таблица 25. Защитени зони
Код в
регистър
а
BG00020
90

№

Защитена
зона (ЗЗ)

1.

Берковица

2.

Западен
Балкан

BG00020
02

3.

Западна
Стара
планина и
Предбалка
н

BG00010
40

Категория

Площ, ха

защитени
зони за
птиците

2799.94

защитени
зони за
птиците
защитени
зони за
местообитания

146832.5

219753.3

Населено място
Част в Община Берковица - гр.
Берковица, с. Бокиловци, с.
Бързия, с. Мездрея, с.
Песочница, с. Слатина, с.
Ягодово
Част в Община Берковица - гр.
Берковица, с. Бързия, с.
Котеновци, с. Черешовица
Част в Община Берковица –
Берковица, Бистрилица,
Боровци, Бързия, Гаганица,
Комарево, Костенци,
Котеновци, Лесковец,
Черешовица
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Фигура 5. Защитени зони – Община Берковица

--------- - защитени зони за местообитания
--------- - защитени зони за птиците
Източник: http://natura2000.eea.europa.eu/
Чувствителни зони
Община Берковица попада в територията на Басейнова дирекция Дунавски район.
Чувствителните зони на територията на БД Дунавски район са определени със
Заповед № РД-970/ 28.07.2003г. на Министъра на околната среда и водите в
съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕЕС от 21.05.1991г. за
пречистването на градските отпадъчни води.
Съгласно тази Заповед на Министъра на околната среда и водите за чувствителни
зони на територията на БД Дунавски район са определени река Дунав и всички води,
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попадащи във водосбора на р. Дунав. Поречие Дунавски Добруджански реки и дерета
е определено като нормална зона.
Управление на твърдите отпадъци
Третирането на твърдите битови отпадъци в община Берковица се извършва от
Общинско предприятие „Комунални дейности”, което е формирано от 01.08.1997 год. с
решение на Общинския съвет - Берковица и отделено от БКС ООД. Обезвреждането
на битовите отпадъци се извършва на изграденото Регионално депо - Монтана.
Етапно се закриват и нерегламентираните сметища в населените места на Общината.
От 23.01.2007 година на територията на град Берковица е въведено разделно
събиране на масово разпространените отпадъци: хартия, стъкло, пластмасови и
метални опаковки, съгласно сключен договор между Община Берковица и ЕКОПАК
БЪЛГАРИЯ АД.
Поетапно са закрити нерегламентирани сметища в населените места на село Ягодово,
Слатина, Комарево, Костенци, Мездрея, Песочница, Бокиловци, Гаганица и Лесковец.
Екологичната оценка показва, че с малки изключения, общото състояние на околната
среда в общината не предполага ограничителни условия в развитието на всички
сектори. Проблемните аспекти са идентифицирани и сравнително лесно отстраними.
Град Берковица няма градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ). В
селата на общината няма канализации. Всички отпадъчни се изпускат в реките и
притоците им. Налага се изводът от срочно строителство на ГПСОВ за Берковица.
Съществуват значителни замърсявания от отпадъци извън сметищата, в околностите
на селата и по протежение на пътната и уличната мрежа.
2.2.4. Хидроложки и хидрогеоложки условия
2.2.4.1.

Геоложка характеристика

В геолого-структурно отношение гр. Берковица попада в пределите в Централните
части на Берковския антиклинорий, в най-южните части на Черешовската антиклинала.
Тя е тясна лийнена структура с дължина около 13 км и максимална ширина 5 км.
Изградена е от скалите на Берковската група.
В геолого-стратиграфско отношение район на гр. Берковица се характеризира със
сложен геоложки строеж. В проучвания район се разкриват скалите на кватернер,
палезой /Петрохански плутон /pePz2/ и Берковската група /IP-//.
Кватернерите материали се срещат повсеместно на територията на гр. Берковица.
Разполагат се върху пъстра скална подложка. Кватернерните материали са
представени от алувиални образувания на заливните и руслови тераси /aQh/ и
алувиални образувания на надзаливните тераси /aQp/ на реките Берковска и Бързия.
Алувиални образувания на заливните и руслови тераси /aQh/ са с холоценска възраст.
Изградени са от грубоогладени полигенни валуни и чакъли с глинесто песъчлив
запълнител. Мощността им е от няколко cм до 6 м.
Алувиални образувания на надзаливните тераси /aQр/ са с плейстоценска възраст.
Изградени са от полигенни несортирани едрокъсови чакъли и валуни от пясъчници,
кварцити, гранодиорити и зеленошестни метаморфити. Мощността им е от няколко cм
до 4-5 м.
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Петроханския плутона /pePz2/ изгражда най-крупното интрузивно тяло представено
на картния лист. То е вложено сред скалите на Берковската и Дългиделската група, а
се покрива от горнокарбонски и долнотриески седименти. В обхвата на район плутонът
е изграден от габро и габродиорити. Тези скали се разкриват в югозападния край на
Берковица
Берковската група /IP-/ е изградена от филити, конгломерати, мрамори, туфи и
алтернация на алевролити и пясъчници. Тези материали се разкриват на запад от
града.
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2.2.4.2.

Хидрогеоложка характеристика

В хидрогеоложко отношение проучваният район се характеризира с наличие на
карстови води.
Подземно водно тяло „Карстови води в Западния Балкан” с код BG1G000ТJK044 е
формирано в окарстените карбонатни отложения на триас, юра, креда и отчасти в
палеозойските мрамори.
Палеозойските мрамори се срещат в западната част на Берковския антиклинорий,
където участват главно в строежа на Черешовската антиклинала. Мраморите се явяват
като прослойки всред скалите на Берковската група. Мраморите не са силно окарстени
но са по-крехки и по силно напукани и се явяват, като дренаж на пукнатините води на
включващите ги скали. От тях взимат началото си редица извори с дебит от 4 до 80 l/s.
По химически състав водата е хидрокарбонатно-калциева с обща минерализация от
0,08 до 0,2 g/l и обща твърдост 2,19 мg/еqu /Антонов Хр. и др., 1980 г.
2.2.4.3.

Хидрология

Река Бързия е приток на река Огоста. Тя е с дължина 35 км и водосборна област 241км2.
2.2.5. Водни обекти
На територията на община Берковица се намират реките Бързия, Берковска и Златица;
Язовир “Среченска бара” и пукнатинни подземни води,
Повече информация може да бъде намерена в глава 3.1.1.
Основни изводи по отношение на природните характеристики на обособената
територия на „ВиК Берковица” ЕООД:


Климатът е умерено континентален с постоянна влажност на въздуха 60-70% и
средногодишна температура – 11.2 оС, с мека зима и прохладно лято



Липсата на големи производстени замърсители и благоприятната природна
даденост на региона благоприятстват за чистотата на атмосферния въздух в
Община Берковица.



Не се наблюдава замърсяване и увреждане на почвите. Производствените
дейности се извършват по начин, който не позволява засоляване, вкисляване и
замърсяване с вредни вещества.



Основните водни обекти са реките Бързия, Берковска река и Златица и язовир
Среченска бара.
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2.3. Социално – икономически характеристики
2.3.1. Икономически индикатори – БВП, инфлация, обменен курс, брой
население
Население

2.3.1.1.

В обособената територия на генералния план живее 0.26% от населението на
страната и 12.58% от населението на област Монтана.
Таблица 26. Динамика на населението
генералния план, в периода 2007-2010 г.
Брой на населението към 31.12.
2007

2008

2009

в

обособената

територия

Базов индекс (%, 2007=100)

2010

2007

2008

2009

2010

на

Структура
(%)
2010

Берковиц
а

18648

18342

18086

17667

100,00
%

98,36
%

96,99%

94,74%

100,00%

градско

14189

14060

13917

13690

100,00
%

99,09
%

98,08%

96,48%

77,49%

селско

4459

4282

4169

3977

100,00
%

96,03
%

93,50%

89,19%

22,51%

Област
Монтана

161161

158291

155899

153066

100,00
%

98,22
%

96,73%

94,98%

100,00%

градско

100758

99852

98743

97024

100,00
%

99,10
%

98,00%

96,29%

63,39%

селско

60403

58439

57156

56042

100,00
%

96,75
%

94,62%

92,78%

36,61%

БЪЛГАРИ
Я

764023
8

760655
1

7563710

750486
8

100,0%

99,6%

99,0%

98,2%

100,0%

градско

540318
8

540710
5

5401214

537506
9

100,0%

100,07
%

99,96%

99,48%

71,62%

селско

223705
0

219944
6

2162496

212979
9

100,0%

98,32
%

96,67%

95,21%

28,38%

Източник: НСИ
Населението в обособената територия на „ВиК Берковица” ЕООД намалява с по-бързи
темпове спрямо средното за страната. Може да се очаква, че отбелязаната тенденция
ще се запази и в бъдеще с оглед на представената в следващата таблица
неблагоприятната възрастова структура на населението в обособената територия.
Съотношението на градското към селското население в рамките на разглежданата
обособена територия е 77,5%:22,5% в полза на градското. За сравнение,делът на
градското население в рамките на област Монтана и за страната е по-нисък,съответно
63,4% и 71,6%.
Таблица 27. Възрастова структура на населението в обособената територия
на генералния план, през 2010 г. (%)
Дял на населението в:
под трудоспособна
възраст

в трудоспособна
възраст

над трудоспособна
възраст

Берковица

8.4

58.2

33.4

Област Монтана

6.8

54.9

38.4

13.8

68.5

17.7

България
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Източник: НСИ
Възрастовата структура на населението в рамките на обособената територия на
генералния план е крайно неблагоприятна спрямо средното за страната – тя показва
значително застаряване на населението (делът на населението над трудоспособна
възраст е близо два пъти по-висок в сравнение със средното за България) и липса на
потенциал за привличане на млади хора за целите на икономическото развитие на
обособената територия (делът на населението под трудоспособна възраст е с близо 5
процентни пункта по-нисък в сравнение със средното за страната). Все пак, следва да
се отбележи, че община Берковица принадлежи към област с още по-негативна
структура на населението.
Таблица 28. Други основни демографски показатели за населението в
обособената територия на генералния план, в периода 2007-2010 г.
Община
Берковица

2007

2008

2009

2010

Дял на градското
население (%)

69.9

70.2

70.7

71.1

Гъстота на
населението
(ж./кв.км)

43.6

42.9

42.2

41.4

8.5

9.0

11.5

9.3

19.1

20.6

19.9

20.3

-10.7

-11.7

-8.4

-11.0

Раждаемост (‰)
Смъртност(‰)
Естествен
прираст(‰)

Област Монтана

2007

2008

2009

2010

Дял на градското
население (%)

62.5

62.8

63.2

63.4

Дял на градското
население (%)

70,7

70,9

71,3

71,5

Гъстота на
населението
(ж./кв.км)

68,9

68,6

68,1

67,7

9,8

10,2

10,7

10,0

Смъртност (‰)

14,8

14,5

14,3

14,6

Естествен
прираст (‰)

-4,9

-4,3

-3,6

-4,6

Гъстота на
населението
(ж./кв.км)
Раждаемост (‰)
Смъртност (‰)
Естествен
прираст (‰)

44.3

43.5

42.9

42.1

8.4

8.6

9.5

8.3

20.0

19.4

19.9

20.5

-10.9 -10.4

-12.2

-11.7

БЪЛГАРИЯ

Раждаемост (‰)

2007 2008 2009 2010

Източник: НСИ
Анализът на представените данни показва следното:


През целия анализиран период делът на градското население в обособената
територия на генералния план е сходен със средното за страната и с около 7
процентни пункта по-висок от средното за област Монтана. Разглежданият дял се
запазва относително постоянен през периода 2007-2010 г.



Гъстотата на населението е значително по-малка в сравнение със средното за
България; през целия период тя се запазва с около 25 ж./кв.км по-ниска спрямо
средното за страната, като регистрираната в рамките на обособената територия
тенденция е към постепенен спад.
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Друга неблагоприятна характеристика на обособената територия на „ВиК
Берковица” ЕООД е високата смъртност. През периода 2007-2010 г. тя се запазва с
над 5‰ по-висока от средната за страната.



Относително по-благоприятни стойности приема коефициентът на раждаемост; в
края на анализирания период той изостава от средното за страната с по-малко от
1‰, докато през 2009 г. стойността му дори изпреварва отчетената на национално
ниво стойност.

Както бе отбелязано и по-горе, населението в обособената територия на генералния
план намалява с по-бързи темпове в сравнение със средното за страната. В края на
анализирания период естественият прираст на населението в община Берковица
приема близо 2.5 пъти по-неблагоприятни стойности в сравнение със средното за
България.

2.3.1.2.

Брутен вътрешен продукт

Брутният вътрешен продукт (БВП) е индикатор за производството на една страна или
регион. Той отразява общата стойност на произведените стоки и услуги, от която са
извадени всички стоки и услуги, използвани за непосредствена консумация при
тяхното производство.
Таблица 29. Равнище на брутен вътрешен продукт в обособената територия
на „ВиК Берковица” ЕООД в периода 2007-2009 г.
Верижен индекс
БВП на 1 ж. (лв.)
(%, предх.год.=100)
2007
2008
2009
2007
2008
2009
„ВиК Берковица”
ЕООД
4248
5121
4603
100%
121%
90%
БЪЛГАРИЯ
7857
9090
9007
100%
116%
99%
Източник: НСИ
По равнище на икономическо развитие, измервано с БВП на 1 жител, за 2009 г.
обособената територия на „ВиК Берковица” ЕООД е далеч под средното за страната –
през 2009 г. произведеният в рамките на разглежданата територия БВП е близо два
пъти по-малък в сравнение със средното за България.
След регистрирания през 2008 г. растеж от 21%, вследствие на настъпилата
финансово-икономическа криза, БВП на 1 ж. бележи спад през 2009 г. Ефектът, който
кризата оказва върху икономиката на обособената територия, е по-негативен в
сравнение с цялата територия на България - темпът на спад в БВП през 2009 г. спрямо
предходната година е по-голям от средния за страната.
2.3.1.3.

Инфлация и валутен курс

Равнището на инфлация е национален показател, който няма регионални измерения.
Стойностите на инфлацията в България в периода 2007-2011 г. са представени в
следващата таблица.
Таблица 30. Равнище на инфлация в България за периода 2008-2011 г.
2007
2008
2009
2010
2011
Равнище

на

12,5%

7,8%

0,6%

4,5%

2,8%
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инфлация
Източник: НСИ
Като цяло, равнището на инфлацията в България намалява през анализирания
период. Към 2011 г. то е с близо 10 процентни пункта по-ниско в сравнение с 2007 г.
Следва да се отбележи обаче, че най-благоприятната стойност на показателя бива
отчетена през 2009 г.
Република България се намира в условия на Валутен борд с фиксиран валутен курс на
българския лев към еврото в размер на 1 евро = 1,95583 лв.
Обособената територия на „ВиК Берковица” ЕООД може да се определи като слабо
развита в социално-икономическо отношение.
В нея протичат редица негативни демографски процеси. Възрастовата структура на
населението в обособената територия е крайно неблагоприятна. Тя се характеризира с
близо два пъти по-голям дял на хората в над трудоспособна възраст спрямо средното
за страната и много нисък дял на населението под трудоспособна възраст. През целия
анализиран период се наблюдава и висока смъртност. Отчетената сравнително висока
раждаемост е единствената благоприятна демографска характеристика на
разглежданата територия, тъй като тя представлява потенциал за забавяне на
темповете на обезлюдяване в бъдеще.
Естественият прираст е с негативни стойности като надвишава близо 2.5 пъти средния
за страната. В областта протичат и интензивни процеси на обезлюдяване, които се
илюстрират с ниската гъстота на населението.
Равнището на производство в обособената територия в периода 2007-2009 г.,
измервано с БВП на 1 жител, е близо два пъти по-ниско спрямо средното за страната.
Икономическата криза оказва много по-негативен ефект върху икономиката на
територията спрямо средното за страната – спадът в БВП на един жител от
населението в областта е по-висок, отколкото средния за страната.
2.3.2. Доходи и разходи на домакинствата
Източникът на информацията за доходите и разходите на домакинствата е
Наблюдението на домакинските бюджети на НСИ, което се извършва във всички
страни-членки на ЕС на базата на хармонизирана методология. Тези данни са налични
единствено на национално и областно равнище. Информацията представена по-долу
обхваща област Монтана, част от която е анализираната обособена територия.
2.3.2.1.

Доходи на домакинствата

Размерът на доходите на домакинствата от обособената територия на „ВиК
Берковица” ЕООД е представен в следващата таблица. Източник на информацията е
Наблюдението на домакинските бюджети, провеждано от НСИ, като информация за
равнището и структурата на доходите на домакинствата в България се публикува само
на национално и областно равнище.
В случаите, когато обособената територия на едно ВиК дружество не съвпада с
територията на областта, размерът на средния годишен доход на домакинствата за
областта се коригира с допълнителни коефициенти с цел изчисляване на среден доход
на домакинствата в обособената територия.
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Таблица 31. Динамика на средния годишен доход на домакинствата в
обособената територия на „ВиК Берковица” ЕООД в периода 2007-2010 г.
Верижен индекс
(предх.год.=100)

Доход (лв.)
2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

Обособена
територия на „ВиК
Берковица” ЕООД

6234

6546

6894

7748

100%

105%

105%

112%

Област Монтана

6221

6532

6879

7732

100%

105%

105%

112%

България

7818

8686

9122

9023

100%

111%

105%

99%

Източник: НСИ
През целия анализиран период равнището на доходите на домакинствата от
обособената територия на „ВиК Берковица” ЕООД е по-ниско от средното за страната.
Докато на национално ниво след 2009 г. тенденцията на нарастване на доходите на
домакинствата бива прекъсната след 2009 г. вследствие на икономическата криза, то в
обособената територия на „ВиК Берковица” ЕООД се наблюдава ръст през целия
анализиран период, посредством който разликата спрямо средните за страната
домакински доходи бива намалена (през 2010 г. доходите на домакинствата в
разглежданата територия са с 14% по-ниски спрямо средното за България, докато в
началото на четиригодишния период те са с 20% по-ниски).
Таблица 32. Структура на средния годишен доход на домакинствата в
България и област Монтана в периода 2007-2010 г. (%)
Общ доход
Работна заплата
Извън работната
заплата
От
предприемачество
От собственост
Обезщетения за
безработни
Пенсии
Семейни добавки
за деца
Други
обезщетения и
помощи
От домашното
стопанство
От продажба на
имущество
Други приходи

2007
100.0
47.7

България
2008
2009
100.0
100.0
51.9
52.2

2010
100.0
50.9

Област Монтана
2007
2008
2009
100.0
100.0
100.0
39.1
38.9
41.2

2010
100.0
33.2

4.7

5.0

4.2

2.2

3.7

5.5

4.6

1.6

5.5
1.0

5.1
0.9

4.8
0.6

4.8
0.8

7.9
0.5

5.7
1.1

7.2
0.6

10.7
0.2

0.3
22.1

0.2
23.2

0.5
27.6

0.6
30.9

0.5
18.9

0.9
26.9

0.7
29.0

0.5
39.0

0.5

0.7

0.9

0.9

0.9

1.2

3.0

1.3

2.4

3.1

1.8

1.8

2.7

3.1

2.1

2.3

8.0

3.9

3.1

2.0

15.0

6.6

3.8

4.0

1.6
6.2

1.0
5.2

0.1
4.0

0.4
4.6

2.4
8.4

0.3
9.8

0.0
7.8

0.1
7.1

Източник: Наблюдение на домакинските бюджети – НСИ
Ръстът в доходите на домакинствата от област Монтана в условия на криза на фона на
низходящата тенденция на национално равнище се обяснява с високия (и постоянно
нарастващ през разглеждания период) дял на доходите от пенсии. Тази група доходи
имат устойчив и регулярен характер за разлика от доходите, свързани с
упражняването на труд. Същевременно ниското равнище на доходите в областта през
целия анализиран период се обяснява с ниските дялове на доходите от работна
заплата (в края на анализирания период делът на доходите от работна заплата на
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домакинствата в област Монтана е с над 17 процентни пункта по-малък в сравнение
със средното за страната) и извънработната заплата.
Положителна характеристика на структурата на доходите на домакинствата в област
Монтана е големият дял на доходите от предприемачество (към 2010 г. той е над два
пъти по-голям спрямо средното за страната).
Равнището на доходите на домакинствата по децилни групи е много важно за
определяне на поносимостта на цената на ВиК услугите за населението. НСИ
публикува данни за доходите по децилни групи само на национално равнище. За
изчисляване на доходите на домакинствата по децилни групи на областно
равнище/равнище обособена територия към средния доход за областта/обособената
територия се прилагат коефициенти равни на съотношението на всяка децилна група
към средния доход на национално равнище.
Изчисленият на базата на този алгоритъм доход по децилни групи за обособената
територия на „ВиК Берковица” ЕООД е представен в следващата таблица.
Таблица 33. Годишен доход на домакинствата в обособената територия на
„ВиК Берковица” ЕООД през 2010 г. (лв.)
Среден годишен доход
на 1 домакинство –
2010 г.

7395

І децилна група

2942

ІІ децилна група

4304

ІІІ децилна група

4574

ІV децилна група

5157

V децилна група

5674

VІ децилна група

6689

VІІ децилна група

7718

VІІІ децилна група

8917

ІХ децилна група

10237

Х децилна група
15119
Източник: Наблюдение на домакинските бюджети - НСИ
2.3.2.2.

Разходи на домакинствата

Размерът на потребителския разход на домакинствата от обособената територия на
„ВиК Берковица” ЕООД е представен в следващата таблица.
Източник на информация е Наблюдението на домакинските бюджети, провеждано от
НСИ, като информация за равнището и структурата на разходите на домакинствата в
България се публикува само на национално и областно равнище.
В случаите, когато обособената територия на едно ВиК дружество не съвпада с
територията на областта, размерът на средния годишен разход на домакинствата за
областта се коригира с допълнителни коефициенти с цел изчисляване на среден
разход на домакинствата в обособената територия.
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Тъй като не са възможни допълнителни корекции, при анализа на структурата на
разходите на домакинствата в обособената територия се използва структурата на
разходите на домакинствата средно за областта.
Таблица 34. Динамика на потребителския разход на домакинствата в
обособената територия на „ВиК Берковица” ЕООД в периода 2007-2010 г.
Потребителски разход (лв.)
2007
Обособена
територия на
„ВиК Берковица”
ЕООД
България

2008

4409

2009

4806

Верижен индекс (предх.год.=100)

2010

5162

2007

6134

2008

100%

2009

109%

2010

107%

119%

6121
6896
7057
6952
100%
113%
102%
Източник: Наблюдение на домакинските бюджети – НСИ

99%

По отношение на разходите на домакинствата в разглежданата територия могат да се
направят заключения, сходни на изложените по-горе по отношение на доходите: в
обособената територия на „ВиК Берковица” ЕООД разходите се запазват по-ниски от
средното за страната, но въпреки настъпването на кризата растат през целия
анализиран период, докато на национално ниво след 2009 г. се наблюдава спад.
Вследствие на отбелязаната тенденция на нарастване, в края на периода доходите на
домакинствата от обособената територия са с 12% по-ниски от средните за страната
(докато в началото на четиригодишния период те са с цели 28% по-ниски).
Таблица 35. Структура на потребителския разход на домакинствата в
България и област Монтана в периода 2007-2010 г. (%)
Потребителски разход
Храна
Алкохолни напитки и
тютюневи изделия
Облекло и обувки
Жилища, вода,
електроенергия и
горива за битови
нужди
Жилищно обзавеждане
и поддържане на дома
Здравеопазване
Транспорт
Съобщения
Свободно време,
развлечения, културен
отдих и образование
Разнообразни стоки и
услуги
Данъци
Домашно стопанство
Други разходи

2007
100.0
37.5

България
2008
2009
100.0
100.0
36.6
36.5

2010
100.0
37.2

2007
100.0
36.5

Област Монтана
2008
2009
100.0
100.0
31.9
32.9

2010
100.0
30.1

4.6
3.5

4.4
3.5

4.7
3.1

4.6
2.9

4.1
3.4

3.3
3

4.8
3.4

4.5
3.3

12.5

13.6

14.5

14.3

10.4

14.4

15.1

15.6

3.8
4.7
6.7
4.7

3.7
4.8
6.9
4.5

3.7
5.3
6
4.5

3.4
5.5
6
4.7

2.5
4.9
4.7
5

3
4
5.3
4.8

3.4
6
3.5
4.6

5.8
7.2
4.4
4.5

3.6

3.7

3.9

3.5

3.9

3

3.3

3.7

3.5
2.9
1.9
10.1

3.7
3.2
1.6
10

3.6
3.2
1.3
9.8

3.7
3.8
1
9.4

3
3.5
2.2
15.9

3
4.1
3.3
16.9

3.8
4.5
1.7
13.2

4
3.3
2.1
11.5

Източник: Наблюдение на домакинските бюджети - НСИ
Структурата на потребителските разходи на домакинствата в област Монтана се
характеризира с по-висок дял на разходите за битови нужди, жилищно обзавеждане и
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здравеопазване, което е още едно потвърждение на констатациите за по-ниските
доходи на домакинствата от областта.
Към 2010 г. средната консумация на вода на глава от населението представлява
1.15% от средния общ доход на домакинствата.
Както доходите, така и разходите на домакинствата от обособената територия на „ВиК
Берковица” ЕООД се запазват под средното за страната през периода 2007-2010 г.
След 2009 г. вследствие на икономическата криза на национално ниво се наблюдава
спад и при доходите, и при разходите на домакинствата, докато в рамките на
анализираната обособена територия се наблюдава ръст през целия период, по силата
на който към 2010 г. разликите спрямо средното за страната намаляват и в двата
случая.
Структурата на доходите на домакинствата в областта се характеризира с висок и
нарастващ дял на доходите от пенсии (които по своето естество са стабилни и
регулярни) и относително нисък дял на доходите от заплати. Тези специфики
обясняват констатирания във време на криза ръст на доходите.
Структурата на разходите кореспондира като цяло с по-ниските доходи на
домакинствата от областта – тя се характеризира с висок дял на разходите за битови
нужди, жилищно обзавеждане и здравеопазване.
2.3.3. Равнище на безработицата
В България има два източника на информация за равнището на безработица. Първият
източник е Агенцията по заетостта, в която равнището на безработица се отчита на
базата на броя на фактически регистрираните в бюрата по труда безработни лица.
Вторият източник на информация е НСИ, където равнището на безработица се отчита
на базата на анкетно проучване и отчита нагласите на лицата за това „дали се
чувстват безработни”. Поради различния начин на набиране на информация,
публикуваните от двете институции данни за равнището на безработица се
различават, но тенденциите, които открояват, са идентични.
В случаите, когато обособената територия на едно ВиК дружество не съвпада с
територията на дадена административна област е по-подходящо състоянието на
безработицата да се анализира на базата на данни от Агенцията по заетостта, които
представят равнището на безработицата на равнището на съставните общини.
Таблица 36. Равнище на безработица в обособената територия на „ВиК
Берковица” ЕООД в периода 2007-2010 г.
2007
2008
2009
2010
Община Берковица
14.77% 11.38% 15.57% 17.27%
Област Монтана
13.21% 11.02% 14.51% 14.67%
България
6.91%
6.27%
9.13%
9.24%
Източник: Агенция по заетостта
Данните показват, че безработицата в обособената територия на „ВиК Берковица”
ЕООД е много висока: през целия анализиран период тя е близо два пъти по-висока
спрямо средното за страната, като превишава и средното за област Монтана ниво. На
национално, областно и общинско равнище се наблюдава сходна тенденция –след
регистрирания през 2008 г. спрямо 2007 г. спад, равнището на безработица се покачва.
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Като цяло обособената територия се характеризира с много високо равнище на
безработица – към 2010 г. тя е с 8 процентни пункта по-висока от средното за
страната. Нещо повече, за последните три години от анализирания период,
безработицата в обособената територия на „ВиК Берковица” ЕООД се е увеличила с
близо 6 процентни пункта.
2.3.4. Гъстота на застрояване и тип на сградите
Източник на информация за броя и гъстотата на жилищата са ежегодните наблюдения,
провеждани от НСИ. Публикуваните данни са на областно и национално равнище със
съответната разбивка за жилища в градовете и в селата.
В случаите, когато обособената територия на едно ВиК дружество не съвпада с
територията на дадена административна област, за целите на анализа е извършено
преизчисление на броя на жилищата за съответната област, за да се достигне до
стойности за обособената територия. Това е направено на базата на коефициенти,
свързани с дяловете на градското и селското население на обособената територия в
общия брой на градското и селското население за съответната област.
Разпределението на жилищата по брой на стаите е анализирано само на базата на
данните за областно равнище поради липсата на достатъчно подробни аргументи за
експертното преизчисляване на данните на равнището на обособената територия.
В обособената територия на „ВиК Берковица” ЕООД са концентрирани 0,44% от
жилищата в страната. Техният брой, разпределението им по градове и села и
гъстотата на жилищния фонд са представени в следващата таблица.
Таблица 37. Брой и гъстота на жилищата в обособената територия на „ВиК
Берковица” ЕООД в периода 2007-2010 г.
2007
2008
2009
2010
Брой на жилищата
Общо за страната
3746758 3767081 3788668 3804081
в градовете
2372522 2391516 2418037 2432627
в селата
1374236 1375565 1370631 1371454
„ВиК Берковица”
ЕООД
12109
12123
12139
12129
в градовете
6183
6193
6207
6207
в селата
5926
5930
5931
5922
Гъстота на жилищата (бр.жилища на 100 души население)
Общо за страната
49.0
49.5
50.1
50.7
в градовете
43.9
44.3
44.8
45.3
в селата
61.4
62.1
63.1
64.2
„ВиК Берковица”
ЕООД
59.7
60.8
61.8
63.0
в градовете
42.9
43.7
44.5
45.4
в селата
101.0
102.8
104.3
106.2

Източник: НСИ
Данните показват, че броят на жилищата в обособената територия на „ВиК Берковица”
ЕООД се запазва относително постоянен в рамките на разглеждания период, за
разлика от средната за страната тенденция към плавен растеж. Характерно за
обособената територия е приблизителното изравняване на дяловете на жилищата в
градовете и селата (51,2%:48,8% в полза на градовете), докато данните за страната
показват, че в национален мащаб съотношението е 64%:36% в полза на градовете.
Обособената територия на „ВиК Берковица” ЕООД се отличава с по-висока гъстота на
жилищатав селата (измерена като бр. на жилищата на 100 души население) спрямо
средното за страната. Обяснението за това е свързано с по-ниската гъстота на
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населението в областта в сравнение със средната за страната, както и с по-бързия
темп на намаление на броя на жителите в областта.
Таблица 38. Разпределение на жилищата в област Монтана по броя на стаите
за 2010 г.
Общо за страната
в градовете
в селата
Област Монтана
в градовете
в селата

Общо
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Едностайни
12%
14%
8%
12%
14%
9%

Двустайни
33%
38%
26%
28%
35%
22%

ТриЧетиристайни стайни
32%
15%
32%
12%
33%
20%
32%
18%
30%
14%
34%
22%

Петстайни
5%
3%
8%
7%
5%
9%

Шестстайни
3%
2%
6%
3%
3%
4%

Източник: НСИ
Като цяло разпределението на жилищата по брой на стаите в област Монтана
отговаря на разпределението за страната – делът на двустайните апартаменти е понисък за сметка на малко по-високи дялове на четири- и петстайните апартаменти.
2.3.5. Икономическо развитие в обособената територия
Икономическото развитие на обособената територия е изследвано чрез равнището и
структурата на брутната добавена стойност (БДС).
Източник на информация за равнището на БДС са ежегодните наблюдения,
провеждани от НСИ. Публикуваните данни са на областно и национално равнище. В
случаите, когато обособената територия на едно ВиК дружество не съвпада с
територията на дадена административна област, за целите на анализа е изчислена
БДС за обособената територия, като за целта към размера на БДС за областта са
приложени коефициенти на базата на относителния дял на заетите в обособената
територия от общо заетите в областта. Към така изчисления размер на БДС за
обособената територия е приложена структурата на БДС по сектори средно за
областта.
Резултатите от изчисленията са представени в следващата таблица.
Таблица 39. Равнище и структура на брутната добавена стойност в
обособената територия на „ВиК Берковица” ЕООД за периода 2007-2009 г.

„ВиК
Берковица”
ЕООД
БДС – общо
в т.ч.:
Селско
стопанство
Индустрия
Услуги
БЪЛГАРИЯ
БДС – общо
в т.ч.:
Селско
стопанство
Индустрия
Услуги

БДС на 1 ж. (лв.)
2007
2008
2009

Структура на БДС(%)
2007
2008
2009

Верижен индекс
(%, предх.год.=100)
2007
2008
2009

3570

4266

3955

100%

100%

100%

100%

120%

93%

600
989
1981

852
1116
2298

636 16.80%
903 27.70%
2416 55.50%

19.97%
26.17%
53.86%

16.08%
22.84%
61.08%

100%
100%
100%

142%
113%
116%

75%
81%
105%

6620

7590

7760

100%

100%

100%

100%

115%

102%

396
2135
4089

525
2308
4757

375
6.00%
2379 32.20%
5006 61.80%

6.90%
30.40%
62.70%

4.80%
30.70%
64.50%

100%
100%
100%

132%
108%
116%

71%
102%
105%
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Източник: НСИ
Произведената БДС на 1 жител в обособената територия на „ВиК Берковица” ЕООД се
запазва значително по-ниска от средната за страната през целия анализиран период;
през 2010 г. тя представлява едва 51% от средната за страната. Структурата на БДС
на обособената територия се отличава от средната за страната структура с по-голям
дял на селското стопанство, и по-малки, в сравнителен план, дялове на индустрията и
услугите.
2.3.6. Основни работодатели
Основните работодатели се представят най-добре чрез структурата на наетите по
трудово и служебно правоотношение по икономически дейности. Източник на
информация за броя на наетите са ежегодните наблюдения на НСИ. Данните се
публикуват само на областно равнище. Тъй като липсват достатъчно подробни
аргументи за експертното преизчисляване на данните на равнището на обособената
територия, ще бъде анализирана структурата на наетите на равнище област, която
дава сравнително ясна представа за основните работодатели в обособената
територия.
Поради съображения за конфиденциалност НСИ засекретява данни за бизнеса, когато
на дадена територия е налице само едно предприятие от дадена дейност и добавя
тези данни в групата «други». В този случай общият брой на заетите в двата посочени
отрасъла е разпределен между тях на базата на експертна преценка. Структурата на
наетите по трудово и служебно правоотношение за 2009 г. средно за страната и за
област Монтана е представена на следващата фигура.
Фигура 6. Структура на наетите по трудово и служебно правоотношение по
икономически дейности за 2009 г.
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Данните показват, че най-големите работодатели в областта са от сферата на
добивната и преработващата промишленост, следвани от образованието,
здравеопазването, културата и научните изследвания и търговията и транспорта.
Ориентацията на икономиката на областта към добивната и преработваща
промишленост предполага и по-висока консумация на вода от съответните
производствени мощности.
2.3.7. Планиране на градското развитие
Планирането на градското развитие обхваща изключително широк кръг от дейности,
като за целите на изготвянето на Регионалния генерален план за област Монтана
обект на анализ са само мерките,свързани с изграждането на нова и
рехабилитирането на съществуваща ВиК инфраструктура. За целта са прегледани и
анализирани Стратегията за развитие на Област Монтана 2005-2015 г., както и
Общинския план за развитие на Община Берковица за периода 2007-2013
г.Идентифицираните дейности, свързани с ВиК инфраструктурата, са представени подолу.
Стратегия за развитие на Област Монтана 2005 г. – 2015 г.
Приоритет 1: Развитие и ефективно използване на обществената инфраструктура,
осигуряваща висок жизнен стандарт
Цел 1.2: Обновяване и подобряване на техническата и социална инфраструктура,
обслужваща населението на общината.
Мярка 1.2.2: Изграждане и реконструкция на водопреносни мрежи,предотвратяване на
потенциални бедствия и гарантиране на качеството наводата.
• Дължина на изградена канализационна мрежа - 156 км;
• Брой на населението, обслужвано от канализационна мрежа – 50 000;
• Относителен дял на населението, обслужвано от канализационна мрежа –85%;
• Инвестиции в канализационната мрежа – 8,5 млн. лв.;
• Изградена ГПСОВ;
• 75% от населението се обслужва от ГПСОВ;
• Дължина на изградена водопроводна мрежа – 230 км;
• Дължина на рехабилитирана водопроводна мрежа – 14 км;
• Обем на изградени водоизточници – 6 млн. м3;
• Инвестиции за изграждане и рехабилитиране на водоснабдителната мрежа– 23 млн.
лв.;
• 54 000 жители, обслужвани от новите (рехабилитирани) водопроводнимрежи;
• Относителен дял на населението с режим на водоползване – 98%;
• Относителен дял на населението с достъп до водопровод – 98%.
Приоритет 2: Развитие на икономиката на територията на Община Монтана и
увеличаване на нейната конкурентоспособност
Цел 2.4: Развитие на селското стопанство като традиционен отрасъл и осигуряване на
трайна заетост в селските райони на общината.
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Мярка 2.4.1: Развитие на селата и земите извън селищата чрез създаване на
алтернативна заетост и изграждане на ефективни селскостопански производства.
• 6 470 дка реконструирани и разширени системи за напояване;
Общински план за развитие 2007-2013 г. – Община Берковица
Приоритет 2: Изграждане на качествена жизнена среда
Цел 6: Обновяване и доизграждане на техническа инфраструктура.
Мярка 2: Пречиствателни
водоснабдяването.

станции

за

питейна

вода

и

подобряване

на

Мярка 3: Канализация на населените места и изграждане на ПСОВ.
2.3.8. Търговски и индустриални дейности
Търговските и промишлени дейности в обособената територия на „ВиК Берковица”
ЕООД са представени от следните предприятия, разпределени по отрасли:


Машиностроене и електроника - Производствена кооперация „Химета“
(производство на химически синтетични и изкуствени вещества, авточасти
и автопринадлежности (стъклочистачки)), „ЗАИ“ АД(производство и
продажба на абразивни инструменти – карбофлексни, керамични и
диамантни за рязане и шлайфане), „Примекс инженеринг“ ЕООД
(производство на технологично оборудване за абразивната индустрия),
„Аркос-Метал-Берковица-ПС“ АД(конструктивни елементи и детайли от
метал), „Булфлекс и КО“ ООД (производство наармирани дискове за
шлифоване и рязане на метални и неметални повърхности)



Хранително-вкусова промишленост – „Славянка“ ЕООД (производство на
хляб и хлебни изделия), „Монтком“ ООД (производство намалотрайни и
трайни колбаси, сурови полуфабрикати (кебапчета, кюфтета, карначета),
сурово-сушени колбаси, охладени разфасовки на телешко и свинско месо)



Мебелна промишленост - „Сираков и Сие“ СД (столове, холни гарнитури и
нестандартно обзавеждане; мебели; материали, профили и аксесоари за
мебелната промишленост)



Текстил - „Бертекс“ ЕАД (производство и търговия в страната и чужбина на
трикотажни горни и долни облекла; спортни трикотажни облекла: анцузи,
грейки, шорти, пижами от кръглоплетени платове; дамски горен трикотаж;
детски горен трикотаж), „Бигъл“ ООД (производство на детско облекло)



Строителство - „Горстрой 2002″ ООД (производство на бетон и бетонови
изделия и асфалтови смеси), „Пласткомерс 93″ ООД (производство наPVC
драйбленд за бутилки, PVC гранулати – меки (за ходила, кабели и шлаухи) и
твърди (за външни ролетни щори, тръби и фитинги), PVC облицовка,
фиксатори за арматура, шлаух), „Лас Ком“ ООД (производство, доставка и
монтаж на PVC и алуминиева дограма, както и производство на алуминиеви
щори за дома), Ет „Видира – Петър Петров“ (производство на крепежни
изделия, дървени стъклопакетни прозорци и интериорни врати, изделия с
щанцови и лазерен TRUMPF, Фасадни топлоизолационни плоскости от
експандиран полистирен (EPS))



Лека промишленост - „Наталия-ММ“ ООД (производство на детски играчки)
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2.3.9. Предназначение на земята и собственост
В сравнение с други райони на страната, използваемостта на обработваемата земя в
обособената територия на „ВиК Берковица” ЕООД е ниска – под 75%. Изградени и
годни за напояване обработваеми земи не се посочват и е възможно практически в
момента да няма такива земи. Интензивно, поливно земеделие се развива върху
несравнимо по-малко площи. Раздробената собственост и липсата на ефективен пазар
на земеделски земи продължават да са бариера за ефективно ползване на земята.
Формите на стопанисване са изключително рискови. Повечето земеделски кооперации
са на ръба на фалита или вече не съществуват. Най-често земята се арендува от
външни за общината лица. Разкъсаната връзка между собственици и стопани не е
устойчива форма на земеизползване. Хаотичните инвестиционни инициативи за
застрояване водят до неудачни преотреждания и загуба на ценни земеделски и горски
земи.
2.3.10. Потенциални здравни проблеми от замърсена вода
На обособената територия на „ВиК Берковица” ЕООД има 2 големи водоснабдителни
зони: яз. Среченска бара и Зона гр. Берковица и малка зона категория 1 – 3 броя,
малка зона категория 2 – 2 броя, малка зона категория 3 – 1 брой. На обособената
територия на ВиК Монтана е изградена ПСПВ Среченска бара, която подава
пречистена вода от яз. Среченска бара и на ВиК Враца и ВиК Берковица. В
пречиствателната станция и помпените станции водата е хлорирана 100% с газ хлор и
белина с дозаторни помпи, а някъде по капков метод. За останалите малки
водоизточници водата се хлорира в резервоарите.
В обособената територия на „ВиК Берковица” ЕООД водата се мониторира в 27 пункта
от водопроводната мрежа на населените места. Броят на пунктовете в населените
места се актуализира ежегодно. При провеждания през периода 2009-2010г. постоянен
(обхващащ само част от показателите, които се мониторират) и периодичен
мониторинг са установени несъответствия по микробиологични и физикохимичнипоказатели: (Приложение ХХ).
Процентът на несъответствие по показателя Е.коли намалява от 16% през 2009 г. на
3,9% през 2010 г. По показател Колиформи този процент се движи между 5,2 и 5,9%.
Проблемът е разпространен във всички зони на водоснабдяване на обособената
територия на „ВиК Берковица” ЕООД. Като цяло отклоненията се срещат по-често в
малките зони на водоснабдяване. Поради сравнително малкия брой анализи, които се
извършва в тези зони, процентът на несъответствие в тях често надминава 50 като
достига и до 100%. По принцип основна причина за констатираните отклонения в тези
зони е подаването на вода без изградени съвременни системи за обеззаразяване на
водата. На някои места все още дезинфекцията се извършва по остарял, примитивен
начин (ръчно с разтвори на главно хлорна вар или други хлорни препарати, нередовно
и без условия за правилно дозиране).
Отклоненията по органолептичните показатели в обособената територия на „ВиК
Берковица” ЕООД се наблюдават в малките зони категория 1 и 2. Процентът на
отклонение по мътност е 56%, а по цветност – 43%. Необходимо е изграждане на
пречиствателни съоръжения за всички водоизточници за питейно–битово
водоснабдяване от повърхности води (изискване на националното законодателство Наредба №12 за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за
питейно-битово водоснабдяване (ДВ, бр. 63 от 2002 г.). Реконструкцията и
обновяването на водопроводните мрежи на населените места като цяло, също е от
значение за подобряване органолептичните качества на водата.
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Таблица 40. Мерки за подобряване качеството на повърхностните води
съгласно Наредба № 9 и Наредба № 12
Зона на
водоснабдяване

Срок за
изпълнение

Мерки

Изграждане на пречиствателна станция за питейни води
или пречиствателни съоръжения в зависимост от
категорията на повърхностните води, съгласно Наредба
№ 12 за качествените изисквания към повърхностните
води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване.
Зона гр. Берковица
Модернизиране на съоръженията за обеззаразяване на
водата; Изграждане на допълнителни съоръжения за
дезинфекция на водата и оптимизиране на тяхното
местоположение; Ремонт и подмяна на водопроводната
мрежа
Изграждане на пречиствателна станция за питейни води
или пречиствателни съоръжения в зависимост от
категорията на повърхностните води, съгласно Наредба
№ 12 за качествените изисквания към повърхностните
Зона яз. “Среченска води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване.
бара"
Модернизиране на съоръженията за обеззаразяване на
водата; Изграждане на допълнителни съоръжения за
дезинфекция на водата и оптимизиране на тяхното
местоположение; Ремонт и подмяна на водопроводната
мрежа
Изграждане на пречиствателна станция за питейни води
Зона Клисурски
или пречиствателни съоръжения в зависимост от
манастир, с.
категорията на повърхностните води, съгласно Наредба
Спанчевци,
№ 12 за качествените изисквания към повърхностните
с.Цветкова бара,
води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване,
с.Рашовица, с.
ремонт и подмяна на водопроводната мрежа.
Песочница,
Модернизиране на съоръженията за обеззаразяване на
с.Мездрея, с.
водата; Изграждане на допълнителни съоръжения за
Ягодово
дезинфекция на водата и оптимизиране на тяхното
местоположение
Изграждане на пречиствателно съоръжение, ремонт и
подмяна на водопроводната мрежа. Модернизиране на
Зона с. Бързия
съоръженията за обеззаразяване на водата; Изграждане
на допълнителни съоръжения за дезинфекция на водата
и оптимизиране на тяхното местоположение
Изграждане на пречиствателно съоръжение, ремонт и
подмяна на водопроводната мрежа. Модернизиране на
Зона с.Гаганица;
съоръженията за обеззаразяване на водата; Изграждане
с.Бистрилица
на допълнителни съоръжения за дезинфекция на водата
и оптимизиране на тяхното местоположение
Изграждане на пречиствателна станция за питейни води
или пречиствателни съоръжения в зависимост от
категорията на повърхностните води, съгласно Наредба
№ 12 за качествените изисквания към повърхностните
води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване,
Зона с. Костенци
ремонт и подмяна на водопроводната мрежа.
Модернизиране на съоръженията за обеззаразяване на
водата; Изграждане на допълнителни съоръжения за
дезинфекция на водата и оптимизиране на тяхното
местоположение
Изграждане на пречиствателно съоръжение, ремонт и
подмяна на водопроводната мрежа. Модернизиране на
Зона с. Лесковец
съоръженията за обеззаразяване на водата; Изграждане
на допълнителни съоръжения за дезинфекция на водата

2015

2015

2016

2017-2018

2017-2018

2019

2019
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Зона на
водоснабдяване

Зона с.
Черешовица;
с.Котеновци

Мерки

Срок за
изпълнение

и оптимизиране на тяхното местоположение
Изграждане на пречиствателно съоръжение, ремонт и
подмяна на водопроводната мрежа. Модернизиране на
съоръженията за обеззаразяване на водата; Изграждане 2019
на допълнителни съоръжения за дезинфекция на водата
и оптимизиране на тяхното местоположение

2.3.11. Заключения и препоръки
Обособената територия на „ВиК Берковица” ЕООД може да се определи като слабо
развита в социално-икономическо отношение. Наблюдават се редица негативни
демографски процеси. Възрастовата структура на населението в обособената
територия е крайно неблагоприятна. Тя се характеризира с близо два пъти по-голям
дял на хората в над трудоспособна възраст спрямо средното за страната и много
нисък дял на населението под трудоспособна възраст. През целия анализиран период
се наблюдава и висока смъртност, докато естественият прираст приема негативни
стойности и надвишава близо 2.5 пъти средния за страната. В областта протичат и
интензивни процеси на обезлюдяване, които се илюстрират с ниската гъстота на
населението.
Равнището на производство в обособената територия в периода 2007-2009 г.,
измервано с БВП на 1 жител, е близо два пъти по-ниско спрямо средното за страната,
докато произведената БДС на 1 жител в обособената територия на „ВиК Берковица”
ЕООД се запазва значително по-ниска от средната за страната през целия анализиран
период.
Доходите и разходите на домакинствата от обособената територия на „ВиК Берковица”
ЕООД се запазват под средното за страната през периода 2007-2010 г.
Обособената територия се характеризира с много високо равнище на безработица –
към 2010 г. тя е с 8 процентни пункта по-висока от средното за страната, а за
последните три години от анализирания период безработицата в обособената
територия на „ВиК Берковица” ЕООД се е увеличила с близо 6 процентни пункта.
Произведената БДС на 1 жител в обособената територия на „ВиК Берковица” ЕООД се
запазва значително по-ниска от средната за страната през целия анализиран период;
през 2010 г. тя представлява едва 51% от средната за страната. Структурата на БДС
на обособената територия се отличава от средната за страната структура с по-голям
дял на селското стопанство, и по-малки, в сравнителен план, дялове на индустрията и
услугите.
Структурата на наетите по трудово и служебно правоотношение по икономически
дейности показва, че най-големите работодатели в област Монтана са от сферата на
добивната и преработващата промишленост, следвани от образованието,
здравеопазването, културата и научните изследвания и търговията и транспорта.
Социално-икономическият анализ е основа за прогнозите за населението,
бизнеса, доходите, които се използват при определяне на бъдещото
водопотребление и количества отпадъчни води, на макро-поносимосттта на
инвестициите и т.н.
2.4. Характеристика на предоставяните ВиК услуги
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2.4.1. В и К оператори
2.4.1.1.

Организационна структура

„ВиК Берковица” ЕООДе регистрирано в Окръжен съд Монтана по ф.д. № 520 от 1998
г. Дружеството е със 100% общинска собственост на активите и се управлява
еднолично от Управител с Договор за управление, одобрен от Общинския съвет, гр.
Берковица.
„ВиК Берковица” ЕООД обслужва 18 от общо 20 населени места в община Берковица.
Двете населени места, които не се обслужват от дружеството са с. Бързия и с.
Лесковец, които имат собствени ВиК дружества.
Дружеството осигурява 100% покритие с водоснабдителни услуги на урбанизираните
територии на общината и с канализационни услуги около 69% от гр. Берковица. С
изключение на гр. Берковица, всички села са с население под 2000 човека.
Дейността на дружеството е насочена към изпълнение на разработената стратегия за
развитие, съобразно все по-високите изисквания за качество на водоснабдителните и
канализационните услуги, предоставяни на клиентите.
Дружеството има утвърдена организационна структура, включваща главен инженер,
главен счетоводител, техническо ръководство и изпълнителски състав.
Фигура 7. Структура на управление на „ВиК Берковица” ЕООД

Източник: Бизнес план на „ВиК Берковица” ЕООД за периода 2009 – 2013 г.
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2.4.1.2.

Финансово състояние на „ВиК Берковица” ЕООД

Източникът на информацията за финансовото състояние на „ВиК Берковица” ЕООД за
периода 2007-2010 г. са годишните финансови отчети на дружеството, публикувани в
Търговския регистър към Агенцията по вписванията, Министерство на правосъдието.
Активи
Нетекущи активи
Балансовата стойност на нетекущите активи на „Водоснабдяване и канализация”
ЕООД гр. Берковица към 31.12.2010 г. възлиза на 535 хил. лв. Към 31.12.2010 г.
дружеството притежава единствено дълготрайни материални активи. Поради тази
причина стойностите на двата разгледани по-долу показателя съвпадат. Същото се
отнася и за останалите години в рамките на наблюдавания период, с изключение на
2008 г., за която дружеството декларира 1 хил. лв. дълготрайни нематериални активи.
Таблица 41. Дълготрайни активи
Дълготрайни активи – ДМА, ДНМА,
Дългосрочни финансови активи

сума - хил.лв

Всичко

2007

2008

2009

2010

576

342

403

535

Балансовата стойност на нетекущите активи на дружеството варира в рамките на
наблюдавания четиригодишен период, като приема най-ниска стойност през 2008 г.,
след което се наблюдава тенденция към нарастване. Въпреки това, стойността на
дълготрайните активи през 2010 г. е със 7% по-малка в сравнение с 2007 г.
За периода 2007-2010 г. дружеството е извършило инвестиции, в резултат, на което е
придобило активи на стойност, както следва:


През 2007 г. – 347 хил.лв., в т.ч. 233 хил. лв. машини и оборудване и 114 хил. лв.
транспортни средства.



През 2008 г. – 44 хил.лв., в т.ч. 35 хил. лв. машини, производствено оборудване и
апаратура, 1 хил. лв. съоръжения и други, и 7 хил. лв. ДМА в процес на изграждане.
Придобитите дълготрайни нематериални активи са на стойност хиляда лева.



През 2009 г. – 153 хил. лв., в т.ч. 87 хил. лв. машини, производствено оборудване и
апаратура и 66 хил. лв. транспортни средства.



През 2010 г. – 201 хил. лв., в т.ч. 173 хил. лв. строителни съоръжения и
конструкции, 21 хил. лв. машини, производствено оборудване и апаратура и 7 хил.
лв. земи.

Таблица 42. Дял на инвестициите в сумата на печалбата и амортизациите
Показатели

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Разходи за амортизации

74

68

84

71

Печалба след данъци

53

36

1

14

Общо

127

104

85

85

Инвестиции

347

44

146

201

273,23%

42,31%

171,76%

236,02%

% Дял на инвестициите в сумата
на печалбата и амортизациите

Забележка: Данните за извършените инвестиции са взети от справки към
публикуваните отчети, като от стойността на придобитите активи са
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изключени стойностите на излезлите активи, които са били в процес на
изграждане с цел избягване дублирането на обороти.
Сумата на инвестициите през периода варира, като след регистрирания спад през
2008 г. дружеството постепенно увеличава размера им истойността на инвестициите
през 2010 г. доближава тази в предкризисната 2007 г. Следва обаче да се отбележи,
че през последните две години високият дял на инвестициите в сумата на печалбата и
амортизациите в голяма степен се дължи на по-малката реализирана печалба след
данъчно облагане.
Както бе отбелязано и по-горе, през всички години на разглеждания период, с
изключение на 2008 г., общата стойност на нетекущите активи на дружеството съвпада
с балансовата стойност на дълготрайните материални активи, което обуславя и
идентичните заключения, които могат да бъдат направени по отношение на промените
в стойността им през годините.
Таблица 43. Структура на Дълготрайните материални активи
сума - хил.лв
Раздели, групи, статии

2007

2008

2009

2010

3

3

3

10

31

28

26

24

362

158

207

371

180

145

167

130

403

535

А.Дълготрайни(дългосрочни)активи
I. Дълготрайни материални активи
Земи (терени)
Сгради
Машини, произв. оборудване и апаратура
Транспортни средства
Съоръжения и други
Разходи за придобиване и ликвидация на
дълготрайни материални активи
Общо за група I

7
576

341

В структурно отношение, най-голям дял в групата на дълготрайните материални
активи имат машините, производственото оборудване и апаратурата (с относителен
дял от 69% през 2010 г.), следвани от съоръженията (с относителен дял от 24% през
2010 г.).
Балансовата стойност на машините, производственото оборудване и апаратурата
варира в рамките на разглеждания период (намалява над 2 пъти през 2008 г. спрямо
2007 г., когато се отчита и най-ниската им стойност), но към 31.12.2010 г. стойността им
надвишава регистрираната през 2007 г. с около 2.5%. При съоръженията също не се
наблюдава ясно изразена тенденция. Все пак, те приемат най-ниската си балансовата
стойност именно в края на разглеждания период – през 2010 г. тя е с 28% по-ниска в
сравнение с 2007 г.
Както абсолютната стойност, така и относителният дял на сградите в съвкупността от
ДМА на дружеството намаляват през 2010 г. спрямо 2007 г. – съответно с 27% и близо
1 процентен пункт.
В следващата таблица е представена балансовата стойност на ДНМА за разглеждания
период.
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Таблица 44. Балансова стойност на Дълготрайните нематериални активи
сума - хил.лв
Раздели, групи, статии
Нематериални активи

2007

2008

2009

2010

0

1

0

0

Съгласно отчетите на дружеството, "ВиК Берковица" ЕООД е притежавало
дълготрайни нематериални активи единствено през 2008 г. и дори тогава
относителният им дял в общите нетекущи активи на дружеството е незначителен.
Текущи активи
Балансовата стойност на текущите активи на дружеството към 31.12.2010 г. възлиза на
132 хил. лв., от които 97 хил. лв. материални запаси, 23 хил. лв. краткосрочни
търговски и други вземания, 9 хил. лв. пари и парични еквиваленти и 3 хил. лв. разходи
за бъдещи периоди.
Краткотрайните активи по години за периода от 31.12.2007 г. до 31.12.2010 г. имат
следните стойности:
Таблица 45. Балансова стойност на Краткотрайните Активи
сума - хил.лв
Раздели, групи, статии
Краткотрайни активи

2007

2008

2009

2010

189

246

178

132

През последните три години се наблюдава тенденция към намаляване на стойността
на текущите активи, което се дължи преди всичко на многократния спад в балансовата
стойност на паричните средства на дружеството. За целия период те намаляват с 30%
След 2008 г. материалните запаси формират основната част от краткотрайните активи
на дружеството (с относителен дял от 73% през 2010 г.), следвани от представените
по-долу краткосрочни вземания (с относителен дял от 17% през 2010 г.). В периода
2007-2008 г. паричните средства (анализирани в по-големи подробности по-долу) имат
най-голям относителен дял в разглежданата група активи на дружеството.
Таблица 46. Балансова стойност на Краткосрочните вземания
сума - хил.лв
Раздели, групи, статии
Вземания от клиенти и доставчици

2007

2008

2009

2010

15

38

26

21

2

3

3

2

17

41

29

23

Вземания от предприятия в група
Други краткосрочни вземания
Общо краткосрочни вземания

В структурата на краткосрочните вземания основен е делът на вземанията от клиенти
и доставчици – 91% през 2010 г. Тяхната балансова стойност варира през
четиригодишния период, като през 2010 г. тя е с 40% по-висока спрямо 2007 г.
Паричните средства и материалните запаси на "ВиК Берковица" ЕООД са представени
в следващата таблица.
Таблица 47. Балансова стойност на Паричните средства
сума - хил.лв
Раздели, групи, статии
Парични средства

2007

2008

2009

2010

117

115

60

9
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Материални запаси

47

81

79

97

В рамките на разглеждания период по отношение на паричните средства на
дружеството се наблюдава тенденция към значителен спад – през 2010 г. стойността
им е близо 13 пъти по-ниска в сравнение с 2007 г. Относителният им дял в общата
стойност на текущите активи на дружеството респективно намалява с цели 55
процентни пункта за целия период (от 62% през 2007 г. на 7% през 2010 г.).
При материалните запаси се наблюдава противоположна тенденция – към 2010 г.
стойността им е над два пъти по-висока в сравнение с 2007 г., докато относителният
им дял е нараснал с близо 50 процентни пункта за четиригодишния период.
Пасиви
Собствен капитал
Собственият капитал на „ВиК Берковица” ЕООД към 31.12.2010 г. възлиза на 539 хил.
лв.
Таблица 48. Собствен капитал
сума - хил.лв
Раздели, групи, статии

2007

2008

2009

2010

Регистриран капитал

605

480

516

516

Общо за група I

605

480

516

516

Резерв от последващи оценки на активи и пасиви

0

0

0

0

Целеви резерви:

8

8

8

8

- други резерви

8

8

8

8

Общо за група II

8

8

8

8

Натрупана печалба(загуба) от минали години

39

0

0

1

- неразпределена печалба

39

0

0

1

0

0

0

0

Текуща печалба /загуба

53

36

1

14

Общо за група III

92

36

1

15

705

524

525

539

А. Собствен капитал
I.Основен капитал

II. Резерви

- общи резерви
- резерв от временни разлики

III.Финансов резултат

- непокрита загуба

Общо за раздел А

След регистрирания през 2008 г. спрямо 2007 г. значителен спад в балансовата
стойност на собствения капитал на дружеството, той се запазва относително
непроменен. Въпреки това към 31.12.2010 г. стойността му е с 24% по-ниска спрямо
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началото на разглеждания период. Този факт се обуславя както от спада в стойността
на регистрирания капитал на дружеството (с 15% за целия период), така и от
намалението на текущата печалба (със 74% за целия период).
Нетекущи пасиви
Според публикуваните финансови отчети за периода 2007-2010 г. дружеството няма
дългосрочни пасиви.
Текущи пасиви
Таблица 49. Балансова стойност на Текущите пасиви
сума - хил.лв
Раздели,групи,статии

2007

2008

2009

2010

Текущи /Краткосрочни/ пасиви

60

64

56

128

Задължения към доставчици и клиенти

2

4

4

77

Задължения по търговски заеми

0

0

0

0

Задължения към персонала

28

31

23

22

Задължения към осигурителни предприятия

15

17

15

9

Данъчни задължения

10

7

9

4

Други краткосрочни задължения

5

5

5

16

Текущи /Краткосрочни/ пасиви

60

64

56

128

През наблюдавания период текущите пасиви на дружеството се увеличават повече от
два пъти. Този ръст се дължи преди всичко на многократното увеличение на
балансовата стойност на задълженията към доставчици и клиенти през 2010 г. спрямо
2009 г. (над 19 пъти). Следва да се отбележи, че ръстът на текущите активи също така
надвишава регистрираното нарастване на текущите вземания.
През първите три години от анализирания период най-голям дял в структурно
отношение имат задълженията към персонала. По силата на изложеното по-горе, през
2010 г. задълженията към доставчици и клиенти представляват основният дял в
структурата на текущите пасиви на "ВиК Берковица" ЕООД (60%).
Анализ на краткосрочното състояние на предприятието
Към 31.12.2010 г. собствените краткосрочни ресурси на дружеството (чистият оборотен
капитал) са на стойност 4 хил. лв. /краткотрайни активи - краткосрочни задължения/,
което показва, че вследствие на значителния спад в стойността на индикатора спрямо
предходните години, възможностите на дружеството да погасява краткосрочните си
задължения с краткосрочните си активи са силно ограничени. Колкото по-големи са
собствените краткосрочни ресурси, толкова по-големи са възможностите на
предприятието да разполага с повече оборотни средства, а регистрираният спрямо
2007 г. спад е над 32 пъти, което се дължи на анализираните по-горе спад в стойността
на краткотрайните активи и значителното нарастване (особено през последната
година) на текущите пасиви.
Анализ на дългосрочното финансово състояние – капиталова структура
За 2010 г. дълготрайните активи на дружеството (535 хил. лв.) са по-малки от
собствения капитал, който е в размер на 539 хил. лв. и текущите активи (132 хил. лв.)
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сапо-големи от привлечения капитал - 128 хил. лв. (който с случая съвпада с
балансовата стойност на текущите пасиви), което показва че предприятието разполага
със свободни, макар и ограничени, ресурси, с които може да изплати задълженията си.
Приходи от продажби
Съгласно финансовия отчет на дружеството за 2010 г. и поясненията към него
годишните приходи от продажби на „ВиК Берковица” ЕООД са на стойност 690 хил. лв.
Таблица 50. Приходи от продажби
сума - хил.лв
Нетни приходи от продажбите на :
-услуги регулирана дейност
Събиране, пречистване и доставяне на води

2007

2008

2009

2010

784

741

654

690

602

637

52

53

597

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни
води (канализационни услуги)
Строителство

128

- услуги

647

670

644

649

-продукция (ВиК ремонти и други)

137

71

10

41

784

741

654

690

-придобиване на активи
-други
Общо

Нетните приходи от обичайната дейност на дружеството намаляват през първите три
години от разглеждания период, докато през 2010 г. се наблюдава известно
подобрение. Въпреки това, към 31.12.2010 г. балансовата им стойност е с 12% пониска в сравнение с 2007 г. Предоставяните услуги представляват найголемиятотносителен дял в нетните приходи на дружеството (94% през 2010 г.). По
отношение на типовете регулирана дейност на дружеството, основен дял има
събирането, пречистването и доставянето на води (92% през 2010 г.)
Следва да се отбележи, че цените на предоставяните от дружеството услуги нарастват
на основание на решение на ДКЕВР: Решение№ Ц – 047 от 30.07.2008 г., считано от
01.08.2008 г.
Разходи за дейността
В следващата таблица е представена структурата на разходите за обичайна дейност
на „ВиК Берковица” ЕООД.
Таблица 51. Структура на разходите за обичайна дейност
сума - хил.лв
Наименование

структура

2007

2008

2009

2010

I. Разходи по
икономически елементи

728

722

673

688

Разходи за суровини и
материали

230

255

172

180

2007

2008

2009

2010

31.6%

35.3%

25.6%

26.2%

Разходи за обичайната
дейност
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Енергийни продукти

45

47

43

17

6.2%

6.5%

6.4%

2.5%

Вода

0

0

0

0

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Резервни части и
окомплектовки

7

65

19

15

1.0%

9.0%

2.8%

2.2%

Други

178

143

110

148

24.5%

19.8%

16.3%

21.5%

Разходи за външни
услуги

114

48

64

69

15.7%

6.6%

9.5%

10.0%

Застраховки

6

5

7

7

0.8%

0.7%

1.0%

1.0%

Суми по граждански
договори и хонорари

0

1

1

1

0.0%

0.1%

0.1%

0.1%

Пощенски, куриерски и
далекосъобщителни
услуги

4

4

4

6

0.5%

0.6%

0.6%

0.9%

Транспорт

5

3

2

1

0.7%

0.4%

0.3%

0.1%

Ремонт

1

3

9

8

0.1%

0.4%

1.3%

1.2%

Консултантски дейности

2

3

3

5

0.3%

0.4%

0.4%

0.7%

Данъци и такси

2

0

0

0

0.3%

0.0%

0.0%

0.0%

Договор с подизпълнител

77

0

0

0

10.6%

0.0%

0.0%

0.0%

Други

17

29

38

41

2.3%

4.0%

5.6%

6.0%

Разходи за амортизации

74

68

84

71

10.2%

9.4%

12.5%

10.3%

Разходи за персонала в
т.ч.

295

335

337

354

40.5%

46.4%

50.1%

51.5%

-разходи за заплати

204

246

240

254

28.0%

34.1%

35.7%

36.9%

-разходи за социално
осигуряване

55

57

51

53

7.6%

7.9%

7.6%

7.7%

в т.ч. за пенсии

45

46

36

32

6.2%

6.4%

5.3%

4.7%

-други

36

32

46

47

4.9%

4.4%

6.8%

6.8%

Други разходи

15

16

16

14

2.1%

2.2%

2.4%

2.0%

-командировки

3

4

3

3

0.4%

0.6%

0.4%

0.4%

12

12

13

11

1.6%

1.7%

1.9%

1.6%

728

722

673

688 100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

-други оперативни
разходи
Общо за група I

Като цяло, разходите за дейността на дружеството намаляват през целия анализиран
период – през 2010 г. балансовата им стойност е с около 5% по-ниска в сравнение с
2007 г.
През четирите отчетни години най-голям относителен дял в разходите за обичайната
дейност имат разходите за персонала, следвани от разходите за суровини и
материали. Най-малък дял в структурно отношение през целия период имат другите
разходи.
Разходите за персонала се увеличават през целия наблюдаван период – през 2010 г.
балансовата им стойност е с 20% по-висока в сравнение с 2007 г., а относителният им
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дял в съвкупността на разходите за дейността на дружеството нараства с 11
процентни пункта за целия период. Разходите за заплати представляват основният
дял в общите разходи за персонала на дружеството – 72% през 2010 г.
След регистрирания през 2008 г. пик разходите за суровини и материали намаляват –
за разглеждания четиригодишен период стойността им намалява с 22%, а
относителният им дял – с над 5 процентни пункта.
Разходите за външни услуги нарастват през последните три години от наблюдавания
период, но регистрираната през 2007 г. стойност все пак е с близо 40% по-висока
спрямо отчетената през 2010 г. Относителният дял на разходите за външни експерти
през 2010 г. е над 5 процентни пункта по-нисък в сравнение с началото на периода.
При разходите за амортизации не се наблюдава ясно изразена тенденция.
Абсолютната стойност и относителният дял на тази група разходи в общите разходи
приемат сходни стойности в началото и края на анализирания период.
В рамките на анализирания период стойността на разходите, попадащи в групата
‘други’, се запазва относително постоянна. Същото важи и за относителния им дял в
общите разходи за дейността на дружеството.
Таблица 52. Финансов резултат
сума - хил.лв
Наименование
Счетоводна печалба/загуба преди облагане с
данъци
Разходи за данъци
Нетна печалба

2007

2008

2009

2010

59

40

1

16

6

4

0

2

53

36

1

14

Показател за доброто финансово състояние на дружеството е реализираната през
периода 2007-2010 г. печалба и по-конкретно, благоприятният ръст в стойността на
нетната печалба през 2010 г. спрямо 2009 г, който слага край на наблюдаваната в
периода 2007-2009 г. тенденция към значителен спад. Въпреки отчетеното през
последната година подобрение, размерът на нетната печалба към 31.12.2010 г. е над 3
пъти по-малък в сравнение с 2007 г.
Следва да се отбележи, че след Решение№ Ц – 047 от 30.07.2008 г., считано от
01.08.2008 г.,не са въвеждани промени в цените на услугите, предоставяни от „ВиК
Берковица” ЕООД.
Основни финансови и оперативни показатели
Показатели, въведени от законодателя
Рентабилност на приходите от продажби
Коефициент
Фин.резултат, след приспадане на
2007 2008 2009 2010
на
данъци
рентабилност
на приходите
от продажби
или коефиц.
на марж
Нетен размер на приходите от продажби 0.0676 0.0486 0.0015 0.0203
През 2010 г. рентабилността на 100 лв. приходи от продажби е 2,03 лв., т.е. 100 лева
нетни приходи от продажби са донесли на дружеството 2,03 лв. печалба, което
представлява спад от 4.73 лв. спрямо 2007 г.
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Коефициент на събираемост на вземанията
1,2*Нетни приходи от продажби Вземания от клиенти и
доставчици + Вземания от
клиенти и доставчици от
пред.год.
Коефициент на
събираемост на
вземанията

1,2*Нетни приходи от продажби +
Вземания от клиенти и
доставчици от пред.год.

2007

2008

0.98

2009

0.96

2010

0.97

0.98

Коефициентът на събираемост на вземанията се запазва относително постоянен през
анализирания период.
Коефициентът на обща ликвидност
Коефициент на
обща
ликвидност

Краткотрайните активи
Краткосрочни задължения

2007
3.02

2008

2009

3.70

2010

3.00

1.01

Коефициентът на обща ликвидност характеризира възможността дружеството да
погасява краткосрочните си задължения с наличните краткосрочни активи.
Коефициентът показва, че през 2010 г. 1 лев краткосрочни задължения бива покрит с
1.01 лв. краткотрайни активи. Според изследване на Хасанеин (2006)5 коефициентът
на обща ликвидност за водната индустрия е между 2,6 и 3. Регистрираният през 2010 г.
спрямо 2009 г. почти трикратен спад в стойността на анализирания коефициент
съществено отдалечава общата ликвидност на „ВиК Берковица” ЕООД от оптималните
стойности на показателя. Следва да се отбележи, че показателят дава условна оценка
за платежоспособност, защото в неговите елементи могат да бъдат включени
бавноликвидни и трудноликвидни активи - залежали материали, както и
трудносъбираеми вземания.
Други общи финансови показатели
Рентабилността на собствения капитал
Коефициент на
рентабилност на
собствения
капитал

Фин.резултат, след приспадане на
данъци
Собствен капитал

2007
0.08

2008

2009

0.07

0.00

2010
0.03

Представените по-горе стойности на анализирания индикатор показват, че през 2010 г.
един лев собствен капитал е донесъл 0.03 лв. печалба, което представлява намаление
от 0.05 лв. спрямо 2007 г.
Коефициент на капитализация на реалните активи
Коефициент
на
капитализаци
я на реалните
активи

Фин.резултат, след приспадане на
данъци

2007

2008

2009

2010

Реални активи (ДМА+КМА-кратк.зад)

0.094
1

0.100
6

0.002
3

0.027
8

5

Хасанеин, Амр. Г. и Р. А. Кхалифа. „Оценка на финансовото и оперативно представяне:
Водоснабдителни и канализационни компании в Египет.” Строителни услуги, инженерни изследвания и
технологии 27,4 (2006): 285-295. Business Source Premier. EBSCO. 15.02.2012.
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Коефициентът на капитализация на реалните активи показва до какъв финансов
резултат е довело използването на реални активи, като от своя страна реалните
активи представляват сумата на ДМА и КМА, намалени с краткосрочните задължения.
През 2010 г. 100 лева реални активи са довели до 2.78 лева печалба, което
представлява спад от над 6.63 лв. спрямо 2007 г.
Коефициент на капитализация на активите
Коефициент
на
капитализаци
я на активите

Фин.резултат, след приспадане на
данъци

2007

2008

2009

2010

(ДМА+КМА)

0.085
1

0.085
3

0.002
1

0.022
2

Заключенията, които могат да се направят по отношение на коефициента на
капитализация на активите в рамките на периода 2007-2010 г., са сходни с
представените по-горе по отношение на реалните активи: стойността на показателя
намалява и през 2010 г. е над 3 пъти по-ниска от регистрираната през 2007 г.
Ефективност на приходите
Разход

Коефициент на
ефективност на приходите

2007

Приходи

2008

0.93

2009

0.95

1.00

2010
0.98

Показателят показва срещу колко лева разходи е постигнат 1 лев приходи. През 2010
г. за получаването на 1 лев приходи са извършени 0.98 лв. разходи, което
представлява увеличение от 0.05 лв. спрямо 2007 г.
Ефективност на разходите
Приходи

Коефициент на
ефективност на разходите

2007

Разходи

2008

1.08

2009

1.06

1.00

2010
1.02

През 2010 г. на всеки лев разходи се реализират 1.02 лв. приходи, което представлява
спад спрямо 2007 г. в размер на 0.06 лв.
Финансова стабилност или автономност
Коефициент на
финансова автономност

Собствен капитал

2007

Пасиви

11.75

2008

2009

8.19

9.38

2010
4.21

Показателите за финансова стабилност или автономност дават количествена
характеристика на степента на финансова независимост на фирмата от кредиторите.
Към 2010 г. собственият капитал е над 4 пъти по-голям от пасивите на дружеството,
което показва, че дружеството не е зависимо от кредитори, тъй като съществуващите
задължения са достатъчно обезпечени с имуществото на предприятието. Следва
обаче да се отбележи, че тенденцията, която се наблюдава в рамките на разглеждания
период е към намаление на стойността на анализирания коефициент.
Коефициент на задлъжнялост
Коефициент на
задлъжнялост

Пасиви
Собствен капитал

2007
0.09

2008
0.12

2009
0.11

2010
0.24

Коефициентът изразява степента на зависимост на предприятието от своите
кредитори за уреждане на задълженията си. Обикновено той е под 1 и показва колко
задължения са отчетени на 1 лев собствен капитал. Колкото коефициентът е по-малък
от 1, толкова независимостта на предприятието от външни източници на средства е
по-голяма. През 2010 г. дружеството има 0.24 лв. задължения на един лев собствен
капитал. Нивото на разглеждания показател обаче бележи тенденция към нарастване.
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Коефициентът на бърза ликвидност
Краткоср.активи – материални
запаси – разходи за бъдещи
периоди

Коефициент на
бърза ликвидност

2007

Краткосрочни задължения

2.23

2008
2.44

2009

2010

1.59

0.25

Коефициентът на бърза ликвидност характеризира възможността за погасяване на
краткосрочните задължения чрез краткосрочни вземания, краткосрочни финансови
активи и парични вземания. Коефициентът показва, че през 2010 г. 1 лев краткосрочни
задължения на дружеството е покрит с 0.25 лв. краткосрочни вземания, краткосрочни
финансови активи и парични средства, което представлява спад от близо 2 лв. спрямо
2007 г.
Коефициент на незабавна ликвидност
Коефициент на
незабавна
ликвидност

Краткоср.инвестиции + парични
средства

2007

Краткосрочни задължения

1.95

2008
1.80

2009

2010

1.07

0.07

Коефициентът на незабавна ликвидност характеризира възможността предприятието
да погасява краткосрочните си задължения с наличните краткосрочни финансови
активи и парични средства. През 2010 г. 1 лев краткосрочни задължения на
дружеството е покрит с 0.07 лв. краткосрочни инвестиции и парични средства, което е
с 1.88 лв. по-малко в сравнение с 2007 г.
Коефициент на абсолютна ликвидност
Коефициент на
абсолютна
ликвидност

Парични средства

2007

Краткосрочни задължения

1.95

2008
1.80

2009

2010

1.07

0.07

Коефициентът на абсолютна ликвидностхарактеризира възможността предприятието
да погасява краткосрочните си задължения само с наличните парични средства. Тъй
като дружеството не разполага с краткосрочни финансови активи, то коефициентът на
незабавна ликвидност е еднакъв с коефициента на абсолютна ликвидност.
Заетост на Материалните краткотрайни активи
Показателите за обръщаемост на краткотрайни материални активи характеризират
ефективността на използване на материалните запаси.
Времетраене на един оборот в дни
2007
Времетраене на един
Средни наличности на МЗ
оборот в дни (Нетен
Нетни приходи от продажби/360 23.65
цикъл на мат.запаси)

2008
31.09

2009

2010

44.04

45.91

В рамките на разглеждания период се наблюдава тенденция на влошаване на
показателя: времето за обръщаемост на материалните запаси се е увеличило с над 20
дни през 2010 г. спрямо 2007 г.
Брой на оборотите в годината
Брой на оборотите в
годината

360

2007

Времетраене на един оборот

15.22

2008
11.58

2009

2010

8.18

В рамките на анализирания период броят на оборотите намалява почни два пъти.
Коефициент на обръщаемост на оборотния капитал
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Времетраене на
един оборот (Нетен
цикъл на оборотния
капитал)

Средни налични МЗ + кратк.
вземания от клиенти и дост. –
кратк.задължения към
доставчици и клиенти
Нетни приходи от
продажби/360

2007

2008

29.62

2009

47.61

56.15

2010
16.70

През 2010 г.обръщаемостта на оборотния капитал се увеличава с почти 13 дни спрямо
2007 г. Съответно броят на оборотите в годината нараства (виж следващата таблица).
Брой обороти на оборотния капитал в годината
Брой обороти на
оборотния капитал в
дни

360

2007

2008

Времетраене на един оборот

12.16

2009

7.56

6.41

2010
21.56

Приходи от продажби на един зает работник или служител
Показатели

2007

2008

2009

2010

Нетни приходи от продажби

784

741

654

690

Средно списъчен състав на
персонала

39

39

40

40

20.10

19.00

16.35

17.25

Приходи от продажби на един
зает в хил. лв.

Приходите от продажби на 1 зает работник намаляват през първите три години от
разглеждания период. През 2010 г. обаче се наблюдава подобрение спрямо 2009 г.,
докато числеността на средносписъчния състав на дружеството се запазва постоянна.
Въпреки регистрираното в края на анализирания период подобрение, приходите от
продажби на един зает към 31.12.2010 г. са с близо 3 хил. лв. по-малко в сравнение с
2007 г.
Отчетната 2007 г. предприятието приключва с печалба в размер на 140 хил. лв. и в
резултат на увеличаване на цените на предоставяните регулирани услуги през
следващите години реализира значително увеличение на финансовия резултат, като
за 2010 г. сумата на печалбата е 1 050 хил. лв. След 2010 г. не са променяни цените на
услугите и в този смисъл не се очаква скок в приходите и печалбата.
Предприятието приключва отчетната 2010 г. с печалба в размер на 14 хил. лв., което
представлява съществено подобрение спрямо предходната година, но същевременно
и няколкократен спад спрямо началото на разглеждания четиригодишен период.
Въпреки това, следва да се отчете като позитивен за финансовото състояние на "ВиК
Берковица" ЕООД фактът, че и през четирите анализирани години се отчита печалба.
Към 2010 г. дружеството разполага с малко свободни средства, които обаче му
позволяват да изплаща задълженията си. Също така, „ВиК Берковица” ЕООД не е
зависимо от кредиторите, но степента му на финансова автономност намалява
значително в рамките на разглеждания период.
Един стопански оборот на оборотния капитал се извършва за 17 дни през 2010 г., т.е.
броят на оборотите е 21.56 пъти в годината. Влошава се обаче ефективността на
използване на материалните запаси – увеличава се времетраенето на един оборот,
съответно намалява броят на оборотите за 1 година.
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Понастоящем дружеството разполага със силно ограничени възможности да погасява
краткосрочните си задължения с краткосрочните си активи, вследствие на регистриран
в рамките на разглеждания период спад в стойността на краткотрайните активи и
значителното нарастване (особено през последната година) на текущите пасиви.
Друг проблем пред дружеството е отчетеното в рамките на наблюдавания период
влошаване на стойностите на част от основните финансови и оперативни показатели.
2.4.2. ВиК услуги и цени
Основните услуги, които предоставя „ВиК Берковица” ЕООД, са доставяне на вода на
потребителите и отвеждане на отпадъчни води.
Община Берковица обхваща 20 населени места, като „ВиК Берковица” ЕООД
водоснабдява 18 от тях.Услугата отвеждане на отпадъчни води се предоставя
единствено на територията на гр. Берковица, където е съсредоточена и основната част
от населението на общината. Към момента няма изградена ПСОВ.
Услугата водоснабдяване се предоставя във всички населени места в общината,
обслужвани от ВиК дружеството. Услугата отвеждане на отпадъчни води се
предоставя само в гр. Берковица.
В следващите две таблици са представени цените на предоставяните от ВиК
дружеството услуги, както и средно претеглените цени за водни услуги за Дунавски
район за басейново управление на водите и средно за страната в периода 2008-2010 г.
Tаблица 53. Цени на ВиК услугите на „ВиК Берковица” ЕООД
Цена в лева без ДДС/куб.м.
2008

2009

2010

2011г.

към 30.01

към 30.01

към 30.06

към 31.12

І.

Доставяне на вода
с питейни качества
за население и
бизнес

0.71

0.76

0.76

0.76

ІІ.

Отвеждане на
битови и
промишлени води

0.11

0.11

0.11

0.11

Източник: ДКЕВР
Таблица 54. Средно претеглени цени за водни услуги за Дунавски район за
басейново управление на водите и средно за страната (лв. на куб.м. без ДДС)6
2008 г.

2009 г.

2010 г.

Доставка на вода
Дунавски район за басейново управление на водите

0,91

1,03

1,11

Средно България

0,93

1,07

1,14

Дунавски район за басейново управление на водите

0,11

0,14

0,15

Средно България

0,11

0,14

0,15

Отвеждане на отпадъчни води (канализация)

6

Анализ на разходите в сектор „Води” и източници за тяхното финансиране, разработен в
рамките на Проект „Подготовка на Национална стратегия и план за действие за управление на
водите и на необходимите промени в нормативната база” на МОСВ.
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2008 г.

2009 г.

2010 г.

Пречистване на отпадъчни води за битови и приравнени потребители
Дунавски район за басейново управление на водите

0,20

0,20

0,22

Средно България

0,26

0,26

0,26

Пречистване на отпадъчни води - степен на замърсяване 1
Дунавски район за басейново управление на водите

0,47

0,47

0,47

Средно България

0,46

0,46

0,45

Пречистване на отпадъчни води - степен на замърсяване 2
Дунавски район за басейново управление на водите

0,41

0,46

0,56

Средно България

0,45

0,55

0,62

Пречистване на отпадъчни води - степен на замърсяване 3
Дунавски район за басейново управление на водите

0,53

0,60

0,71

Средно България

0,62

0,76

0,81

Източник: ДКЕВР и собствени изчисления
Данните показват еднократно покачване на цената на услугата доставяне на вода на
потребителите, предоставяна от дружеството, докато цената на услугата отвеждане на
отпадъчни води остава непроменена през разглеждания период. Цените за доставка
на вода на „ВиК Берковица” ЕООД са по-ниски от средните за Дунавския басейнов
район и страната. Цените за отвеждане на отпадъчни води са равни на средните за
басейновия район и страната през 2008 г. През следващите две години се регистрира
увеличение на средните цени на басейново и национално равнище, докато цената на
предоставяната услуга от „ВиК Берковица” ЕООД остава непроменена.
Общата цена за ВиК услугата за „ВиК Берковица” ЕООД е по-ниска от средната цена
за Дунавския басейнов район и средната за страната. Тази цена е поносима за
населението в обособената територия. При определения законов праг от 4% разходи
за ВиК услуги от средния месечен доход на едно домакинство, в региона на
дружеството този процент е 1,04%.
2.4.3. Централизирано доставяне на топла вода
Услугата централно отопление не се предоставя в рамките на обособената територия.
2.4.4. Частни системи за доставяне, отвеждане и пречистване на води
В обособената територия няма системи частна собственост за доставка на вода и
събиране и отвеждане на отпадъчни води.
2.4.5. Заключения и препоръки
Отчетната 2010 г. „ВиК Берковица” ЕООД приключва с печалба в размер на 14 хил. лв.,
което представлява съществено подобрение спрямо предходната година, но
същевременно и няколкократен спад спрямо 2007 г. Въпреки това, като позитивен за
финансовото състояние на дружествотоможе да се отчете фактът, че и през четирите
анализирани години се отчита печалба.
Към 31.12.2010 г. „ВиК Берковица” ЕООД разполага с малко свободни средства, които
обаче са достатъчни за покриване на задълженията. Също така, дружеството не е
зависимо от кредиторите, но степента му на финансова автономност намалява
значително през 2007-2010 г.
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Проблем за „ВиК Берковица” ЕООД е, че разполага със силно ограничени възможности
да погасява краткосрочните си задължения с краткосрочните си активи, вследствие на
регистриран в рамките на разглеждания период спад в стойността на краткотрайните
активи и значителното нарастване (особено през 2010 г.) на текущите пасиви.
Услугата водоснабдяване се предоставя във всички населени места в общината,
обслужвани от „ВиК Берковица” ЕООД. Услугата отвеждане на отпадъчни води се
предоставя само в гр. Берковица.Поради това е необходимо развитието на мрежата за
отвеждане на отпадъчните води, както и изграждане на ПСОВ, тъй като към момента
дружеството не предлага услугата пречистване.
Цените за доставка на вода на „ВиК Берковица” ЕООД са по-ниски от средните за
Дунавския басейнов район и страната. Цените за отвеждане на отпадъчни води са
равни на средните за басейновия район и страната през 2008 г. През следващите две
години се регистрира увеличение на средните цени на басейново и национално
равнище, докато цената на предоставяната услуга от „ВиК Берковица” ЕООД остава
непроменена. Общата цена за ВиК услугата за „ВиК Берковица” ЕООД е по-ниска от
средната цена за Дунавския басейнов район и средната за страната. Тази цена е
поносима за населението в обособената територия. При определения законов праг от
4% разходи за ВиК услуги от средния месечен доход на едно домакинство, в региона
на дружеството този процент е 1,04%.
Анализът на финансовото състояние на „ВиК Берковица” ЕООД и цените на
предоставяните услуги са отправна точка при изготвянето на анализ и прогноза на
макро-поносимостта, най-вече при определяне на размера на средствата, които
дружеството може да задели за финансиране на инвестициите, предвидени в
инвестиционната програма.
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3. Оценка на съществуващата ситуация и нуждите от водоснабдителни и
канализационни системи
3.1. Водни ресурси
3.1.1. Обща характеристика
На територията обслужвана от „ВиК Берковица” ЕООД се идентифицират следните
водни басейни:


р. Бързия и др. малки и по-големи притоци;



р. Берковска;



подземни водни тела.

Фигура 8 Карта на водните обекти в община Берковица
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3.1.1.1.

Реки

Река Берковска (с дължина - L = 16,800 км; и площ на водосбора – F = 59,300 км2) е с
изворен приток Ценкова бара (L = 2,400 км; F = 2,200 км2), който започва течението си
североизточно от връх Ком (2 016 м). Първоначално е ориентирана на северозапад и
след рязък завой приема североизточна посока, която запазва до вливането си в р.
Бързия, като десен приток след гр. Берковица. Приема много първоразрядни притоци:
р. Средна бара - ляв приток; р. Пенчова - десен приток; р. Женска - ляв приток; р.
Шабовица - десен приток; Голяма река (с „Хайдушки водопад” - 10м). Пълноводието е
през месеците април и май, маловодието – август - октомври.
Река Бързия (с дължина - L = 35,100 км; и площ на водосбора – F = 24,300 км2) изтича
от извор югозападно от връх Тодорини кукли в землището на с. Малорад. Тече
първоначално на запад в дълбока долина и след рязък завой ориентира течението си
в посока северозапад-север-северозапад. Влива се в р. Огоста отдясно при гр.
Монтана. Образува речна мрежа от голям брой притоци в т.ч. и р. Берковска.
Пълноводието е през месеците април и май, маловодието – август - октомври.
3.1.1.2.

Язовири

Язовир “Среченска бара” (общ обем 15,5 млн. м3 и наличен полезен обем 14,0 млн.
м3). Използва се основно за питейно-битово водоснабдяване и по малко за
промишлено водоснабдяване.
2,600 млн.м3 вода се подават за питейно-битово водоснабдяване в т.ч:


0,800 млн. м3 за питейно водоснабдяване на общини Монтана и Берковица;



1,800 млн. м3 за питейно водоснабдяване на община Враца.
3.1.1.3.

Цели за подобрение качеството на водата.

България като страна-членка на Европейския съюз трябва да достигне целта за добро
състояние на водите до 2015 г., посредством определяне и прилагане на
необходимите мерки в интегрирани програми от мерки, като се вземат предвид
съществуващите изисквания в Европейската Общност.
Там, където състоянието на водите е добро, следва то да бъде поддържано.
Необходимо е целта за добро състояние да се преследва за всеки един речен басейн
и то по такъв начин, че да се координират мерките, касаещи повърхностни и подземни
водни обекти, принадлежащи към една и съща екологична, хидроложка или
хидрогеоложка система. Целта за постигане на добро състояние е пряко обвързана с
параметрите за качество и количество на разглежданите води.
Съгласно чл. 4 от Рамковата директива за водите 2000/60 на ЕС екологични цели за
водите са:


Постигане на добро екологично състояние и добро химично състояние на
повърхностните води;



Постигане на добър екологичен потенциал и добър добро химично състояние на
повърхностните изкуствени водни тела;



Постигане на добър екологичен потенциал и добро химично състояние на
повърхностните силно модифицирани водни тела (СМВТ);
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Достигане на добро състояние на подземните води (т.е. добро химично и
доброколичествено състояние на подземните водни тела);



Предотвратяване влошаването състоянието на повърхностните и подземните
води;



Постигане на целите и стандартите за защитените територии;



Намаляване концентрацията на замърсители в подземните води;



Прекратяване на заустванията
повърхностните води.

на

приоритетни

и

опасни

вещества

в

Повърхностни водни тела
Целите за повърхностните водни тела са:


Достигане на добро екологично състояние и добро химично състояние;



Достигане на добър екологичен потенциал и добро химично състояние за
изкуствени водни тела;



Достигане на добър екологичен потенциал и добро химично състояние за силно
модифицирани водни тела (СМВТ);



Предотвратяване на по нататъшно влошаване на състоянието;



Прекратяване заустванията
повърхностните водни тела.

на

приоритетни

и

опасни

вещества

в

Подземни водни тела
По отношение на подземните води изискванията и целите за добро състояние са
насочени към отстраняването на възходящи тенденции и нарастване концентрациите
на замърсители в тях, както и обръщане посоката на такива тенденции
Целите, заложени за подземните водни тела, са поддържане на добро състояние или с
други думи поддържане на доброто им химично и доброто им количествено състояние.
По отношение на химичното състояние целта е ненадвишаване на стандартите за
качество за всички параметри, заложени в Наредба № 1/10.10.2007г. за проучване,
ползване и опазване на подземните води.
За всяко подземно водно тяло е необходимо да се спазват следните изисквания:


Опазване на подземните води като ценен природен ресурс и основен източник
на вода за питейно–битово водоснабдяване;



Предотвратяване или ограничаване на въвеждането на замърсители в
подземните водни тела;



Предотвратяване влошаването на химичното състояние на всички подземни
водни тела;



Осигуряване на баланс между черпенето и възстановяването на подземните
води, с цел постигне на добро състояние до 2015 г. в съответствие с Анекс V на
ЕРДВ;



Прекратяване на значимите и устойчиви тенденции на увеличение
концентрацията на замърсяване в резултат от човешка дейност, за да се
намали трайно замърсяването на подземните води;



Постигане и поддържане на добро количествено и добро химично състояние на
подземните водни тела.
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Случаи, при които се налагат изключения
В случаите, когато едно водно тяло е засегнато до такава степен от дейността на
човека или състоянието му по естествени причини е такова, че не е целесъобразно да
се цели достигане на добро му състояние, то за същото тяло следва да се приложат
по-малко строги цели. Тези цели е необходимо да са подходящо обосновани с ясни и
прозрачни критерии, както и да се приложат всички възможни практически действия за
опазване на по-нататъшно влошаване на съществуващото му състояние.
Възможно е да съществуват основания за отклонения от изискванията за достигане на
добро състояние, когато това е в следствие на непредвидени обстоятелства като
наводнения и разливи или по причини от надделяващ обществен интерес. В тези
случаи е необходимо да се предприемат всички възможни практически действия за
опазване и намаляване на вредното въздействие върху състоянието на водното тяло.
Когато за определено водно тяло достигането на добро състояние е невъзможно да се
осъществи до 2015 г. поради техническа неприложимост, непропорционални разходи
или природни условия, при наличието на достатъчна техническа и икономическа
аргументация е възможно да се приложи дерогация. ЕРДВ дава възможност на
страните членки да се ангажират с два допълнителни цикъла от шест години на
планиране и осъществяване на мерките (до 2027 г.). В случай на невъзможност за
постигане на целите поради природни условия, периодът може да продължи и след
2027.
Основната цел е предотвратяване влошаването на екологичното състояние и
постигане на „добро” запазване и подобряване на доброто химично състояние.
Мерките, които следва да се прилагат са следните:
1.

Контрол на изпълнението на условията на разрешителното за заустване
на отпадъчни води във водни обекти;

2.

Доизграждане на канализационна мрежа за населено място над 10 000
е.ж. - на гр. Берковица;

3.

Изграждане на ГПСОВ над 10 000 е.ж. в чувствителна зона - гр.
Берковица;

4.

Закриване на общинското депо на гр. Берковица;

5.

Контрол на задължителното изпълнение на програми от мерки за
ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от
земеделските дейности от земеделските стопани в уязвимите зони;

6.

Спазване на правила за добра земеделска практика с цел опазване на
водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници;

7.

Разрешителен режим за водно тяло, съобразно ОВОС, екологичната
оценка и/или оценката за съвместимост;

8.

Контрол на промишлените зони за производствени и опасни отпадъци;

9.

Определяне и изграждане на 3 бр. СОЗ;

10.

Контрол за спазването на охранителнят режим в границите на СОЗ;

11.

Забрана за издаване на разрешителни за водовземане с цел ВЕЦ (с
изключение на руслови ВЕЦ на съществуващи бентове и прагове);

12.

Контрол по спазване на условията в разрешителното за водовземане.

Draft Regional Master Plan Berkovitsa BG_25.02.2013

стр.100

България, Проект за развитие на общинската инфраструктура
Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в западен регион на Република България, MIDP-MP-QCBS3, Заем №: 7834-BG
Генерален план за oбособената територия на “ВиК” ЕООД - гр. Берковица

фигура 9 Цели за опазване на околната среда за повърхностни води (ПУРБ – БД Дунавски район)
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3.1.1.4.
Практики за следене качеството на водата за водоснабдяване
за питейни нужди
Водните ресурси са използваемата част от природните води. Формират се предимно от
валежите и се проявяват като повърхностни и подземни води.
А) Мониторингът на качеството на повърхностните водите се извършва от
подразделенията на МОСВ по специални програми за осъществяване на контролен и
оперативен мониторинг. Основната цел на програмата за контролен мониторинг е да
осигурява подробни и детайлни обобщения на екологичното и химично състояние на
водните тела, като определя базовата линия на състоянието им и осигурява
възможност за класификацията на водните обекти в пет класа в съответствие с
нормативните определения.
Основна цел на оперативния мониторинг е да установи и следи състоянието на онези
водни тела, които са определени при оценката на риска като тела в риск по отношение
постигането на добро екологично състояние, както и да направи оценка на промените в
състоянието на водните тела в риск, когато за тях са набелязани и приложени
програми от мерки. При реализацията на програмата за оперативен мониторинг, всеки
параметър се наблюдава с такава честота, че да осигурява достатъчни данни за
надеждна оценка на състоянието на съответния качествен елемент и респективно
състоянието на водното тяло в риск
Принципно честотата на мониторинга се съобразява с променливостта на
параметрите, получени в резултат на естествени и предизвикани от човека състояния.
Времето на изпълнение на мониторинг се избира с цел свеждане до минимум
въздействието на сезонните изменения на резултатите и следователно гарантиране,
че резултатите отразяват промените във водния обект възникнали вследствие
промени от антропогенен характер. Ако е необходимо, за постигането на тази задача,
се провежда допълнителен мониторинг през различните сезони на една и съща
година.
При анализа се използва Биотичен Индекс (БИ) за оценка качеството на
повърхностните течащи води с 5-степенна скала. Най-високата стойност БИ 5 е за
чисти, неповлияни от антропогенни въздействия води, БИ 1 е за тежко замърсени
води.
Връзка на биологичните категории с приетата категоризация на водоприемниците
според Наредба № 7 (08.08.1986 г.; ДВ бр. 96/86 г.) е представена в таблицата подолу.
Таблица 55. Връзка на биологичните категории с приетата категоризация на
водоприемниците според Наредба № 7 (08.08.1986 г.; ДВ бр. 96/86 г.)
БИ

Наредба 7, 86г.

Качество на водата

5; 4-5

I

чисти незамърсени води с високо качество

4

I

чисти незамърсени води с добро качество

3-4

II

слабо замърсени води

3

II; III

слабо до средно замърсени води

2-3

III

средно замърсени води

2

III; извън категориите

силно замърсени води

1-2; 1

извън категориите

много силно замърсени води; екологически
поразен речен участък
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Биотичният индекс е приложим само за реки и е неприложим е за пресъхващи реки,
бракични води, изкуствени канали и други.
Б) Отговорни институции
1. Басейнова дирекция за управление на водите - Дунавски басейн
2. НИМХ към БАН
3. "Напоителни системи" ЕАД
4. "В и К" Берковица ЕООД гр. Берковица.
В) Надеждност на анализите
За осигуряване на необходимата и достатъчна надеждност на направените анализи се
ползва методика, която гарантира максимална точност. Пробонабирането за
хидробиологичен мониторинг се извършва съгласно световен стандарт ISO 7828, 1985
(и съответната му европейска норма EN 27828, 1994). Единствено изключение е
самата река Дунав, където в допълнение се прилага и ISO 9391, 1993 за
пробонабиране от дълбоки води. Дизайна на програмата за пробонабиране, техниките
за съхраняване и консервиране на пробите, първичната обработка и др. са съгласно
международен стандарт ISO 5667-1, 2, 3, 6; 1980, 1991, 1985, 1990.
3.1.2. Повърхностни водоизточници и тяхното използване(количество и
качество)
Водосборна област

3.1.2.1.

Релефът на водосборната област е предимно планински. От интензивните
диференцирани геотектонски движения планинските масиви (хорстове) са високо
издигнати, а котловинните низини – дълбоко потънали, в които р. Бързия е оформила
своята долина.
Водосборът на реката е с площ 24,300 км2.
фигура 10 Карта на водосбора на р. Огоста
Оряхово
Мизия

ст

р.
Ог Дъл
ос год
та
е

лс

Чипровци

ка

р.

Бойчиновци
Бо
т
Монтана уня
яз. Огоста

Берковица Вършец

о
Ог

а

р. Скът

Бяла
Слатина

Враца
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Хидрометрична мрежа:
От опорната хидрометрична мрежа на р. Искър състояща се от 33 хидрометрични
станции (ХМС), 4 ХМС са на р. Огоста, 12 на притоците й в т.ч. и една на р. Десна бара
до с. Бързия. Измерванията на водните количества се правят нормално всеки месец
един до два пъти, което е необходимо за правилното построяване на ключовите криви
Q=f(H).
Гъстотата и разположението на опорната мрежа от ХМ станции са достатъчни за
изследване на естествения режим на оттока. За мониторинг на количеството и
качеството на речните води гъстотата на мрежата не е достатъчна при сегашното
силно нарушение на естествените условия за формиране на оттока.
Таблица 56 Основни хидрографски характеристики на оттока
№

Река

Площ на
Разстояние
Средна
година на година на
Местност водосборната
от устието,
н. в., м
откриване закриване
2
област, км
км

Бързия с. Бързия

16120

2,9

1449,0

4,00

54

-

Количество на повърхностните води

3.1.2.2.

Средногодишен, максимален и минимален отток по хидрометрични станции
Следенето на оттока по поречието на Берковска река се осъществява чрез ХМС:
Режимът на повърхностните води се определя от релефа и съответните климатичните
условия, но най общо може да се представи зонално чрез 4 характеризиращи го пояса:
І-ви пояс с най-висок модул на оттока над 20 л/с.км2 обхваща горното течение на
реките и е разположен в най–високите и най-водообилните части на Стара планина - р.
Берковска над Берковица – 31,8 л/с.км2.
Таблица 57 Годишно разпределение на оттока на р. Берковска за периода 19982010г.
месец

I

max

1,65

средно

1,23

min

0,75

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ср.
год

4,32

11,00

31,80

2,63

3,57

0,38

0,31

0,28

1,17

1,65

31,80

0,83

1,06

3,17

5,15

1,28

0,77

О,28

0,21

0,16

0,34

0,37

1,24

0,63

0,42

1,65

0,99

0,63

0,28

0,16

0,16

0,037

0,16

0,16

0,037

II
3,57

Таблица 58 Годишно разпределение на оттока на р. Бързия за периода 19982010 г.
месец

I

max

0,079

средно

0,044

min

0,030

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ср.
год

0,18

0,20

0,48

0,16

0,079

0,030

,019

0,014

0,180

0,065

0,48

0,053

0,081

0,12

0,29

0,12

0,048

0,025

0,019

0,030

0,057

0,045

0.078

0,030

0,030

0,079

0,095

0,079

0,030

0,019

0,019

0,019

0,041

0,030

0,019

II
0,065

3.1.2.3.

Качество на повърхностните води

На територията на Община Берковица преминават р. Берковска и р. Бързия.
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Информацията, с която се разполага за кислородния режим на р. Берковска преди
вливането й в р. Бързия, а от там и в р. Огоста е твърде оскъдна, неравномерно
разпределена във времето за разглеждания период и изменяща се в тесни граници за
един сравнително чист характер. Измерените стойности на разтворения кислород (О2)
са в диапазона 9.6 – 12.5 mg/l. В тези граници не може да се търси тенденция на
изменение тъй като тук основните фактори са естествените.
Повърхностните води са първа категория, като в преходните сезони при валежи и
снеготопене са с повишени стойности на показателите „мътност”, „цветност” и
съдържание на „неразтворени вещества”, т. е. влошени органолептични показатели.
Поречията на реките при преминаването им през населените места и в близост до тях
са замърсени от битови и градински отпадъци, от отпадъци от животновъдни
дейности.
Оценка на качеството на реките в отделните райони за басейново
управление
Анализът на качеството на повърхностните води по райони за басейново управление
през 2009 г. показва тенденция за запазване на доброто качество на водите по
отношение на основните показатели – разтворен кислород, биохимична потребност от
кислород (БПК5), химична потребност от кислород (ХПК), азот амониев (NH4-N), азот
нитратен (NO3-N), фосфати (PO4).
Фигура 11 Категоризация на повърхностните водни тела
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Фигура 12 Оценка на риска в поречието на р. Огоста

През гр. Берковица протича р. Берковска, която по-надолу по течението си се влива
в р. Бързия – приток на р. Огоста.
Водите от селищните канализации в района гр. Берковица се отвеждат в р.
Берковска, замърсявайки я с органични вещества.
Данните от мониторинга показват, че участъкът е замърсен с: неразтворени
вещества, биогенни елементи и др. Наблюдава се ниско съдържание на разтворен
кислород.
Действителната категория в участъка р. Берковска след гр. Берковица е III, което я
прави една ’’гореща точка” в поречието на р. Огоста.
3.1.3. Подпочвени водоизточници и оползотворяване (количество и
качество)
Подземните водни ресурси на територията на „ВиК Берковица” ЕООД се
характеризират основно с порови води от кватернер и неоген.
№

Код на ПВТ към
2009 г.

1

BG1G0000Qal001

2

BG1G0000Qal003

3

BG1G0000Qal005

4

BG1G0000Qal007

Наименование на водното тяло
Порови води в Кватернера
Новоселска низина
Порови води в Кватернера
Орсойска низина
Порови води в Кватернера
низина
Порови води в Кватернера
низина

Площ на ПВТ
към 2009г.,
км2

- Брегово-

137

- Арчар-

49

- Козлодуйска

39

- Карабоазка

222
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5

BG1G0000Qal010

3.1.3.1.

Порови води в Кватернера - Бръшлянска
низина

217

Количество на подземните води

Общото водно количество, извлечено чрез изградените дренажи и кладенци от
кватернерните и неогенски порови подземни води, включително и от баластриерите, се
оценява средно на около 125 - 130 л/с.
Експлоатационни ресурси на поровите води
Експлоатационни ресурси на поровите води в Берковски грабен са ограничени и се
оценяват общо на около 135-160 l/s, от които само 25-40 l/s са за неогенските, а
останалите - за кватернерните отложения. Естествените ресурси са около 240 l/s, а
средния модул на подземния отток – 2,10 l/s.kм2.
Район
Берковски грабен

Водно количество, л/сек
Общо

Ползвано

Остава

135-160

100-120

35-40

Експлоатационни ресурси на пукнатинните и карстови води
Пукнатинните води са със спорадично разпространение, дренират се чрез
многобройни нискодебитни или разсеяни изходища и не могат да бъдат обект на
концентрирана експлоатация. Те формират част от речния отток и ще се използват
като такъв. Тези извори, както и няколко значително по-малки извори в района на
територията на „ВиК Берковица” ЕООД – гр. Берковица, които се намират по северната
периферия на Берковския грабен, около гр. Берковица са с общо водно количество 2025 l/s и са каптирани за питейно-битови цели. Общите експлоатационни ресурси от
пукнатинни води са около 240 l/s и са вече използвани.
Район
Берковица

Водно количество, л/сек
Общо

Ползвано

Остава

228-265

118-136

110-129

В) Напорни (артезиански) води
Няма данни за наличието на такива води на територията на „ВиК Берковица” ЕООД –
гр. Берковица.
Г) Минерални води
На територията на „ВиК Берковица” ЕООД са установени много минерални извори: във
Вършец, Спанчевци, Бързия, Слатина, Замфирово и Боровци и признаците за такива
води в землищата на Черешовица, Ягодово и Песочница. Те са богатство, което
занапред ще се оползотворява и ще дава балнеоложки характер на района.
Минералните води в Берковската община се характеризират основно със следнита
показатели:


бистри, безцветни, без мирис;



обща минерализация 274,7 - 276мг/л;



рН = 8,62 – 9.15;
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температура 27 - 31,8°С.
3.1.3.2.

Качество на подземните води

В ПУРБ (Дунавски регион) 2010 - 2015, при оценката на качественото състояние на
подземните водни тела в поречие Огоста по данни от програмите за мониторинг, няма
нито едно подземно водно тяло в лошо състояние.
В Доклада за качествата на питейните води за 2010 г. в община Берковица са посочени
64 подземни водоизточника. Подземните водоизточници са с добро качество на водата
- пресни, средно твърди, калциеви, хидрогенкарбонатни, които отговарят на Наредба
№ 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и
попадат в категория А1, съгласно чл. 84. от Наредба № 1 от 7 юли 2000 г. за
проучването, ползването и опазването на подземните води (обн. ДВ, бр. 57 от 14 юли
2000 г.; попр.,бр.64 от 4 август 2000 г.) на МОСВ.
Според РЗИ-Монтана санитарно-охранителните зони, които са в близост до
населените места са в добро състояние.
3.1.4. Права върху водата и цялостно оползотворяване на ресурсите
3.1.4.1.

Права върху водите

Основен принцип във връзка със собствеността върху природните ресурси на
територията на Република България е, че те са собственост на държавата. Този
принцип е приложим и по отношение на правото на собственост върху води и водни
обекти. Публична държавна собственост са водите на реките, водите във
водохранилищата и тези в язовирите и микроязовирите, естествените езера, както и
подземните води. Публична държавна собственост са и комплексните и значими
язовири по Приложение № 1 по чл.13, ал.1 от Закона за водите.
Изключителна държавна собственост са минералните води по Приложение № 2 по
чл.14, т.2 от Закона за водите.
Онези води и водни обекти, които не са държавна собственост, са публична общинска
собственост. Такива са водите и водните обекти, вкл. и естествени извори, езера и
блата, разположени върху земи – общинска собственост, в т.ч. и минералните води,
язовирите и микроязовирите.
Възможна е и частна собственост върху води и водни обекти, но единствено върху
такива, извиращите в границите на частни недвижими имоти и езера, които не се
подхранват от води - публична държавна или публична общинска собственост.
По отношение на водите и водните обекти на територията на „ВиК Берковица” ЕООД –
гр. Берковица, следва да се има предвид, че то е еднолично дружество с ограничена
отговорност, капитала на което е 100% собственост на Община Берковица.
По отношение правото на собственост върху водните ресурси на тази територия,
следва да се отбележи, че Язовир Среченска Бара, който е основен източник на вода
за „ВиК Берковица” ЕООД попада в списъка на комплексните и значими язовири по
Приложение № 1 към чл.13, ал.1, т.1 от ЗВ, т.е. Язовир Среченска Бара е публична
държавна собственост.
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3.1.4.2.
Проблематични зони с недостиг на вода или с конфликти
между
различните
консуматори
(битови,
промишлени,
земеделски и електродобив)
Основните консуматори на вода са:
1. За битово водоснабдяване
Водоснабдяването за питейно-битови нужди в разглежданите поречия се осъществява
от:


подземни води от терасите на разглежданите реки;



каптажи на изворни води;



водохващания в горното течение на реките;



яз. Среченска бара.

Най-голяма водоснабдителна система в района е „Среченска бара”. Основно
съоръжение на системата е яз. Среченска бара с обем 15,5.106 m3. Водохранилището
се пълни с води от каскада Петрохан и от съседни водосборни басейни.
Водоснабдителната система осигурява вода на населени места от областите Монтана
и Враца. Водоснабдяват се градовете Враца, Монтана, Берковица, Вършец.
Изградена е една пречиствателна станция за питейни води – „Слатина”, за
водоснабдителна система „Среченска бара”.
Общинската фирма „ВиК Берковица” ЕООД провежда собствен мониторинг на
качеството на водите, които подава на своите абонати за питейно-битови нужди, в
синхрон с изискванията на законодателството в тази област.
В таблицата по-долу са обобщени резултатите за задоволяване на потреблението.
Дадени са средномногогодишния дефицит и обезпечеността на водопотреблението.
Обезпечеността е определена по обем, по години и по месеци.
Резултатите са дадени за варианта с по-голямото питейно-битово и промишлено
водопотребление от сегашно състояние и прогноза за 2010г.
Таблица
59
Средномногогодишен
дефицит
водопотреблението по обем, по години и по месеци
Водопотребление
Водоснабдителна система Среченска бара

Дефицит
106m3/a
0,538

и

обезпеченост

на

Обезпеченост по
обем години
месеци
%
%
%
98,32
89,47
97,59

По отношение на водоснабдяването от водоснабдителна система Среченска бара се
наблюдава дефицит през летните месеци през маловодните години. Според
направените проучвания този проблем може да се реши чрез намаляване на загубите
на вода по деривациите, довеждащи вода до каскада „Петрохан”. През 2003 г. е
извършен пълен ремонт (на водохващания и подмяна на тръби) на канал „Искрецки”.
2. За напояване
Втора група от поречието на р. Огоста.
В нея са включени всички площи, представляващи интерес в мелиоративно отношение
и с възможности да се напояват с оттока на вътрешните реки - притоци на р. Дунав.
Това са площи обхванати от поречията или възможни да се напояват с води от
поречията на река Огоста и поречието й. Те са разположени между подходящите за
напояване площи в подножието на Старопланинските склонове. Възможните за
напояване площи не са компактни. Поради сложните релефни очертания и форми те
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са обособени в отделни напоителни системи. Повечето са напълно самостоятелни, без
изградени хидравлични връзки между тях. Изградени са и други малки напоителни
полета, с водоизточници малки язовири, между които не съществуват връзка. Това са
самостоятелни малки напоявани масиви, с неизяснено в момента техническо
състояние на напоителната инфраструктура.
На територията на „ВиК Берковица” ЕООД няма изградена специализирана
напоителна система.
3. За електродобив
Видовете хидроенергиен потенциал (Mwh) за поречието на река Огоста са:


теоретичен потенциал на повърхностния отток - 2283,0;



теоретичен потенциал на речния отток - 1267,0;



технически използваем отток - 480,3;



застроен потенциал - 103,9;



незастроен потенциал - 376,4.

Частта на застроения потенциал от теоретичния на речния отток и от технически
използваемия е съответно 8,20% и 21,63%. Тези проценти показват, че степента на
оползотворяване на разполагаемия хидроенергиен потенциал е много ниска.
В поречието р. Бързия на дневно изравнени води е построен ВЕЦ “Клисура”
(водохващания на реките Широка и Бързия).
4. За промишлени нужди
Промишлените предприятия на територията на територията на „ВиК Берковица” ЕООД
и то само тези, които до някаква степен функционират към настоящия момент, ползват
вода от собствени водоизточници в рамките на промишленото предприятие и от
подзмните водни тела.
Не е установено да има населените места на сезонен режим и режимно
водоснабдяване и че има недостиг на воден ресурс като количество. Като се има
предвид, че валежите основно формират повърхностния воден ресурс, то тяхната
промяна в бъдеще спрямо средния годишен валеж от 424 mm за района при
съвременния климат (1999 - 2010) е от значение за бъдещите инвестиционни
намерения във ВиК Берковица ЕООД – гр. Берковица. При реалистичния сценарий за
2038 г. средния годишен валеж намалява с 11%, а средните летни валежи с 21%.
В резултат на гореизложената информация е видно, че повърхностните водни ресурси
за населените места, обслужвани от „ВиК Берковица” ЕООД, са достатъчни като цяло,
тъй като на територията им има един голям многогодишен изравнител – яз. Среченска
бара. В много малък брой населени места има режимно водоснабдяване главно през
летния сезон, които причини трябва да се изяснят и отстранят.
Към настоящия момент не е установен, както и не се очаква да има конфликти между
отделните консуматори на вода на територията на „ВиК Берковица” ЕООД.
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3.1.4.3.
Важни ограничения за ползване на повърхностни и/или
подземни води за всяка агломерация
В директиви за местообитания и за птиците на ЕС и Решения на Министерски съвет са
определени съответните зони, в които се ограничава водоползването на повърхностни
и/или подземни води
Таблица 60 Ограничения за ползване на повърхностни и/или подземни води
№
Агломерация
Река
Натура 2000
Други защитени зони
1.
Берковица
Берковска
частично
няма
Бързия
няма
няма
За да бъде гарантирано опазването на природните местообитания и местообитанията
на видовете плановете, програмите, проектите и инвестиционните намерения се
подлагат на оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на съответната
защитена зона. Условията и реда за извършване на оценката са регламентирани в
Наредба по чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие.
3.1.5. Потенциални заплахи от замърсяване
Най-общо потенциалните заплахи от замърсяване са делят на два вида:
А.

Точкови източници на замърсяване



Б.

Зауствания от градски пречиствателни станции за отпадъчни води
Зауствания на канализационни колектори от населени места с население над
2 000 без изградена и функционираща ПСОВ.
Дифузни източници на замърсяване

Дифузни източници:


от земеделски дейности;



от населени места без изградена канализация;



изпускания от материали и съоръжения в неканализирани райони;



инцидентни разливи.

Дифузно замърсяване с не достатъчно уточнени параметри и величина, са:


Автомобилен и железопътен транспорт, както и дейности свързани с
поддръжката на транспорта;



Нерегламентирани сметища за твърди битови отпадъци;



Сметища, хвостохранилища и последици от приключила минна дейност.

Населените места без изградени канализационни системи, както и населените места,
от канализациите на които има значителни течове, по експертно мнение, са едни от
най-значителните източници на дифузно замърсяване. Като основни вещества
замърсители, с произход от населените места са: общото органичното натоварване,
изразено с БПК5,както и различните форми на азота и фосфора.
Животновъдството, и дейностите по компостиране и използването на органичен тор са
друг източник на дифузно замърсяване. Като основни вещества замърсители с
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произход от дейности, свързани с животновъдство са натоварването по азот и
фосфор.
В световната практика, автомобилният и железопътен транспорт са признати за
значителни източници на дифузно замърсяване. Счита се, че транспортът е основен
източник на замърсяване на почвите и водите с нефтопродукти и въглеводороди, както
и с продукти от разпадането им. Друг източник на въздействие са обезлесителните
мероприятия по железопътните линии и пътищата, когато се правят посредством
пестициди.
Значим проблем е широко разпространената практика да се изхвърлят твърди битови
отпадъци (ТБО) на нерегламентирани сметища, като най-често това са сухи дерета
или заливни тераси на реки. Тази забранена от закона практика е причина за
постоянен процес на оттичане и просмукване на замърсени води в повърхностните и
подземните води.
При интерпретирането на данните и оценка на товарите следва да се вземе предвид,
че няма достоверни данни за това, как попадащите на дадена площ замърсители се
натрупват, мигрират или преобразуват, като и как и при какви условия същите попадат
във водните тела. Още повече, че така посочените дифузни “замърсители” на практика
са хранителни вещества за формиране и увеличаване на първичната продуктивност на
екосистемите.
3.1.6. Заключения и препоръки
В заключение можем да отбележим, че така обследваните водни ресурси включващи,
реки, езера, язовири и подземни водни тела на територията на „ВиК Берковица” ЕООД,
са напълно достатъчни да задоволяват нуждите, както за питейно битово
водоснабдяване, така също и за промишлени нужди, напояване и производство на
електрическа енергия и не се очаква трайна тенденция на недостиг на естествени
повърхностни и подземни водни ресурси. В перспектива обаче трябва да се насърчи
ВиК оператора да въведе програми за пестене на вода, както от битовите абонати,
така и от другите консуматори. Също така е необходимо да се стимулират
собствениците на имоти, които ползват вода за напояване на градини и други малки
селскостопански площи, да ползват и изграждат собствени водовземни кладенци, там
където е възможно, а също така да изграждат (или да закупуват) малки съоръжения за
акумулиране на дъждовните води и използването и за тези нужди, така както е
практиката в по голямата част на Европа.
3.2. Замърсяване на водата
3.2.1. Основни източници на замърсяване
Източниците на замърсяване имат антропогенен характер: отпадъчни води от бита на
населението и от промишлените предприятия, които са разположени предимно на
територията на населените места. Промишлеността е с водещи функции в
икономиката на общината. Производствените й мощности са съсредоточени предимно
в гр. Берковица и в съседните села.
Основните източници на замърсяване с отпадъчни води (точкови замърсители) се
делят на две групи: отпадъчни води от промишлени предприятия, намиращи се в
границите на населените места и заустващи в общоградската канализационна система
и промишлени предприятия, заустващи самостоятелно в приемниците, за което имат
издадени разрешителни за заустване на пречистените в локални ПСОВ отпадъчни
води.
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Широко е застъпен добивът на инертни материали за строителството, за производство
на бетони, за пътни настилки, както и обработка на каменни блокове от Врачански
варовик, мрамор и мушелкалк и производство на, каменни, външни и вътрешни
облицовки. Продукцията се изнася за Европа, Израел и за САЩ. Успоредно с
развитието на добива на инертни материали се развива и производството на
абразивни инструменти (карбофлексни, керамични и диамантни), дискове за
шлифоване и рязане на метални и неметални повърхности както и производството на
технологично оборудване за абразивната промишленост. Промишлените отпадъчни
води се характеризират с завишено съдържание на неразтворени вещества и нищожно
количество на органични замърсявания.
Хранително - вкусовата промишленост е представена с производството на сладкарски
изделия, хляб и хлебни изделия, производство на шоколадови изделия, производство
на месо, месни продукти и колбаси.
3.2.1.1.
Основни
източници
на
замърсяване
канализационната система на населените места
№

Предприятие

включени

Основна дейност
ГРАД БЕРКОВИЦА

1

„Монтком” ООД

Производство на месо от едър рогат добитък и
свине; производство на сурово мляно месо,
малотрайни и трайни колбаси

2

Агенция „Булсай”

Производство и преработка на птиче месо;
продукти от птиче месо - грил, разфасовки, месни
заготовки, млени меса

3

Общо СВО на ПК „Дойчо
Димитров”, „Бигъл” ООД и
„Наталия – ММ” ЕООД

Хранително-вкусова промишленост; шивашка
промишленост; производство на детски играчки

4

„Славянка” ЕООД

Хлебопроизводство

5

„БИО ЕМ ДИ” ЕООД

Хладилна база за плодове и зеленчуци

6

„Обст инвест” ЕООД

Хладилна база за замразяване на плодове

7

„ЗАИ” АД

Разработване, производство и продажба на
абразивни инструменти - карбофлексни, керамични
и диамантни за рязане и шлайфане

8

„БИМ - АУТО” ООД автомивка „Боби”

автомивка

9

Кооперация „Химета”

Синтетични материали; производство на авточасти
- стъклочистачки

10 „Екотерра” ООД

производство на: култивирани ягоди, малини, касис
и къпини; зеленчуци – тиква, пипер и други; овощни
– ябълки, сливи, праскови, череши

11 „Агрофока” ООД
12 “Еннсер” ЕООД

хладилна база
хладилна база
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№

Предприятие

Основна дейност
ГРАД БЕРКОВИЦА

13 „Мрамор – Беркстон” ЕАД

преработка на блокове варовик „Враца”, мушелкалк
и мрамори
зауства в повърхностен воден обект, с разрешително

14 „Гарантпроектстрой” ООД
ЕТ „Видира – Петър
16
Петров”
17 „Кастел” АД
18 „Аркос-Метал” АД

19 „Пласткомерс 93” ООД
20 „Булфлекс и Ко” ООД
21

„Примекс Инженеринг”
ЕООД

22 „М Рекс” ЕООД
23 „Сираков и Сие” СД

24 „Горстрой 2002” ООД
25 “Армилес 2004” ООД
26 „Симекс – 21” ООД
27 “Кейси Берг” ООД
28 „Хил” АД
29 „Лас ком” ООД
30 „Бижутерия и сувенири”
„Аржентвиу-България”
ЕООД
32 „Фатум 2001” ЕООД
„Интернационал Корцови”
33
ЕООД
34 "Крис" ЕООД
31

бетонов възел
зауства в повърхностен воден обект, с разрешително

строителство: крепежни изделия, дървени
стъклопакетни прозорци и интериорни врати,
изделия с щанцови и лазерен TRUMPF, фасадни
топлоизолационни плоскости
доставка и монтаж на окачени тавани, синтетични
подове, окачени фасади, гаражни врати
метални изделия за реализация в зони за отдих,
съоражения за изграждане на детски кътове, за
училищен спорт и спорт в квартала
PVC драйбленд за бутилки, PVC гранулати – меки
(за ходила, кабели и шлаухи) и твърди (за външни
ролетни щори, тръби и фитинги), шлаух
производство на армирани дискове за шлифоване и
рязане на метални и неметални повърхности
проиводство на абразивни инструменти;
производство на технологично оборудване за
абразивната индустрия
производство на флекс дискове
производство на столове, холни гарнитури и
нестандартно обзавеждане; мебели; материали,
профили и аксесоари за мебелната промишленост
строителни дейности; производство на бетон,
бетонови изделия и асфалтови смеси; добив на
инертни материали за бетонни и пътни настилки,
яз.Огоста
дървообработване
производство на телефони
производство на обувки
алуминиева дограма, алуминиеви профили,
поликарбонатни плоскости, фасадни обшивки
производство, доставка и монтаж на PVC и
алуминиева дограма; производство на алуминиеви
щори
производство и ремонт на бижутерия и сувенири от
сребро и злато; изработка на сребърен филигран
призводство на лята сребърна бижутерия за износ
проектиране, основно строителство и ремонти
строително ремонтни дейности, ниско строителство
търговия с бои, лакове и др.
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№

Предприятие

Основна дейност
ГРАД БЕРКОВИЦА

34 „Младстройкомплекс”
35
36
37
38
40
39
40
41
42
43
46

“Маки” ООД
„Формпласт” ООД
„Стилберк” ООД
“Юлпласт” ООД
“Ивас” ЕООД
„Денел” ЕООД
„Топойл” ООД
ЕТ „Иван Иванов –
Мацдив”
ЕТ ”Боби-Мария Миронова”
ЕТ ”Пребор-Петко
Димитров”
„Монт Метал 2007” ООД

конструкции от PVC и алуминиева дограма;
декоративни тротоарни и облицовъчни плочи
производство на дограма
производство на дограма
производство на дограма
производство на дограма
търговия с бои, лакове и др.
производство на дограма
бензиностанция
бензиностанция
автосервиз
автосервиз
площадка за ОЧЦМ

47 „Метбол 2000” ООД

център за разкомплектоване на ИУМПС

44 ЕТ ”Митимак”
48 "Шишкова къща" ООД

автосервиз
търговия с бои, лакове и др.

50 “С – авто” ЕООД

център за разкомплектоване на ИУМПС
СЕЛО БЪРЗИЯ

51 СД “Сираков и Сие”
52 „Комодо стил” ЕООД
ЕТ „Боби 93-Йорданка
53
Занкова”,

производство на мебели
производство на мебели

54 „Етап-адресс”АД

бутилиране на минерална вода

производство на мебели
зауства в повърхностен воден обект, с разрешително

В списъка не са включени: кметства, училища, болници, детски заведения, хосписи,
кина, театри, полицейски управления, военни поделения, ресторанти, хотели, големи
магазини, мотели, хижи, всичките от т.н. „обществен сектор”, който има съществено
участие във формирането на общия отток на отпадъчните води от населеното място.
Предвид неминуеми промени в броя и вида на промишлените предприятия с течение
на времето, е необходимо в отделните етапи на инвестиционния процес да се планира
и съответно извършва обстойно проучване на количеството и физико-химическия
състав на отпадъчните води от основните промишлени предприятия и населението.
Всички тези дейности, както и планирането на бъдещите технологически пусковоналадъчни работи на ПСОВ и изготвянето на Регламент за експлоатация, при
конкретните условия, следва да се вписват в тръжните документи за проектиране и
изграждане на ПСОВ.
3.2.1.2.
Основни източници на замърсяване с комплексни
разрешителни общо в района на ВиК ЕООД Берковица
1.

"КОМПАС" ООД - с.Комарево
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Производствена база в село Комарево:
месни консерви, пастети, готови ястия и специалитети.
2.

"СИРАКОВ И СИЕ" СД с. Бързия,
Производство на столове, холни гарнитури и нестандартно обзавеждане;
мебели; материали, профили и аксесоари за мебелната промишленост.

3.

Склад за пестициди с. Боровци

4.

ЕТ „Елит-Т. Туванов” с. Замфирово.
Производство на захарни изделия

5.

„ГАЛВАНИК” ООД с.Гаганица: Галванично покритие на метални изделия

3.2.2. Въздействие на заустването на отпадъчни води
3.2.2.1.

Въздействие върху повърхностните води

Община Берковица попада в територията на Басейнова дирекция за управление на
водите - Дунавски район. Зоната е чувствителна, определена със Заповед № РД-970/
28.07.2003г. на Министъра на околната среда и водите в съответствие с изискванията
на Директива 91/271/ЕЕС от 21.05.1991г. за пречистването на градските отпадъчни
води.
Съгласно тази Заповед на Министъра на околната среда и водите за чувствителни
зони на територията на БД Дунавски район са определени: река Дунав и всички води,
попадащи във водосбора на р. Дунав.
Всички реки и потоци в района са във водосбора на р. Бързия, приток на р. Огоста. В
района няма естествени езера. Повърхностните и подземни води са зависими от
климатичните фактори и изменението в състоянието и режима им следва тяхната
промяна. Приемник на отпадъчните води в района на „ВиК Берковица” ЕООД е р.
Бързия и нейните притоци.
Пунктът за контролен физико-химически мониторинг на р. Бързия се намира след с.
Боровци под номер BG1OG7419MS180 – р. Бързия след с. Боровци.
Състоянието на повърхностното водно тяло - река р. Бързия от извора до
вливането в яз. Огоста - водно тяло BG1OG700R003 е:
 екологично състояние – умерено;
 химическо състояние – добро.
3.2.2.2.

Въздействие върху подпочвените води

Подземното водно тяло на територията на Берковица е с код BG1G00000TJK044 с
общо название - Карстови води в Западния Балкан.
Съгласно оценката на химическото състояние на подземните водни тела наблюдавани
в пунктове на карстови извори в Монтанско и в частност в пункт BG1G0000TJKMP 251
– карстов извор „Бъркочица”, с. Черешовица, Берковско е посочено: оценка на риска –
„не в риск”, състояние – „добро” (по данни към 01.01.2009г. - БДДР). Не са посочени
отклонения от допустимите стойности на контролните показатели.
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3.2.3. Управление на утайките и депониране
България спазва изискването на Директива 91/271/ЕС, Член 14, т.3 да бъде
преустановено изхвърлянето на утайки в повърхностни води.
Утайките от градските пречиствателните станции за отпадъчни води следва да се
обеззаразяват или оползотворяват, ако е възможно. За целта много важно е още при
проектирането на ПСОВ да бъде изготвена и програма за управление на утайките,
която да вземе предвид наличните регионални възможности, качествата на утайката и
начина на третиране й.
Материалът, касаещ управлението на утайките и депонирането им е разгледан в т.
3.5.5 относно текущото положение и в т. 4.3.2 – при възможностите за развитие на
канализационната система.
3.2.4. Мониторинг на качеството на водата
Мониторингът на качеството на водата следва методологията, обяснена в т. 3.1.1.4.
3.2.5. Заключения и препоръки
1. Индустрията е съсредоточена в гр. Берковица. Очаква се и в бъдеще тя да бъде
териториално ориентирана към общинския център, което се обуславя от
съществуващата производствена инфраструктура, традициите и наличието на
квалифицирана работна ръка.
2. В стратегически план освен концентрацията на производството се очаква и
интензивно продуктово и технологично преструктуриране.
3. Предвид неминуеми промени в броя и вида на промишлените предприятия, с
течение на времето, необходимо е в различни етапи на инвестиционния процес да
се извършва обстойно обследване на количеството и физико-химическия състав
на отпадъчните води от всяко промишлено предприятие.
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3.3. Настоящо потребление на вода
Представените данни и анализ на настоящото потребление на домакинствата и
бизнеса в обособената територия на „ВиК Берковица” ЕООД са отправна точка при
оценяване на текущия воден баланс, калибрирането на симулационния модел за
водоснабдителната система и прогнозите за бъдещото потребление. Данните се
основават на информация от ВиК дружеството, като са допълнени с информация от
измервателната кампания за водоснабдяването на обособена територия на „ВиК
Берковица” ЕООД (за повече подробности вж. Приложение 5).
3.3.1. Общо потребление
Общото потребление на вода в рамките на „ВиК Берковица” ЕООД включва
потреблението на бита и потреблението извън бита (вкл. индустрия, селско
стопанство7, търговски и административни единици) и е представено в следващите
две таблици.
Таблица 61. Общо потребление на вода за обособената територия на „ВиК
Берковица” ЕООД за периода 2007-2010 г.
Общо
(м3)

потребление

Верижен индекс
(%, предх.год.=100)

200
2007 2008 2009 2010 2007 2008 9
2010

Структура –
2010 г.

Общо-”ВиК
Берковица” ЕООД

9025 9050 7956 7987 100.
39
28
68
66
0%

100.
3%

87.9 100.
%
4%

100.0%

за бита

6368 6404 5842 6016 100.
44
06
89
19
0%

100.
6%

91.2 103.
%
0%

77.0%

за бизнеса

2656 2646 2113 1971 100.
95
22
79
47
0%

99.6
%

79.9 93.3
%
%

23.0%

Източник: „ВиК Берковица” ЕООД и собствени изчисления
Таблица 62. Общо потребление на вода за обособената територия на „ВиК
Берковица” ЕООД за периода 2007-2010 г. по агломерации
Верижен индекс

Структура
–

Общо потребление (м3)

(%, предх. год.=100)

2010 г.

2007

2007

2008

2009

2010

2008

2009

2010

103.1
%

91.4
%

99.6% 100.00%

за бита

41831 43564 39776 41370
104.1
1
6
3
8
100.0% %

91.3
%

104.0
%

за
бизнеса

16645 16717 15315 13496
100.4
4
1
9
8
100.0% %

91.6
%

88.1% 24.6%

Берковиц 58476 60281 55092 54867 100.00
а
5
7
2
6
%

75.4%

Водата, употребявана от селското стопанство, като цяло се доставя от Напоителни системи
ЕАД. Към 2010 г. ВиК операторите в България доставят едва 0.7% от водата на потребители в
сферата на селското стопанство.
7
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Източник: „ВиК Берковица” ЕООД и собствени изчисления
„ВиК Берковица” ЕООД обслужва единствено населени места в община Берковица.
Общото потребление на вода за обособената територия варира през периода, като
през 2009 и 2010 г. се наблюдава спад в количествата. През наблюдавания
четиригодишен период се променя структурата на потреблението, като от 29,4% през
2007 г. делът на потреблението от бизнеса спада до 24,7% през 2010 г. Динамиката на
потреблението на вода за битовите и небитовите потребители е разгледана подробно
по-долу.
3.3.2. Битово потребление
Количеството на потребената вода от населението, обслужвано от „ВиК Берковица”
ЕООД, е представено в следващата таблица.
Таблица 63. Доставена вода за домакинствата в периода 2007-2010 г.
2007

2008

2009

2010

636844

640406

584289

601619

Средно - „ВиК Берковица” ЕООД 93.6

95.7

88.5

93.3

Средно – Дунавски район

109.2

106.6

106.1

n.a

Средно - България

92

89

90

n.a

м3/годишно
Общо „ВиК Берковица” ЕООД
л/ж/денонощие

Източник: „ВиК Берковица” ЕООД и собствени изчисления
Таблица 64. Доставена вода на агломерациите в периода 2007-2010 г.
2007

2008

2009

2010

435646

397763

413708

84.9

78.3

82.8

м3/годишно
Берковица 418311
л/ж/денонощие
Берковица 80.8

Източник: „ВиК Берковица” ЕООД и собствени изчисления
Агломерация Берковица се характеризира с по-ниско потребление в литри на човек
спрямо средното за обособената територия на „ВиК Берковица” ЕООД. Регистрираната
тенденция на изменение на стойността на показателя през периода 2007-2010 г. обаче
е сходна – нивото на показателя се покачва слабо през първите две години от
разглеждания период, докато през 2009 г. бива регистриран известен спад.
Данните показват, че в рамките на дружеството е регистрирано по-ниско потребление
в литри на човек на денонощие спрямо средното за Дунавския басейнов район. През
2009 г. потреблението е по-ниско и от средното за страната. Количеството потребена
вода от домакинствата варира през анализирания период, като най-високи стойности
са регистрирани през 2008 г.
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Според предоставените данни с най-високо потребление на 1 жител са три села от
община Берковица - с. Рашовица (220,5 л/ж/д), с. Костенци, (205,9 л/ж/д) и с. Балювица
(201,7 л/ж/д), което се обяснява с използването на доставената вода за поливане на
градини.
3.3.3. Институционална консумация
Количеството на потребената вода извън бита включва количеството на водата за
индустрията, услугите и всички административни единици. Данните са представени в
следващата таблица.
Таблица 65. Доставена вода за потребители извън бита в периода 2007-2010 г.
(м3)
Верижен индекс
Доставено количество (м3)

(%, предх.год.=100)

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

265 695

264 622

211 379

197
147

100.0
%

99.6%

79.9
%

93.3
%

Дунавски район

58 498 651 57 998 928 50 769 235 n.a

100.0
%

99.1%

87.5
%

n.a

България

124
351

100.0
%

101.4
%

90.2
%

n.a

Общо
ЕООД

„ВиК

Берковица”

720 126
933

517 114
858

164
n.a

Източник: „ВиК Берковица” ЕООД и собствени изчисления
Количеството потребена вода за целите на бизнеса в рамките на анализираната
обособена територия намалява през целия разглеждан период, следвайки
тенденцията на спад за целия Дунавски район.За разлика, в рамките на страната, спад
се наблюдава едва през 2009 г. спрямо 2008 г.
Таблица 66. Доставена вода за потребители извън бита в периода 2007-2010 г.
(м3) по агломерации
Доставено количество (м3)
2007
Берковица

2008

166454 167171

(%, предх. год.=100)

2009

2010

2007

2008

2009

2010

153159

134968

100.0% 83.1% 71.0% 78.6%

Източник: „ВиК Берковица” ЕООД и собствени изчисления
В рамките на агломерация Берковица се наблюдава сходна тенденция на изменение
на водопотреблението за целите на бизнеса с представената по-горе по отношение на
обособената територия като цяло.
3.3.4. Консумация от други административни организации
В резултат от настъпването на икономическата криза средно за обособената
територия на „ВиК Берковица” ЕООД се наблюдава спад в количеството на
доставяната вода за потребителите извън бита, като през 2010 г. спрямо 2007 г.
намалението е в рамките на 25,8%. През 2009 г. спрямо 2007 г. спад се наблюдава
общо за Дунавския район и за страната, но при „ВиК Берковица” ЕООД намалението е
по-значително.
Таблица 67. Потребление на вода за създаването на 1000 лв. в индустрията и
услугите (м3)
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2007

2008

2009

Средно
за
обособена
територия - „ВиК Берковица”
ЕООД
3,67

3,11

2,72

Средно – Дунавски район

1,99

1,73

n.a

Средно – България

2,47

2,19

1,95

Данните показват, че обособената територия се характеризира с по-висока водоемкост
при създаването на 1000 лв. БДС от средното за Дунавския район и за страната.
Наблюдава се тенденция на намаление на водоемкостта в обособената територия на
„ВиК Берковица” ЕООД.
3.3.5. Неотчетена вода
Равнището на загубите във „ВиК Берковица” ЕООД е представено в следващата
таблица като процент от общото количество на доставената от дружеството вода.
Таблица 68. Дял на загубите на вода (%)
2007

2008

2009

Средно – „ВиК Берковица”
ЕООД
43.88%

47,11 %

47,11 %

Средно – Дунавски район

66,6%

n.a

n.a

Средно – България

61,5%

61,1%

61,0%

Данните показват, че равнището на загубите на вода във „ВиК Берковица” ЕООД е пониско от средното за страната и Дунавския район за басейново управление на водите.
Наблюдава се известно увеличение в нивото на отчетените загуби на вода във „ВиК
Берковица” ЕООД, докато на национално равнище се регистрира, макар и слабо,
намаление в нивата на загубите.
3.3.6. Воден баланс
Индексът за воден стрес отчита процента на иззетата вода към наличния воден
ресурс. В тази връзка трябва да се вземе предвид не само иззетата вода от ВиК, но и
иззетата вода от хидромелиоративните оператори с цел напояване, от
промишлеността чрез собствено снабдяване и др. За да няма воден стрес това
съотношение трябва да бъде <20%.
Данните за индекса на воден стрес за отделните водоснабдителни системи в
обособената територия на „ВиК Берковица” ЕООД са представени в т. 4.1.1.1.3.
Необходим резервен капацитет за баланса на капацитета на водоизточниците на
ВС и търсенето на вода.
Тъй като процентът на използваната повърхностна вода от ВиК е значително по-малък
от този за промишленост и напояване от повърхностни водоизточници и питейното
водоснабдяване е с приоритет, то повърхностният воден ресурс е достатъчен за ВиК
услугата както при нормално влажна година, така и при бъдещи засушавания.
Високият процент на загуби на вода от течове, които ще намалеят след изпълнение на
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инвестиционните намерения и ще компенсират намалението на водния ресурс в сухи
периоди.
3.3.7. Заключения и препоръки
Общото потребление на вода в рамките на обособената територия на „ВиК Берковица”
ЕООД намалява, като спадът е по-значителен за потреблението на бизнеса.
В динамиката на потреблението за бита не се наблюдава ясно изразена тенденция.
Равнището на потребление в бита за обособената територия, измерено в литри на
човек на денонощие, е по-ниско спрямо средното за страната и Дунавския район.
Динамиката на потребление за бизнеса е повлияна от икономическата криза, като през
последните години се наблюдава спад. Водоемкостта на бизнеса в обособената
територия, измерена чрез количеството на потребената вода за създаване на 1000 лв.
БДС, е по-висока от средните за страната и Дунавския район за басейново
управление. Наблюдава се намаление на водоемкостта и то е взето предвид при
изготвянето на прогнозите за водопотребление на бизнеса.
Обособената територия се характеризира с равнище на загубите, което е по-ниско от
средното за страната, но се наблюдава известно увеличение в процента на
регистрираните загуби.
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3.4. Водоснабдителна инфраструктура
Регионалният генерален план за водоснабдяване разглежда дългосрочното
стратегическо развитие на водоснабдителните услуги в дадена обособена територия.
По тази причина мащабът, обхватът, целите, задачите и резултатите на регионалния
план се различават от проектната документация за градоустройствени генерални
планове, предпроектни проучвания и подробни работни проекти. Регионалният
генерален план за водоснабдяване използва някои резултати, получени от такава
проектна документация, като същевременно спазва изискванията, необходими за този
тип концептуална документация, както е описано по-долу.
3.4.1. Основни характеристики
3.4.1.1.

Обхват на документа

Водоснабдяването на региона се осигурява от самостоятелни водоснабдителни
системи (ВС), т.е. функционални единици състоящи се от (един или повече)
водоизточници и други водоснабдителни структури, които снабдяват с вода едно или
повече селища. Размерът на водоснабдителните системи в региона варира от малки,
снабдяващи само едно село, до регионални мрежи, които свързват много
водоизточници с няколко селища. Обособената територия на “ВиК Берковица” EООД
се състои от общо 6 различни по размер водоснабдителни системи8.
Регионалният генерален план на обособена територия Берковица разглежда следния
списък от основни агломерации, дефинирани в списъка на агломерации с над 2000 е.ж.
за западния регион:
 агломерация Берковица
Списъкът на селищата по-горе служи за основа за избора на всички водоснабдителни
системи, разгледани в проекта.
Целта на регионалният генерален план е да разработи дългосрочен инвестиционен
план за по-нататъшно развитие и подобряване на водоснабдителните услуги в целия
регион. Все пак, специално внимание е обърнато на водоснабдителните системи,
които обхващат едно или повече населени места с повече от 2000 жители:
Съществува една водоснабдителна система с такъв размер в обособената територия
8

Закон за водите, Допълнителни разпоредби,
§ 1. (1) По смисъла на този закон:
чл. 32. (нова - ДВ, бр. 42 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 23.06.2009 г.) "водоснабдителна система" е
съвкупност от съоръжения за добиване на природни води, пречистването и/или обеззаразяването им до
необходимото качество, съхраняването, транспортирането, разпределянето и доставянето им до имотите на
потребителите;
чл. 82. (нова - ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 23.06.2009 г.) "водопроводна мрежа" е елемент на водоснабдителната
система в урбанизираната територия, състоящ се от проводи и прилежащите им съоръжения за разпределение и
транспортиране на водата до потребителите;
Наредба № 2 от 22 март 2005 г. за Проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (Издадена от
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Обн. ДВ. бр.34 от 19 Април 2005 г., изм. ДВ. бр.96 от 7
Декември 2010 г.)
чл.1 (2) Елементите на водоснабдителните системи са: водовземни съоръжения, черпателни съоръжения, помпени
станции, пречиствателни станции за обработка на суровата природна вода, регулиращи водонапорни съоръжения,
външни водопроводи, водопроводни мрежи във водоснабдяваните територии (главни водопроводни клонове,
второстепенни водопроводни клонове, сградни водопроводни отклонения) и общи средства за измерване,
необходими за водовземането, пречистването, съхранението, преноса, разпределението и измерването на водата
до границата със сградната водопроводна инсталация или вътрешната (площадковата) водоснабдителна мрежа
на потребителите.
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(ВС Берковица). Детайлен хидравличен симулационен модел и оценка на вариантите
са направени за всяка от тези четири водоснабдителни системи. Инвестиционните
нужди за по-малките системи не са оценени по същият детайлен начин, но са базирани
на цялостна професионална оценка на средна инвестиционна нужда за домакинство и
жител за тези водоснабдителни системи.
Основната ВС Берковица и хидравличният симулационен модел обхващат 2 населени
места с население 13,546 жители или 72.9% от общото населението в обособената
територия.
Водоснабдителните системи, обслужващи 50 или повече жители в България, също
трябва да отговарят на съществуващите стандарти за качеството на водата. Извън
основната водоснабдителна система, в обособена територия Берковица има още 15
населени места с население между 50 и 1,999 жители. Тези 15 населени места по
настоящем съставят 27.1% от населението.
Малките населени места с население по-малко от 50 жители са 56 жители, което
отговаря на 0.3% от населението в обособената територия.
Детайлна информация относно текущата година (2011г.) и проектираното
разпределение на населението в населените места за годините 2020, 2028 и 2038 са
описани вТаблица 71.. Като допълнение в таблицата са представени съществуващите
проблеми с недостига на вода. Тази информация е разделена на сезонен (недостиг до
183 дни) и годишен (недостиг повече от 183 дни) недостиг на вода. Анализите бяха
направени с данни за 12 годишен период (1999 – 2010г.). Стойностите в колоните
представляват периода на възвръщане на недостига на вода в общия период от 10
години, т.е. сериозността на недостига на вода за конкретното населено място.
Графичното представяне на района под воден режим е показано на картите
(Приложение 1 и 2). Събраната информация относно недостига на вода трябва да
бъде разгледана по време на допълнителен анализ на вариантите и предложение на
мерки.
Повечето надеждни и приложими данни за водоснабдителните системи са налични за
2011 година. Поради това тази година се прилага като референтна/изходна за всички
оценки относно водоснабдяването.
Таблица 69 Население на селищата, включени във водоснабдителните
системи на обособена територия Берковица
Категория / ВС /
Населено място

Население
%
от
общото

Воден
режим
за
последните 12 години
Сезонен

2011_

2020_

2028_

2038_

72,5%

13 546

12 382

11 660

10 877

4

72,1%

13 546

12 306

11 589

10 810

2

0,4%

83

76

71

67

2

27,2%

5073

4558

4190

2915

15

7,7%

1436

1233

1060

1000

Балювица

0,3%

58

53

50

46

2

Бистрилица

0,9%

177

162

152

142

2

Основна
Берковица
Берковица

ВС

Костенци
Извън основна ВС
> 50 жители
Бързия

Целогодишен
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Категория / ВС /
Населено място

Бокиловци

Население
%
от
общото
0,7%

Воден
режим
за
последните 12 години

2011_

2020_

2028_

2038_

Сезонен

130

119

112

104

2
2

Боровци

3,7%

655

599

564

525

Гаганица

1,6%

300

274

258

240

Черешовица

0,4%

72

66

62

58

Комарево

0,5%

90

82

77

72

Котеновци

0,7%

139

127

120

111

Мездрея

1,2%

218

199

188

175

Пърличево

0,4%

72

66

62

58

2

Слатина

1,3%

243

222

209

195

1

Ягодово

1,0%

186

170

160

149

0

Замфирово

6,9%

1 297

1 186

1 116

1 040

2

Извън основна ВС
< 50 жители

0,3%

56

51

43

26

0,3%

56

51

43

26

100,0%

18 675

16 991

15 893

13 818

Общо всичко

Целогодишен

2

19

Схематична карта с местоположението на населените места и с информация за
населението през 2011 г. е представена на следващата фигура.
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Фигура 13 Населени места и население в обособената територия

Горната фигура представя схема на основните водоснабдителни мрежи
в
обособената територия. Тази фигура съответства на обобщената карта на
обособената територия, показана в Приложение 1. Разположението на основните
водоснабдителни мрежи е представено на карта с мащаб 1:25 000 (Приложение 2), а
разположението на вътрешните мрежи на големите градове – на карта с мащаб 1:5
000 (Приложение 3). И двете категории подробни карти са разположени на няколко
картни листа. Червените квадрати на Фигура 2Error! Reference source not found.
показват разположението на картите с мащаб 1:25000, а малките сини квадрати - на
картите с мащаб 1:5000. Основните водоснабдителни системи ( ВС), разгледани в РГП
са оцветени в синьо, а малките ВС – в сиво.
Фигура 14 Обща схема на ВС

Draft Regional Master Plan Berkovitsa BG_25.02.2013

стр.126

България, Проект за развитие на общинската инфраструктура
Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в западен регион на Република
България, MIDP-MP-QCBS3, Заем №: 7834-BG
Генерален план за oбособената територия на “ВиК” ЕООД - гр. Берковица

ВиК операторът в обособена територия Берковица е “ВиК” ЕООД - гр. Берковица.
Следните данни предоставят общ преглед на размера и особеностите на ВС в
обособената територия :
Таблица 70. Технически показатели за “ВиК” ЕООД - гр. Берковица водоснабдяване
№

1

2
3
4
5
6
7

Технически показатели за
ВиК – Берковица ЕООД
Съотношение на покритие на
услугата водоснабдяване в
обхвата на ВиК дружеството
(%)
Консумация
на
вода
(произведена вода) (л/ж./ден)
3

Произведена вода (м )
Изнесена вода ( Продадена
3
на друго ВиК )(м )
Внесена вода (Закупена от
3
друго ВиК)(м )
3

Обем фактурирана вода (м )
Обем фактурирана вода в
(%) от подадената

2008

2009

2010

100

100

100

260

216

220

409 968

409 968

409 968

0

0

0

1 517 745

1 176 982

1 189 448

905 028

795 668

798 766

47

50

50

Забележка

На база разрешен добив

От „ВиК” Монтана по
договор
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Технически показатели за
ВиК – Берковица ЕООД
Пречистена питейна вода
3
(м /ден)
Пречиствателни станции за
питейна вода (бр.)
Капацитет на пречистване на
3
ПСПВ (м /ден)
Помпени станции за питейна
вода (бр.)
Дължина
на
преносната
мрежа
(междуселищни
водопроводи) (км)
Дължина
на
разпределителната
мрежа
(вътрешна
мрежа
за
населените места в обхвата
на ВиК ) (км)

№
8
9
10
11
12

13

Брой резервоари;

14

Резероари в обхвата на ВиК
дружеството (бр.)
Общ
капацитет
на
съхранение на водата в
резервоарите (м³)
Вода неносеща приходи
3
(м /ден)

14
15
16
17

(%)

2008

2009

2010

Забележка

3819

2919

3007

ПС на ХВ Среченска бара

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

60

60

134

134

135

20

20

20

Един не се използва

20

20

20

1 бр- изкл.

11 870

11 870

11 870

V=1000 м3
изключен

2802

2168

2194

53

50

50

Забележка: Информацията, съдържаща се в тази таблица е предоставена от ВиК
операторът, но трябва да се отбележи, че в някои свой части влиза в противоречие с
това, което Консултанта счита за по-реалистична информация, въз основа на
подробните проучвания на Консултанта.
3.4.2. Водовземания
Списъкът на основните водоизточници водоснабдяващи ВС на обособена територия
Берковица е подробно представен в Таблица 73.. Видът на водоизточниците е
опростен, за да се предоставят основните характеристики на водоизточника.
Изполвани са следните категории "Повърхностен водоизточник с язовир",
"Повърхностен водоизточник без язовир", „Подземни води основно от плитките
кладенци", "Подземните води основно от кладенци с инфилтрация от река" и "Извори".
Таблицата предоставя също информация дали има отдаване на вода от ВС и
доставяне на вода във ВС (ако има такива).
Таблица 71. Основни водовземания по водоснабдителните системи
ВС_

EKATE

ВС_Берковиц
а

03928

Име на Дебит
водоизт (л/сек)
9
очника
Бачилищ
2
е

Тип
Повърхностен
язовир

водоизточник

9

без

“X” се използва, ако няколко водовземания са групирани. Общият капацитет на водовземането на групата е
представен на реда на основното водовземане на групата
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ВС_

EKATE

ВС_Берковиц
а
ВС_Берковиц
а
ВС_Берковиц
а
ВС_Берковиц
а
ВС_Берковиц
а
ВС_Берковиц
а
ВС_Берковиц
а
ВС_Берковиц
а
ВС_Берковиц
а

03928
03928
03928
03928
03928
03928
03928
03928
03928

3.4.2.1.

Име на Дебит
водоизт (л/сек)
9
очника
Бeли
1
Eфенди
Къса
4
река
Равно
X1
буче
Равно
X1
буче
Равно
1
буче
Шабовиц
2
а
Сл. Бара
2
Женска
река
ПСПВ
Слатина
Монтана

1
40

Тип
Повърхностен
язовир
Повърхностен
язовир
Извори

водоизточник

без

водоизточник

без

Извори
Извори
Повърхностен
водоизточник
с
язовир
Повърхностен водоизточник без
язовир
Подпочвени води предимно от
плитки кладенци
Внесена вода от друго ВиК
(Закупена вода)

ВС Берковица

ВС Берковица се водоснабдява от повече водоизточници, които получават вода от
планински водохващания. Тези водоизточници са повърхностни речни водохващания и
плитки подпочвени водоизточници. Техният дебит като цяло е добър, но малко
нестабилен, а също и санитарно охранителните зони са незадоволителни. През сухите
месеци добивът на водоизточниците в обособена територия Берковица е
недостатъчен и е необходимо доставянето на вода от Монтана. ПСПВ Слатина
(водоизточник язовир Среченска бара), която е под управлението на ВиК Монтана,
доставя вода за снабдяването на град Берковица през някои периоди от годината.
Останалите населени места в обособената територия се водоснабдяват или от местни
водоизточници или са свързани към ВС Монтана, доставяйки вода от ПСПВ Слатина.
Фигура 15 Схема на водоизточниците от симулационния модел- ВС Берковица
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3.4.2.2.

Качество на водоизточниците

Повърхностни води
Основният проблем с качеството на повърхностните води е, че голяма част се извлича
от планински водоизточници, в резултат на което химичният и микробиологичният им
състав непрекъснато се променя. Тези води са богати на органична материя. Много
често те са в суспендирано състояние и съдържат глинени частици с колоидни
размери, поради което водата има завишени стойности за цвят и мътност, които водят
до проблеми с вкуса и мириса. В случай на интензивно снеготопене, обилни валежи и
други по-редки метеорологични условия, физико-химичните и микробиологичните
параметри надвишават пределно допустимите стойности, определени в Наредба № 12
за изискванията за качеството на повърхностните води, предназначени за питейно
водоснабдяване.
Стандартните методи за обработка на повърхностни води от категории А1, А2 и А3 до
изискванията за вода за питейно-битови цели са описани в Приложение № 2 към
Наредба 12:
Категория А1: Изисква се груба механична обработка и дезинфекция (напр. бърза
филтрация и дезинфекция).
Категория А2: Изисква се механична и химична обработка и дезинфекция (напр.
предхлориране, коагулация, флокулация, утаяване, филтрация и дезинфекция –
крайна дезинфекция).
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Категория А3: Изисква се разширена механична и химична обработка, последваща
обработка и дезинфекция (напр. хлориране до "точката на прелома", коагулация,
флокулация, утаяване, филтрация, адсорбция чрез активен въглен и дезинфекция озониране, и крайна дезинфекция).
Водата от следните водоизточници трябва да бъде пречиствана:
 Къса река:
o Разрешително за водоползване: 2 л/сек
o Налични водни количества, въз основа на хидроложко обследване: 13 –
31 л/сек
 Бачилище:
o Разрешително за водоползване: 1 л/сек
o Налични водни количества, въз основа на хидроложко обследване: 1,2
(през сухите периоди) до 20 л/сек
 Бали ефенди
o Разрешително за водоползване: 1 л/сек
o Налични водни количества, въз основа на хидроложко обследване: 10
л/сек
 Шабовица
o Разрешително за водоползване: 1 л/сек
Подпочвени водоизточници
 Равно буче (3 извора) с висока сезонна флуктоация
o Разрешително за водоползване: 1 л/сек
o Налични водни количества, въз основа на хидроложко обследване: 4-10
л/сек
 Женска река (група от извори)
 Сливашка бара: (извори)
o Разрешително за водоползване: 2 л/сек
o Налични водни количества, въз основа на хидроложко обследване: 12-30
л/сек
3.4.2.3.

Заключения за водоизточниците в обособената територия

Основните водоизточници в обособената територия на „ВиК – Берковица“ ЕООД са
повърхностни. Качеството на водата е много добро като цяло, но има риск от сезонно
влошаване.
Повърхностните водоизточници от планинските водохващания, които водоснабдяват
квартал Берковица, трябва да бъдат пречиствани, за да отговорят на изискванията за
качествата на питейна вода съгласно Наредба №12. Необходимо е изграждането на
съоръжения за пречистване на питейната вода от всички повърхностни водоизточници
(изисквания на Националното законодателство – Наредба №12 за качеството, което се
изисква от повърхностните водоизточници, които са предназначени за питейно
водоснадяване (ДВ 63 от 2002). Реконструкция и ремонт на водопроводните мрежи в
населените места е също много важно за подобряване на органолептичните
характеристики на водата.
Използваните планински извори като подпочвени водоизточници с много добри
качества на водата, също имат нужда от предприемане на някои технически меки,
които да бъдат приложени, за да отговорят на изискванията според Надерба №12 за
качествата на питейната вода.
Обобщението на пропуските в част водоснабдяване след оценка на съществуващите
водоснабдителни системи е представено в глава 3.7 - Заключения и препоръки..
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3.4.3. Пречистване на питейна вода
Град Берковица и околностите се водоснабдяват от една пречиствателна станция за
питейни води (ПСПВ), която се управлява от ВиК Монтана. „ВиК-Берковица“ ЕООД
закупува вода според споразумение между операторите. Водата от тази ПСПВ се
използва по гравитачен път само по време на сухите периоди при недостиг на вода от
собствените водоизточници.
3.4.4. Водохранилища
Резервоарите за вода са разделени на две основни групи: транзитни резервоари и
резервоари за съхранение. Обемът на транзитните резервоари е по-малък.
Функционалността на транзитните резервоари е да съхраняват водата от
водоизточниците, за захранването на помпените станции. Резервоарите за съхранение
се използват за снабдяване на градовете с питейна вода. Основните функции на
резервоари за вода са: съхранение, поддържане на налягане и воден резерв за
спешни случаи и при пожари.
Списъкът на съществуващите резервоари във водоснабдителните системи е
представен в следващата таблица. Error! Reference source not found.
Таблица 72 Списък на съществуващите резервоари във ВС
ВС
1
1
1
1

ЕКАТТЕ
03928
03928
03928
03928

Име, обем (м3)
Алчов баир, 4000
Ашиклар, 4000
Панорама, 400
Раковица, 500

Кота (м)
480,0
445,0
464,0
383,0

V (м3)
4000
4000
400
500

Поради неподходящата им кота, един или повече резервоари в Берковица вече не се
използват и не се предлага да бъдат използвани за в бъдеще
За повече детайли виж Приложение 2 (карта 1:25 000).
3.4.4.1.

ВС Берковица

Съхраняването на водата в град Берковица се осигурява от 3 основни резервоара за
питейна вода. Позицията на резервоарите съответства на терена.
Резервоар „Алчов баир“ - водата от планинските водохващания се влива в два
резервоара с обем до 4000 м3, които се намират на кота 485 м.
Резервоар Панорама – Шабовица – резервоарът е от камък и бетон, с обем 400 м3 на
кота 464 м.
Резервоар „Ашиклар“ – водата от ПСПВ Слатина се влива в този резервоар с обем
4000 м3, намиращ се на кота 449 м.
Резервоар Раковица е изграден през 1998г. за квартал Раковица. Напоследък не се
използва, защото подходящо налягане в квартал Раковица се подава от резервоарите
в Берковица.
Фигура 16 Схема на резервоари от симулационния модел - ВС Берковица
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3.4.4.2.
Заключения относно съхранението на вода в обособената
територия
Като цяло, основният проблем на повечето от резервоарите в обособената територия
е лошото им техническо състояние. Необходима е цялостна реконструкция на
основните резервоари на територията на град Берковица .
Основна оценка за достатъчност на общия обем на резервоарите се дава от „обемния
индекс на резервоарите”, представляващ съотношението между максималното дневно
водопотребление по ВС и общия обем на всички резервоари във ВС. Този индекс е
оценен за всяка ВС, за настоящото състояние, в таблицата по-долу.
Таблица 73 Обемен индекс на резервоарите
ВС

ВС
Берковица

Общ обем на Общо максимално Обемен индекс на
резервоарите дневно
резервоарите(%)
(м3)
водопотребление
м3/ден)
8400

5874

143

Анализът на капацитета за съхранение на вода показва, че капацитетът за съхранение
на съществуващата ВС Берковица е достатъчен.
Обобщението на пропуските в част водоснабдяване след оценка на съществуващите
водоснабдителни системи е представено в глава 3.7 - Заключения и препоръки..
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3.4.5. Помпени станции
Във водоснабдителната система на обособена територия Берковица не съществуват
помпени станции. Системата е изградена изцяло като гравитачна.
3.4.6. Главни водопроводи
Най-важните главни водопроводи са тези, които доставят вода от водоизточниците до
водоразпределителната мрежа в градовете. От гледна точка на сигурността, главните
водопроводи са много важни за цялата разпределителна система. Всяка авария
причинява прекъсване на водоснабдяването за голяма територия. Общата дължина на
главните водопроводни системи за всяка ВС, материалите и групи от диаметри са
описани подробно в следващата таблица.
Таблица
74
Обща
дължина
на
преносните
водоснабдителните системи по материали и диаметър
Дължина (км)
ВС

Материал
Полиетилен

Берковица
0-100
101-150
151-200
201-300
501-600
ВС_Берковица

3.4.6.1.

3,83
1,63
2,20

3,83

водопроводи

във

Азбесто Общо
цимент
39,15
42,98
6,59
6,59
10,03
8,40
16,14
13,94
3,74
3,74
6,49
6,49
39,15
42,98

ВС Берковица

Най-важните главни водопроводи в системата са водопроводите, които доставят вода
от водоизточниците. Поради високото надморско равнище на водоизточниците се
изисква намаляване на налягането посредством няколко облекчителни шахти. Почти
всички главни водопроводи са изградени от азбестоцемент.
Фигура 19 Схема на главните водопроводи от симулационния модел – ВС
Берковица
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3.4.6.2.
Заключения за главните
обособената територия

довеждащи

водопроводи

в

Главните довеждащи водопроводи са една от най-важните части от
водоснабдителната мрежа. Те предоставят големи количества вода до населени места
на големи разстояния. Всяка повреда може, на някой от тези основни водопроводи,
може да доведе до сериозно прекъсване на водоснабдяването на потребителите. Това
означава, че съществува висок риск при водоснабдяването с питейна вода.
Състоянието на основните преносни водопроводи е лошо. Те са изградени преди
повече от 50 години. Основните проблеми са течове, причинени от неправилни връзки
между азбестоциментови тръби. Рехабилитацията на тръбите за гарантиране
сигурността на водоснабдителните системи е необходимост с висок приоритет.
Обобщението на пропуските в част водоснабдяване и препоръчаните подобряващи
мерки, след оценка на съществуващите водоснабдителни системи е представено в
глава 3.7 - Заключения и препоръки.
3.4.7. Водоснабдителни разпределителни мрежи
Общата дължина на водоразпределителни мрежи в обособената територия, включени
в РГП (и в симулационния модел) е 55,2 км. Водоразпределителните мрежи са
представени в цифров вид, на схематичен принцип за град Берковица. Седващата
таблица обобщава основните данни за мрежите в модела (напр. дължини, диаметри и
материали) и показва всички водоразпределителни мрежи на този град.
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Таблица 75 Обобщена таблица за водоразпределителните мрежи в град
Берковица
Дължина (км)

Материали

ВС

Полиетилен

Стомана

12,90

8,43

2,85

31,03

10,82
1,60
0,48

4,85
1,27

1,56
0,11
0,55
0,63

24,28
1,45
1,88
2,81
0,48
0,13
31,03

ВС_Берковица
0-100
101-150
151-200
201-300
301-500
501-600

2,30
0,01
Общо

3.4.7.1.

12,90

8,43

Бетон

2,85

Азбесто
цимент

Общо
55,22
41,52
4,43
2,90
5,75
0,49
0,13
55,22

ВС Берковица

В модела е схематизирана една водоснабдителна мрежа във ВС Берковица:
Берковица. Повече от 75% от водоснабдителната мрежа е изградена от
азбестоциментови тръби. В последно време е започнала реконструкцията на
разпределителната мрежа. Предимно, азбестоциментовите тръби с диаметър 100-150
са сменени с полиетиленови тръби.
Водоразпределителната система се управлява като една зона на налягане въпреки, че
котите на основните резервоари се различава и дава основна предпоставка за
зониране на мрежата.
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Фигура 17 Схема на водоразпределителната мрежа от симулационния модел –
ВС Берковица

3.4.7.2.
Заключения
за
обособената територия

водоразпределителните

системи

в

Техническото състояние на разпределителните мрежи се дължи най-вече на тяхната
възраст. Повечето от мрежите са на повече от 50 години. Освен това
азбестоциментовите тръби представляват сериозен проблем, поради своята
ненадеждност и потенциалните рискове за здравето.
Основната част на водоснабдителните системи и съоръженията са пуснати в
експлоатация преди повече от 50 години. Цялата дължина на водоснабдителната
мрежа е с изтекъл амортизационен срок, включително азбестоциментовите и
стоманените тръби. Това означава, че в момента състоянието на водоснабдителните
системи е лошо и води до множество течове, невероятно много аварии и високи
експлоатационни разходи.
Обобщението на пропуските в част водоснабдяване след оценка на съществуващите
водоснабдителни системи е представено в глава 3.7 - Заключения и препоръки.
3.4.8. Измерване на водопотреблението
Едни от най-важните не-структурни измервания за оптимизиране работата на
системата се извършват от активните измервателни устройства. Практическо
измерване на вопотреблението бе проведено по време на проекта, за да се
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анализират условията за потенциално бъдещо намаляване на течовете и изпълнение
на стратегия за мониторинг на течовете.
Най-висок процент измервателни устройства са инсталирани за измерване на
водопотребление за битови нужди в сгради на потребителите - както обществени, така
и частни. Почти всички потребители са снабдени с водомери.
“ВиК” ЕООД - гр. Берковица няма развита система SCADA или каквато и да е друга
система за измерване. Точката за измерване на закупената вода от „ВиК“ ООД Монтана се намира при ПСПВ Слатина.
Водомерите за домакинствата обикновено са монтирани в рамките на самите
помещения.
3.4.8.1.
Заключения
територия

за

измерването на

водите

в

обособената

Липсата на система SCADA не позволява постоянен контрол и мониторинг на водния
баланс, което би осигурило добра основа за въвеждането на цялостен контрол върху
водоснабдителната система и редовна оценка на ключови експлоатационни
показатели. Съществуващата система следва да бъде насочена към контролиране на
ключови структури и измерване на параметри за тръбопроводни потоци, водни нива и
налягания.
Едновременно с изграждането на нова система за измерване в избраните части от
водоснабдителната система, трябва да се въведе процес на систематично оценяване
на данните. Трябва да бъде създадена система за оценка на водния баланс като
основен инструмент за устойчиво водоползване (погледнете глава 4.1.1.1.9).
Трябва да бъде въведена система от измервания с предаване на данни:




За да позволи измерване и сумиране на всички входящи потоци във
водоснабдителните системи;
За да осигури баланса на входящия/изходящ поток в основните части на
основните преносни системи;
За да се позволи оценка на нощния поток в основните зони на налягане и
участъци от ВС (във връзка с изпълнението на програма за намаляване на
общите загуби на вода).

Обобщението на пропуските в част водоснабдяване и препоръчаните подобряващи
мерки, след оценка на съществуващите водоснабдителни системи е представено в
глава 3.7 - Заключения и препоръки.
3.4.9. Водоснабдителни системи – състояние и проблеми
Тази глава дава обща представа за нивото на услугите във водния сектор
предоставяни в обособената територия и посочва основните пропуски, които пряко
влияят на клиентите. Очевидно е, че някои от проблемите, идентифицирани в
предишните глави са тясно свързани с този въпрос.
Всички въпроси и оплаквания на клиенти се получават в главния офис на компанията
(Централен диспечерски пункт и обжалвания), както и в офисите на оперативните
райони. В зависимост от вида на искането или на оплакването, те се насочват към
съответния отговорен служител.
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Качеството на водата се разглежда в съответствие с националното законодателство и
стандарти. Налягане под нивото на обслужване се наблюдава и оценява като един от
основните показатели на нивата на обслужване.
През последните години много селища бяха засегнати от ограничения на водата
(водни режими) по време на периоди на засушавания. Селищата, които са били на
воден режим през последните 5 години, са представени на следващата фигура (зоните
в червено).
Фигура 18 Селища, засегнати от ограничения във водоснабдяването в
обособената територия (червени зони)

Съществуващото ниво на общи загуби на вода във водоснабдителните системи се
движи в границите от 64 до 80%. Разпределението на загубите на вода за градовете бе
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направено въз основа на събраната информация - данни от 2001 до 2011 година. За
град Берковица стойностите са различни за всяка година, а за по-малките населени
места стойността е считана константа за целия период. Съществуващата система за
измерване и оценяване на данните не предоставя информация за териториалното
разпределение на течовете и за нивото на общите загуби на вода между главната
водопреносна мрежа, зоните на налягане и участъците от водоразпределителните
системи.
Таблицата за баланса на общите загуби на вода (неприходните водни количества) на
Международната асоциация по водите (МАВ) е основен инструмент за приоритизиране
при стратегиите за намаляване общите загуби на вода както и за воден одит. Въпреки
това, липсата на измервания и задълбочен анализ на данните представлява пречка за
предоставяне на таблица с баланса на общите загуби на вода със стандартна точност.
Постигнато е определено ниво на оценка на водния баланс в резултат на кампания за
измерване на подадената вода, осъществена по време на проекта. В таблиците на
МВА по-долу са използвани няколко предположения, разработени за ВС Берковица.
Трябва да се отбележи, че има по-високото ниво на нефактурирана измерена
консумация в сравнение със стандартните стойности, използвани в други европейски
страни.
Операторът трябва да създаде условия за систематична оценка и прогнозна оценка на
таблицата на МАВ за баланса на общите загуби на вода за ВС Берковица.
Таблицата за баланса на общите загуби на вода на МАВ за ВС в РГП е представена на
следващата таблицаError! Reference source not found.:
фигура 19 Таблица на МАВ за баланса на общите загуби на вода - ВС Берковица
Фактурирана
разрешена
консумация
17,55 l/s; 36,5 %

Водни
количества
влизащи във
водоснабдите
лната система
48,08 l/s; 100%

Фактурирана измерена консумация
17,55 l/s; 36,5 %
Фактурирана неизмерена консумация
0 l/s; 0 %
Нефактурирана измерена консумация
3,05 l/s; 6,4 %

Autorised
Consumption
Нефактуриран
20,76 l/s; 43,2 %
а разрешена
консумация
3,21 l/s; 6,7 %
Търговски
загуби
0,76 l/s; 1,6 %

Водни загуби
27,33 l/s; 56,8 %

Фактурирани
водни
количества
17,55 l/s 36,5 %

Нефактурирана неизмерена консумация
0,15 l/s; 0,3 %
Неточности при измерването
0,61 l/s; 1,3 %
Неразрешено ползване
0,15 l/s; 0,3 %

Общи загуби
на вода (NRW)
Реални загуби до пречиствателните съоръжения 30,54 l/s; 63,5 %
0 l/s; 0 %

Физически
загуби
26,57 l/s; 55,2 %

Течове и преливания на резервоарите
0,15 l/s; 0,3 %
Течове по главните водопроводи
15,27 l/s; 31,8 %
Течове по сградните отклонения
11,15 l/s; 23,2 %

Тези фигури показват високата важност от въвеждането на стратегията за намаляване
на общите загуби на вода. Стратегията за намаляване общите загуби на вода трябва
да бъде въведена паралелно и в хармония с други предложени мерки (погледнете
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глава 4.2), за да балансира бъдещите изисквания към водопотреблението с оптимална
дългосрочна инвестиция във водната инфраструктура в обособената територия.
3.4.9.1.
Заключения за състоянието на
проблемите в обособената територия

водоснабдяването

и

Може за направим заключение, че общите загуби на вода в обособената територия са
много високи. Като се има предвид недостигът на вода, създаването на ефективна
стратегия за намаляване на общите загуби се счита за приоритетна цел.
Обобщението на пропуските в част водоснабдяване и препоръчаните подобряващи
мерки, след оценка на съществуващите водоснабдителни системи е представено в
глава 3.7 - Заключения и препоръки.
3.4.10. Водна инфраструктура в малките населени места
Ситуацията в останалата част от обособената територия е подобна на ситуацията
описана в главата по-горе. Локалните водоснабдителни мрежи в селските райони
страдат от лошо състояние на съоръженията и остаряло оборудване. Локалните
водоизточници предоставят по принцип достатъчен обем вода и със задоволително
качество. През годината са наблюдавани специално промените на количествените и
качествените параметри. Населението в населените места между 50 и 2000 жители
драстично е намаляло през последните десетилетия и прогнозата за бъдещото
население потвърждава настоящите тенденции.
3.4.10.1. Заключения за водната инфраструктура в малките населени
места
Може да се заключи, че всички малки населени места в селските райони страдат от
недостатъчни инвестиции на същото ниво както основните ВС. Ще бъде разработен
анализ на разходите за единица инвестиция на глава от населението (Приложение
№12), за да се определи инвестиционната нужда за тези населени места в селските
райони. Предлагаме да се изготви детайлен анализ на инвестиционните нужди в
последващо прединвестиционно проучване.
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3.5. Канализационна инфраструктура
„Вик” ЕООД – гр.Берковица обслужва 18 населени места. В настоящия регионален
генерален план е разгледана подробно канализационната система на гр.Берковица,
като агломерация с над 2000 еквивалентни жителя. За останалите селища в обхвата
на ВиК дружеството е приложена информация в табличен вид, съдържаща данни за
населението и броя на еквивалент жителите. Въз основа на събраните данни и
определени прогнози за тези населени места са определени необходими инвестиции
за съответните им канализационни системи. Информацията е представена в
Приложение 15.
Разработена е и е приложена подробна карта за територията в обхвата на “ВиК” ЕООД
- гр. Берковица с означена агломерация Берковица, бъдеща пречиствателна станция
за отпадъчни води, външни съществуващи и новопредвидени колектори, пунктове на
заустванията, пунктове, в които се осъществява контрол на качеството на водите,
както и някой природни особености (Карта №00 – Приложение 1)
3.5.1. Основни характеристики
Таблица 76. Технически показатели за „ВиК“ ЕООД - гр. Берковица-канализация
№
1
2

3

4

5

Технически
показатели за
„ВиК“ ЕООД - гр.
Берковица
Дължина на
канализацията
Тип
канализационна
система –
разделна или
смесена
Степен на
завършеност на
канализационната
мрежа

Степен на
оползотворяване
на
канализационната
мрежа
Период на
препълване на
канализационната
мрежа

мярка

2008

2009

2010

47

47

47

Смесена
и
разделна

Смесена
и
разделна

Смесена
и
разделна

км

Забележка

35

35

35

*%е
изчислен кaто
съотношение
то на цялата
изградената
канализацион
на мрежа
отнесена към
дължината на
вътрешно
водопроводн
ата мрежа за
цялото ВиК.

58

59

59

.

-

-

-

%

%

Представен е
в т.4.3
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№
6

7
8
9

Технически
показатели за
„ВиК“ ЕООД - гр.
Берковица
Наводнения в
резултат на
незавършена
система,
недостатъчен
капацитет,
повреда в
канализационната
система
Канализационни
помпени станции
Преливници за
дъждовна вода
Коефициент за
енергийна
ефективност

мярка

2008

2009

2010

-

-

-

0

0

0

7

7

7

0

0

0

Забележка

бр.

бр.
бр.

Неизвестен
брой

кВтч/м3

Таблицата представя някои съществени технически показатели характеризиращи
съществуващата канализационна мрежа в обхвата на „ВиК“ ЕООД гр. Берковица.
Водният оператор „ВиК“ ЕООД - гр. Берковица доставя ВиК услуги на 18 селища в
Община Берковица.
„ВиК“ ЕООД - гр.Берковица стопанисва и експлоатира само канализационната мрежа
на гр.Берковица. В града има почти изцяло изградена канализационна мрежа. Всички
съществуващи канали заустват директно в коритото на р. Раковица и Берковска река,
явяващи се притоци на река Бързия. В момента все още няма изградена ПСОВ за
третиране на отпадъчни води от гр. Берковица.
По-голямата част от селата обслужвани от водният оператор нямат изградена
канализационна мрежа. Голяма част от населението са включили битово–фекалните
отпадъчни води в изградени от самите тях по стопански начин примитивни
съоръжения, като попивни ями, филтрационни кладенци или локални канализационнии
клонове, включени директно в прилежащите водни обекти (реки, дерета). Тези
съоръжения събират, но не пречистват отпадъчните води и чрез инфилтрация се
явяват фактически замърсители на почвата, подпочвените и повърхностните води,
което води до влошаване показателите на питейните води и респективно се явява
заплаха за здравето на населението, както и за екологичното равновесие в района на
населеното място.
3.5.2. Канализационна и събирателна система
Степента на завършеност на канализационната мрежа във „ВиК“ ЕООД - гр. Берковица
е 35 %, а на оползотворяване е 58%.
Предвид, че от обслужваните селища само гр. Берковица има изградена
канализационна мрежа, то данните за града покриват обхвата на ВиК оператора.
Град Берковица
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По официални данни на „ВиК” ЕООД гр. Берковица степента на изграденост на
канализационната мрежа в гр.Берковица е 78%, а степента на присъединеност на
населението към системата е 75%.
На чертеж № 01/1 (Карта на съществуващата канализационна система на гр.
Берковица (Приложение №7) е представена подробна информация за
канализационната инфраструктура на гр.Берковица.
Изграждането на канализационната система е започнало от 1967г. въз основа на
одобрен работен проект от 1963г. Проекта е следвал идеята за осъществяване на
комбинирана канализационна система – непълно разделна система за по-голямата
част от града (изгражда се мрежа само за битови и производствени води, а
дъждовните води се оттичат повърхностно в деретата) и смесена система
(битови, производствени и дъждовни води се отвеждат съвместно) за част от
центъра и източната част.
През 1973г. работният проект е актуализиран, като за зоната с непълно разделна
система са предвидени дъждоприемни решетки и шахти, от които посредством къси
канали дъждовните води се събират и отвеждат в деретата и реката. Битовите и
производствените води се отвеждат чрез самостоятелен канал. За централната и
източната част е запазена идеята за смесена канализационна система, облекчена чрез
дъждопреливници.
Към настоящият момент канализационната система на гр. Берковица е изградена и
функционира по следният начин – пълно разделна за западната част от града и
смесена за част от центъра и източната част.
Информацията относно материала, диаметрите и дължините на канализационната
мрежа на гр. Берковица са обобщени в следващите таблици и фигури.
Таблица 77. Канализационна мрежа на гр. Берковица
Материал
бетон
бетон
бетон
бетон
бетон
бетон
бетон
бетон
бетон
бетон
бетон
бетон
бетон
бетон
бетон
бетон
бетон

Диаметър, мм
Ø200
Ø250
Ø300
Ø350
Ø400
Ø450
Ø500
Ø600
Ø800
Ø1000
Ø1250
Ø1500
Ø2000
Я 60/90
Я 70/105
Я 80/120
общо

Дължина, м
30289
413
4781
531
2634
413
656
2645
1993
117
284
211
258
554
394
35
46208

Таблицата обобщава съществуващата канализационна мрежа на гр. Берковица
разпределена по дължини и материали. Общата дължина на съществуващата
канализационна мрежа в града е около 47 км.
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Материал

Диаметър, мм

Дължина, м

бетон

Ø200

30289

бетон

Ø250

413

бетон

Ø300

4781

бетон

Ø350

531

бетон

Ø400

2634

бетон

Ø450

413

бетон

Ø500

656

бетон

Ø600

2645

бетон

Ø800

1993

бетон

Ø1000

117

бетон

Ø1250

284

бетон

Ø1500

211

бетон

Ø2000

258

бетон

Я 60/90

554

бетон

Я 70/105

394

бетон

Я 80/120

35

бетон

общо

46208

фигура 20 Процентно разпределение на канализационната мрежа на гр.
Берковица по диаметри.
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Основният скелет на канализационната мрежа на града е изграден от 5 главни
колектора, както следва:
Главен колектор І не е изпълнен в началната си част, която е предвидена да събира
водите на кв.„Беговица”. В момента същият съществува от ревизионна шахта,
разположена срещу техникума по дървообработване на ул. „Берковска река” и
продължава по ул.„Николаевска” до края на промишлената зона. След края на града
колектора преминава през земеделски територии и се зауства в река Раковица.
Изграден е с диаметри от Ø300Б до Ø1500Б и е с приблизителна дължина L=3460м.
Колектора е предназначен да събира и отвежда води от смесен тип. За хидравличното
му облекчаване по трасето му са проектирани и изпълнени 4ри броя дъждопреливни
съоръжения:


Дъждопреливник № 1 – разположен от западната част на кръстовището на
ул.„Берковска река” и ул.„Иван Вазов” и отливен канал с диаметър Ø400Б.



Дъждопреливник № 2 – разположен от източната част на кръстовището на
ул.„Николаевска” и ул.„Странджа” и отливен канал с яйцевиден профил
Я80/120.



Дъждопреливник № 3 – изграден в края на промишлената зона на
ул.„Николаевска” и отливен канал Ø2000Б.



Дъждопреливник № 6 – разположен малко преди заустването на колектора в
река Раковица, чийто отливен канал все още не е изграден.

Главен колектор ІІ зауства в Главен колектор І и е с трасе по ул.„Ашиклар” и ул.„Иван
Вазов”. Колектора е с дължина L=1340м, предвиден за отвеждането на битови води и
изпълнен предимно с бетонови тръби с диаметри в порядъка на Ø200Б-Ø300Б.
Главен колектор ІІІ зауства отново в Главен колектор І, с трасе по ул.„Мусала” и
ул.„Странджа”. Колектора е с дължина L=825м, предвиден за отвеждането на смесени
води и изпълнен с бетонови тръби с яйцевиден профил с големина Я 60/90, Я 70/105 и
Я 80/120.
Главен колектор ІV e с трасе по ул.„Хаджи Петър Илиев” и на кръстовището с
ул.„Николаевска” зауства в Главен колектор І. Колектора е с дължина L=967м,
предвиден за отвеждането на смесени води и изпълнен с бетонови тръби с диаметър
Ø600Б. В него са включени и водите от ж.к.„Изток”.
Главен колектор V е разположен в най-южната част на град Берковица. Колектора
води началото си от кръстовището на ул.„Ашиклар” и ул.„Зора”. Основната му функция
е да събира и отвежда смесени води от южната централна част на града и битови води
от кв.„Раковица”. Дължината на колектора е L=3227м и е изпълнен от тръби с
диаметри Ø300Б-Ø400Б. По трасето му са изпълнени 2 броя дъждопреливника:


Дъждопреливник № 4 – разположен непосредствено преди заустването на
колектора в река Раковица.



Дъждопреливник № 5 – изграден на кръстовището ул.„Радецки” и ул.„Антон
Страшимиров” и отливен канал с диаметър Ø800Б.

Второстепенната канализационна мрежа на гр.Берковица е изпълнена основно от
тръби с диаметър Ø200Б.
Канализация на кв. „Раковица”
През 1990г. е изготвен проект за канализацията на квартала. Разработена е
комбинирана канализационна система. За централната част на квартала е избрана
смесена система, а за периферните части разделна.
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Към настоящият момент част от квартала е канализиран (основно централната част),
като системата работи като смесена. Малка част от улиците остават без канализация.
Системата е представена от два главни колектора:
Главен колектор І – Раковица е проектиран по ул.„Лале”, който в началната си част
все още не е изграден. Колектора зауства в Главен колектор V. На съществуващата
част от колектора има изграден 1 брой дъждопреливник:


Дъждопреливник № 7 е разположен на кръстовището на ул. „Лале” и ул.
„Първи май”. Отливният канал е изграден от бетонови тръби с диаметър
Ø1000Б и зауства в река Раковица.

Главен колектор ІІ – Раковица с трасе по ул. „Първи май” и ул. „Свобода”.
Канализация на кв. „Беговица”
През северната част на квартала е изграден канал Ø400Б, който е положен по ул.„Елин
Пелин” и отива в кв.„Заряница”. Останалата част от кв.„Беговица” не е канализирана.
Съществува проект от 1973г., който следва концепцията за разделна канализационна
система.
Основната идея е отвеждането на дъждовните води да се осъществява посредством
канали, които да се включва директно в минаващата през квартала река Шабовица.
От 2012 г. по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013г. съществува актуален
Интегриран воден проект за инженеринг - проектиране и строителство по части
"Водоснабдяване" и "Канализация" на разширение на канализационната мрежа,
реконструкция
на
канализационната
мрежа,
реконструкция
на
водоснабдителната мрежа и ПСОВ в град Берковица. Проектът предвижда
изграждане на канализационната мрежа на улици в кв.„Беговица”, кв.„Раковица”,
Промишлена зона, ул.„Александровска”, ул.„Тимок”, ул.„Шипка”, доизграждане на
външен колектор до ПСОВ.
3.5.3. Канализационни помпени станции
В агломерациите, влизащи в обхвата на „ВиК“ ЕООД гр. Берковица, няма изградени
съществуващи канализационни помпени станции.
3.5.4. Пречиствателни съоръжения
Град Берковица
Съгласно изготвения от МОСВ Доклад за прилагане на изискванията на Директива
91/271/ЕEС относно пречистване на отпадъчни води от населени места, агломерация
Берковица попада в групата агломерации с над 10 000 е.ж., за които няма осигурено
пречистване на отпадъчните води. Към настоящия момент всички отпадъчни води от
населените места гр.Берковица и с.Бързия /агломерация Берковица/, за които е
предвидена обща ПСОВ, се заустват непречистени в р. Раковица, приток на р.Бързия.
От Басейнова Дирекция Дунавски район с център гр. Плевен е издадено разрешително
за заустване с № 13140189/20.03.2012 г. Срокът на действие на разрешителното е
29.01.2014 г. Разрешителното е за река Раковица, приток на р. Бързия, която в този
район е II категория, чувствителна зона. Определените в разрешителното зауствани
водни количества и емисионни ограничения за основните показатели на замърсеност
са описани подробно в т. 4.3.2.1.
Утвърден е изборът на площадката на бъдещата ПСОВ на гр. Берковица. Тя е
предвидена в поземлен имот №03928.52.43, местност ”Калешница”, землището на гр.
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Берковица. Същият е нива по начин на трайно ползване и е собственост на Община
Берковица - общинска частна собственост. Намира се близо до шосето БерковицаМездрея, на брега на р.Раковица. Големината на площадката е общо 19 450 м2, което
място е достатъчно за разполагане на новата ПСОВ с всички необходими
технологични съоръжения за пречистване на водите и третиране на утайките,
обслужващите и технологични сгради, залесителен пояс с широчина 15м по границите
на площадката, както и свободно пространство.
3.5.5. Управление на утайките
3.5.5.1.

Въведение

Макар процентно обемът на утайките в ПСОВ да е малък, обикновено от 0.5 – 1.5% от
общия обем на пречистената вода, то тяхното третиране заема голяма част, като
капиталните и експлоатационни разходи са от 15 до 55%, с тенденция за нарастване.
Утайките се характеризират с висока влажност (92 – 99.5%) и голям обем, с
преобладаващо съдържание на органични вещества в твърда фаза, които бързо се
разлагат и загниват, със съдържание на патогенни бактерии и яйца на хелминти и с
трудно обезводняване.
Следователно три са основните проблеми на утайките – обемът, миризмата и
качеството.
Традиционният метод за намаляване на миризмите е аеробно и анаеробно изгниване.
В същото време в процеса на стабилизиране се редуцира и органичното съдържание
на утайките като сухо вещество до 30%.
В допълнение на гравитачното уплътняване, което изисква едва 1 Wh/м3 енергия,
значително обезводняване се постига с така нареченото „механично обезводняване”
(до 25 – 30% сухо вещество на утайките), но за тази цел са необходими около 1
кWh/м3 енергия.
В центъра на управление на утайките седят онези действия, които водят до
минимизиране на утайките.
Методите за минимизиране количеството/обема на утайките могат да варират от
подходи за намаляване производството на утайки по време на пречистване на
отпадъчните води, такива като увеличаване на възрастта на утайката, озониране и
използването на мембранна технология, до методи, които специално намаляват
обемите на утайките чрез отстраняването на водата, например уплътняване,
обезводняване и изсушаване, както и изгаряне и много други комбинирани процеси.
Между тези два подходи има такива, които могат да се прилагат на определени места
в пречиствателния процеси или са тясно свързани с два аспекта - клетъчно разкъсване
или разпад и предварително третиране преди изгниването (механично обезводняване
преди метантанка).
Таблица 78 Връзка между окончателно оползотворяване/депониране на
утайките и метода за третиране на утайките
Метод на окончателно оползотворяване/
депониране на утайките
Депониране на сметище
Използване в земеделието

Методи за третиране на утайките
Уплътняване и обезводняване
(> 20 % сухо вещество)
Уплътняване,
стабилизиране,
обеззаразяване и обезводняване
(> 20 % сухо вещество)
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Изгаряне

Уплътняване, обезводняване,
изсушаване, изгаряне
(> 30 % сухо вещество)
3.5.5.2.

Правна рамка, свързана с управлението на утайките

Съгласно Българското законодателство утайките от ПСОВ се разглеждат като
отпадъци. В този смисъл, управлението на утайките от ПСОВ следва да е подчинено
на законодателството в областта на управление на отпадъците.
На основание чл. 29, ал. 1 т.1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за управление на
отпадъците (ЗУО), в съответствие с чл. 31, ал. 1, 2 и 3 и съобразно структурата на
Ръководство за разработване на общински програми за управление на дейностите по
отпадъците, утвърдено със Заповед № РД-167/24.03.2006 год. на Министъра на
околната среда и водите, кметовете разработват Програма за управление на
дейностите по отпадъците, в които се включват и дейностите по управление на
утайките от ПСОВ. Програмите по ал. 1, т. 1 са неразделна част от общинските
програми за околна среда и се разработват, приемат и отчитат по реда на Глава Пета
от Закона за опазване на околната среда, чл. 79, ал. 1. Програмите по ал. 1 обхващат
период на изпълнение не по-малък от 3 години. Програмите се приемат от общинските
съвети, които контролират изпълнението им. Кметът на общината ежегодно внася в
общинския съвет отчет за изпълнението на програмата за околна среда, а при
необходимост и предложения за нейното допълване и актуализиране. Отчетите за
изпълнението на програмата за околна среда, се представят за информация в РИОСВ.
Съгласно изискванията на чл. 29 ал. 1, т. 2 и 3 от ЗУО, операторите на ПСОВ
разработват програми за управление на различните потоци отпадъци, които се
формират по време на строителството (главно строителни отпадъци) и по време на
експлоатацията на ПСОВ (битови отпадъци, отпадъци от решетките и ситата,
отпадъци от кало-масло уловителя, отпадъци от опаковки на реактиви, луминисцентни
лампи и др., както и на утайките). За утайките се разработва отделна програма. В
програмата за управление на утайките се разглеждат дейности, касаещи както
неопасни, така и опасни утайки. Формирането на опасни утайки се разглежда като
авариен случай и изисква съответните аварийни дейности
Съгласно Чл. 30. (1) от ЗУО, лицата по чл. 29, ал. 1, т. 2 и 3 представят в регионалната
инспекция по околната среда и водите проекта на програмата за съгласуване или
утвърждаване. В 14-дневен срок от получаването им директорът на регионалната
инспекция по околната среда и водите утвърждава с мотивирано решение
представените проекти или ги връща със задължителни предписания за привеждане в
съответствие с разпоредбите на този закон и подзаконовите нормативни актове по
прилагането му.
Директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите, на чиято
територия е седалището по търговския регистър на лицата, утвърждава проекта на
програмата след получаване на становищата за съгласуването им от регионалните
инспекции по околната среда и водите, на чиито територии се извършват дейностите.
Програмите, изготвени от лицата по чл. 29, ал. 1, т. 3, се представят в общините, на
чиято територия се извършва дейността, с цел включването им в програмите по чл. 29,
ал. 1, т. 1.
Органът, утвърдил програмата за управление на отпадъците и регионалните
инспекции по околната среда и водите, издали становище за съгласуването й по реда
на чл. 29, ал. 4, извършват периодични проверки за изпълнението й.
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В Таблица по-долу се дава информация за някои закони и наредби, имащи отношение
към управлението на утайките и съответните клаузи от тях.
Таблица 79 Закони и наредби, свързани с утайките
Законодателство
Закон за почвите (ДВ, 89/2007, изм.
ДВ, 98/2010)

Закон за опазване на земеделските
земи (ДВ, 35/1996г., изм.
ДВ,39/2011)

Закон за водите (ДВ, 67/1999, изм.
ДВ, 28/2011)

Наредба № 8 за условията и
изискванията за изграждане и
експлоатация на депа и на други
съоръжения и инсталации за
оползотворяване и обезвреждане
на отпадъци (ДВ 83/24.09.2004)
Наредба № 8 за условията и
изискванията за изграждане и
експлоатация на инсталации за
изгаряне и инсталации за
съвместно изгаряне на отпадъци
(ДВ 78/07.09.2004)
Наредба № 26 за рекултивация на
нарушени терени, подобряване на
слабопродуктивни земи, отнемане
и оползотворяване на хумусния
пласт (ДВ, 89/1996, изм. ДВ,
30/2002)
Наредба No 6 за емисионни норми
за допустимото съдържание на
вредни и опасни вещества в
отпадъчните води, зауствани във
водни обекти (ДВ, 97/2000)

Релевантни клаузи
За да гарантира защита на почвите и
екологосъобразното им използване член 13(7)
забранява използването на утайки от ПСОВ,
което не е напълно в съответствие с Наредбата
за реда и начина за оползотворяване на утайки
от пречистване на отпадъчни води чрез
използването им в земеделието
Съгласно член 6.1.3 от този Закон, използването
на органични утайки от промишлени и други води
и битови отпадъци за внасяне в земеделските
земи е забранено без разрешение от
специализираните органи на Министерството на
земеделието и храните.
Член 125 гласи, че включването на отпадъчни
води в канализационни системи се позволява
само в случай, когато тези води могат да бъдат
пречистени в съществуваща ПСОВ в зависимост
от наличната технологична схема и ако са
безвредни за персонала на ПСОВ. Трябва да се
вземе предвид и технологията за третиране на
утайките и възможностите за последващо
третиране и депониране (125(4)).
Член 2 гласи, че тази Наредба не се отнася за
утайки от Пречиствателни станции за отпадъчни
води

В тази наредба няма споменати някакви
специфични изисквания за изгаряне на утайки.

Утайките не се разглеждат в тази Наредба.

Съгласно член 15 се забранява изхвърлянето на
утайки от селищни пречиствателни станции в
повърхностни води посредством плавателни
средства, тръбопроводи и/или по какъвто и да е
друг начин. Депонирането, изгарянето и/или друг
начин на третиране на утайките от селищните
пречиствателни станции се извършва само по
реда, предвиден в Закона за ограничаване на
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Законодателство

Релевантни клаузи
вредното въздействие на отпадъците върху
околната среда

Възможностите относно качеството и обезвреждането на утайките от отпадъчни води
зависят също и от други законови актове, като например, Наредба № 7 от 14.11.2000г.
за процедурите при отвеждането на промишлени отпадъчни води в градската
канализация и националните разпоредби, произтичащи от Европейска директива
99/31/EC за депата. Наредба № 7 е важен инструмент, гарантиращ качеството на
утайките в общинските ПСОВ, докато наредбите за депата регулират обезвреждането
и показват нарастващата нужда от търсенето на възможности за третиране и
оползотворяване на утайките от отпадъчни води. Освен забраната за депониране на
необезвредени утайки в депата, те изискват до 2013г. количеството на
биоразградимите материали в депата да се намали с 50% в сравнение с нивата през
1995г., а до 2020г. поне с 65%. Твърдите органични материи от общинските отпадъци,
които формално са обект на наредбите за депата, и утайките от ПСОВ имат подобна
биологична реактивност, което ясно показва, че депонирането на утайките на депата
за твърди отпадъци трябва също да бъде регламентирано рано или късно. Това още
повече увеличава натиска към България да се обмислят и други методи за
оползотворяване на утайките, освен в земеделието. (Преработка на „Националния
план за управление на утайките в общинските пречиствателни станции за отпадъчни
води в България” и ръководството за оператори на ПСОВ за създаването на
инсталации за преработване на утайки, изготвянето на инструкции за използването на
утайките от отпадъчните води и на технически указания за възможностите за
рециклиране на утайките, използвайки най-добрите налични техники (НДНТ, 2011г.)
Утайките от ПСОВ може да се предават за изгаряне с използване на енергията или
съвместно изгаряне в циментовите заводи, като частичен заместител на горивото.
Изгарянето/съвместното изгаряне на утайките се извършва при спазване на
разпоредбите и изискванията на Наредба № 6/28 юли 2004 г. на МОСВ относно
изгаряне и съвместно изгаряне на отпадъци. Наредбата в частност регламентира вида
на инсталациите, входящ контрол на постъпващите отпадъци за съдържание на
замърсители, контрол и мониторинг на изходящите газове. До момента няма данни за
изгаряне на неопасни утайки от ПСОВ в България, включително и в района, обхванат
от Регионалния генерален план на ВиК системите в обособената територия на ВиК
Берковица ЕООД.
3.5.5.3.

Управление на утайките в района

Град Берковица
Агломерация Берковица /гр.Берковица и с.Бързия/ не разполага с пречиствателна
станция за отпадъчни води и за момента не генерира утайки, които да изискват мерки
за управление.
3.5.6. Индустриални канализационни съоръжения
Българското национално законодателство в областта на околната среда и в частност
сектор „Индустриално замърсяване и управление на риска” е хармонизирано с това на
Европейския съюз.
Транспонирането на изискванията на Директива 2008/1/ЕС за комплексно
предотвратяване и контрол на замърсяването се осигурява от следните нормативни
актове:
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Закон за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/ от 25.09.2002 г.)



Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (Обн.
ДВ, бр. 80 от 09.10.2009 г.)



Наредба № 7 от 14.11.2000 год. (Обн. ДВ, бр. 80 от 01.11.2000 г.) за условията и
реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните
системи на населените места



Наредба № 6 от 09.11.2000 год. (обн., ДВ, бр. 97 от 28.11.2000 г., изм. и доп., бр.
24 от 23.03.2004 г.) за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни
и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти.
Условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните
системи на населените места в Република България са регламентирани и в Наредба
№ 7 от 14.11.2000 год. (Обн. ДВ, бр. 80 от 01.11.2000 г.).
Съгласно чл.4 (3) от Наредба № 7: „Производствените отпадъчни води се заустват
въз основа на писмен договор, който се сключва между лицето, експлоатиращо
канализационната мрежа на населеното място и/или селищната пречиствателна
станция, и абоната.”
Съгласно чл.5 (1) от Наредба № 7: „ В канализационните мрежи на населените места
или в селищните пречиствателни станции могат да заустват само производствени
отпадъчни води, които не пречат на експлоатацията на канализационните мрежи и
селищните пречиствателни станции и не застрашават живота и здравето на
обслужващия персонал”.
Съгласно чл.5 (2) от Наредба № 7: Забранява се изхвърлянето в канализационните
мрежи:



Твърди отпадъци и материали, които могат да запушат тръбите и шахтите.
Вещества, които оказват разрушително действие на
тръбите и
канализационните съоръжения.
 Необеззаразени инфекциозни отпадъци и микробиологични препарати
 Киселини и основи
 Експлозивни, запалими, канцерогенни и радиоактивни вещества.
Съгласно: Приложение № 2 към чл.6 от Наредба № 7 – максимално допустимите
концентрации на вещества в производствените отпадъчни води, изпускани в
канализационните мрежи са:
Таблица 80 Приложение 2 на Наредба 7
№
по
ред

Показатели

1

Температура

2

Активна реакция (рН)

3
4
5
6

Неразтворени вещества
Сулфатни йони
Азот амонячен
Фосфати (като Р)

Канализационна Канализационна
мрежа без
мрежа със
Единица
селищна
селищна
мярка
пречиствателна пречиствателна
станция
станция
°С

40

40

6.5 - 9.0

6.5 - 9.1

3

200

*

3

400

400

3

35

35

3

15

15

мг/дм
мг/дм
мг/дм
мг/дм
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№
по
ред
7
8
9

Показатели

Сулфиди (като S)
БПК5
ХПК (бихроматна)

Канализационна Канализационна
мрежа без
мрежа със
Единица
селищна
селищна
мярка
пречиствателна пречиствателна
станция
станция
мг/дм3

1.5

1.5

3

400

*

3

700

*

3

мг/дм
мг/дм

10 Нефтопродукти

мг/дм

10

15

Животински мазнини и
11 растителни масла

мг/дм3

100

120

Анионактивни
12 детергенти

мг/дм3

13 Феноли (летливи)
14 Желязо (общо)
15 Живак
16 Кадмий
17 Олово
18 Арсен
19 Мед
20 Хром (шествалентен)
21 Хром (тривалентен)
22 Никел
23 Цианиди (свободни)
24 Цианиди (общо)
25 Цинк

10

15

3

1

10

3

10

10

3

0.05

0.05

3

0.5

0.5

3

1

2

3

0.5

0.5

3

1

2

3

0.5

0.5

3

2.5

2.5

3

1

2

3

0.5

1

3

1

1.5

3

5

5

мг/дм
мг/дм
мг/дм
мг/дм
мг/дм
мг/дм
мг/дм
мг/дм
мг/дм
мг/дм
мг/дм
мг/дм
мг/дм

Забележка:
*Нормите се определят за всеки конкретен случай съобразно капацитета
инатоварването на селищната пречиствателна станция
**Норми за вещества, които не са включени в приложение № 2, се определят за
всеки конкретен случай от лицата, които експлоатират канализационните мрежи
на населените места и/или селищните пречиствателни станции, въз основа на
проучвания и научно-практически изследвания, възлагани от абоната на
съответните компетентни институти и организации.
Съгласно чл.10 (1) от Наредба № 7: Лицата, които експлоатират канализационните
мрежи на населените места и/или селищните пречиствателни станции, осъществяват
контрол над абонатите за спазване на изискванията и нормите в договорите по чл. 4,
Съгласно чл.10 (2) от Наредба № 7: Басейновите дирекции и хигиенноепидемиологичните инспекции в рамките на тяхната компетентност осъществяват
контрол над лицата, които експлоатират канализационните мрежи на населените
места и/или селищните пречиствателни станции, и над абонатите за спазване на
изискванията на тази наредба.
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Изискванията към качествата на производствените отпадъчни води, зауствани в
повърхностни водни обекти в Република България са регламентирани и в Наредба № 6
от 09.11.2000 год. (обн., ДВ, бр. 97 от 28.11.2000 г., изм. и доп., бр. 24 от 23.03.2004 г.)
за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в
отпадъчните води, зауствани във водни обекти.
Емисионните норми за допустимо съдържание на някои опасни вещества в
отпадъчните води и промишлените предприятия, за които те се прилагат, са посочени
в приложениe № 2 от Наредба № 6.
Емисионните норми за някои вещества и показатели за качеството на отпадъчните
води от следните промишлени сектори и техните подразделения са посочени в
приложение № 5 от Наредба №6:


Минно дело



Енергийно стопанство



Черна металургия



Цветна металургия



Леене на метали



Обработване на метални повърхности включително галванизация



Производство на стъкло и изделия от стъкло



Производство на рафинирани нефтопродукти и кокс



Производство на електронни и електрически изделия (полупроводници,
интегрални платки, съпротивления и други



Производство на химикали и химически продукти



Производство на хранителни продукти



Производство на напитки



Производство на текстил и трикотаж



Обработка на кожи



Производство на целулоза, хартия и картон



Печатарски предприятия



Автосервизи и автомивки

Емисионни норми за промишлени предприятия, както и за вещества и показатели за
качеството на отпадъчните води, които не са включени в приложение № 5, се
определят от компетентния орган в разрешителното за заустване на отпадъчните
води.
Съгласно Закона за водите дейностите, свързани с водоползване и/или ползване на
воден обект подлежат на разрешителен режим. В този смисъл Разрешителното за
ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води се
получава от съответно компетентния орган: МОСВ; Басейнова Дирекция.
Индивидуалните емисионни ограничения в разрешителните за ползване на водни
обекти за заустване на отпадъчни води не могат да бъдат по-малко строги от
емисионните норми по Наредба № 6.
Промишлените предприятия са длъжни стриктно да спазват посочените в съответното
разрешително за заустване или в договора с ВиК оператора емисионни норми за
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качествата на отпадъчните им води. В този смисъл, всички предприятия, качествата на
отпадъчните води на които не отговарят на изискванията, трябва да изградят локални
индустриални пречиствателни станции или съоръжения за предварително пречистване
на отпадъчните води,
Град Берковица
По-големите индустриални консуматори на вода на територията на агломерация
Берковица /гр. Берковица и с. Бързия/, които имат главно участие във формирането на
потока отпадъчни води от агломерацията са следните:
Таблица 81 Индустриални консуматори на вода – агломерация Берковица
№
1.

Предприятие

Забележки

Берковица

1

„Монтком” ООД

2

Агенция „Булсай”

3

Общо СВО на ПК
„Дойчо Димитров”,
„Бигъл” ООД и
„Наталия – ММ”
ЕООД

4

„Славянка” ЕООД

5

„БИО ЕМ ДИ” ЕООД

6

„Обст инвест” ЕООД

7

„ЗАИ” АД

8

„БИМ - АУТО” ООД автомивка „Боби”
Кооперация „Химета”

9

Дейност
производство на месо
от едър рогат добитък и
свине; производство на
сурово мляно месо,
малотрайни и трайни
колбаси
производство и
преработка на птиче
месо; продукти от птиче
месо - грил, разфасовки,
месни заготовки, млени
меса
хранително-вкусова
промишленост;
шивашка
промишленост;
производство на детски
играчки
хлебопроизводство

предвидено да зауства в
канализационната мрежа на
населеното място

зауства в канализационната
мрежа на населеното място

зауства в канализационната
мрежа на населеното място

зауства в канализационната
мрежа на населеното място
хладилна база за
зауства в канализационната
плодове и зеленчуци
мрежа на населеното място
хладилна база за
зауства в канализационната
замразяване на плодове мрежа на населеното място
разработване,
зауства в канализационната
производство и
мрежа на населеното място
продажба на абразивни
инструменти карбофлексни,
керамични и диамантни
за рязане и шлайфане
автомивка
зауства в канализационната
мрежа на населеното място
синтетични материали; зауства в канализационната
производство на
мрежа на населеното място
авточасти стъклочистачки
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№

Предприятие

Дейност

Забележки

10 „Екотерра” ООД

11
12
13

14
15

16

17

18
19

20
21

производство на:
зауства в канализационната
култивирани ягоди,
мрежа на населеното място
малини, касис и къпини;
зеленчуци – тиква,
пипер и други; овощни –
ябълки, сливи,
праскови, череши
„Агрофока” ООД
хладилна база
зауства в канализационната
мрежа на населеното място
“Еннсер” ЕООД
хладилна база
зауства в канализационната
мрежа на населеното място
„Мрамор – Беркстон”
преработка на блокове зауства в повърхностен воден
ЕАД
варовик „Враца”,
обект след локално
мушелкалк и мрамори пречистване, съгласно
разрешително №
13120025/2008 г.
„Гарантпроектстрой”
бетонов възел
зауства в повърхностен воден
ООД
обект
„Пласткомерс 93”
PVC драйбленд за
зауства в канализационната
ООД
бутилки, PVC гранулати мрежа на населеното място
– меки (за ходила,
кабели и шлаухи) и
твърди (за външни
ролетни щори, тръби и
фитинги), шлаух
„Булфлекс и Ко” ООД
производство на
зауства в канализационната
армирани дискове за
мрежа на населеното място
шлифоване и рязане на
метални и неметални
повърхности
„Примекс
проиводство на
зауства в канализационната
Инженеринг” ЕООД
абразивни инструменти; мрежа на населеното място
производство на
технологично
оборудване за
абразивната индустрия
„М Рекс” ЕООД
производство на флекс зауства в канализационната
дискове
мрежа на населеното място
„Горстрой 2002” ООД
строителни дейности; зауства в повърхностен воден
производство на бетон, обект след локално
бетонови изделия и
пречистване, съгласно
асфалтови смеси; добив разрешително №
на инертни материали 03120001/2007 г.
за бетонни и пътни
настилки, яз.Огоста
„Бертекс” АД
шивашки цех
зауства в канализационната
мрежа на населеното място
ЕТ „Видира – Петър
строителство: крепежни зауства в канализационната
Петров”
изделия, дървени
мрежа на населеното място
стъклопакетни прозорци
и интериорни врати,
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№

Предприятие

22 „Кастел” АД

23 „Аркос-Метал” АД

Дейност
изделия с щанцови и
лазерен TRUMPF,
фасадни
топлоизолационни
плоскости
доставка и монтаж на
окачени тавани,
синтетични подове,
окачени фасади,
гаражни врати
метални изделия за
реализация в зони за
отдих, съоражения за
изграждане на детски
кътове, за училищен
спорт и спорт в
квартала

Забележки

зауства в канализационната
мрежа на населеното място

зауства в канализационната
мрежа на населеното място

2.
с. Бързия
24 СД “Сираков и Сие”

производство на мебели предвидено да зауства в
канализационната мрежа на
населеното място
25 „Комодо стил” ЕООД производство на мебели предвидено да зауства в
канализационната мрежа на
населеното място
26 „Етап-адресс”АД
бутилиране на
зауства в повърхностен воден
минерална вода
обект след локално
пречистване, съгласно
разрешително №
13140107/2008 г.
27 ЕТ „Боби 93-Йорданка производство на мебели предвидено да зауства в
Занкова”
канализационната мрежа на
населеното място
Забележки:
1. Предприятията „Мрамор – Беркстон”, ЕАД „Горстрой 2002” ООД и „Етападресс”АД
имат локални пречиствателни съоръжения за отпадъчни води.
Качеството на пречистените промишлени води се контролира от РИОСВ –
Монтана. Няма данни за наличието на локални пречиствателни съоръжения в
останалите промишлени предприятия от по-горната таблица.
2. Към момента предприятие „Монтком” ООД също зауства отпадъчните си води в
повърхностен воден обект, но в бъдеще се предвижда да зауства в
канализационната мрежа на населеното място. Към момента, съгласно данни на
РИОСВ - Монтана предприятието не притежава разрешително за заустване.
На базата на налични данни за характера на промишлените отпадъчни води и по
експертна оценка са определени товарите от промишлените отпадъчни води за
периоди, съответно 2008 – 2010 и 2014 – 2038г. Броят на еквивалентните жители по
БПК5 от промишлеността е изразен чрез процент от общия брой е.ж. за ПСОВ. Моля
виж Приложение 16: Оценка на количеството и качеството на отпадъчните води от
индустриалните предприятия – основни замърсители, заустващи отпадъчни води в
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канализационната мрежа и Приложение 17: Проектни параметри – канализационна
система.
3.5.7. Функциониране на канализационната система и слаби места в нея
3.5.7.1.

Град Берковица

Град Берковица
Канализационната система на гр.Берковица е строена основно през 70те - 80те години
на миналия век.
Съществуващата канализационна система на гр.Берковица, както вече споменахме
работи като пълно разделна за западната част от града и смесена за част от центъра и
източната част.
Един от най-сериозните проблеми свързани с функционирането на канализационната
мрежа на града е, че системата не работи правилно по време на дъжд. При дъжд се
наблюдава подприщване на канализацията, наводнения на мазетата на някои къщи в
по-ниската и централната част на града, задържане на вода на повърхността на някои
улици, наводнения на централната част на града и на централния площад. Главните
причини за това са:


Канализацията е оразмерена и изпълнена основно с малки диаметри Ø200Б,
Ø250Б, Ø300Б. В проекта от 1963г., използваните технически параметри за
оразмеряването на системата са били доста по-занижени. Приет е период
на еднократно препълване на мрежата P=0.5, което е причина за малките
диаметри. По-голяма стойност на P, води до приемане на по-големи
диаметри, но препълването на мрежата и наводненията ще се случват порядко и неблагоприятните последици и щети от това ще бъдат по-малки.



В централната градска част в зоната с пълно разделна канализационна
система с годините населението е зауствало водосточните тръби от
покривите на сградите в битовите канализационни тръби. При дъжд мрежата
неможе да обезпечи водните количества и прелива.



В масовия случай решетките на дъждовната канализация, както и
дъждоприемните шахти на смесената канализация са затлачени, запълнени
са с кал и други отпадъци. На места липсват и самите решетки. Това е
основен проблем за високата част на града, тъй като каналите немогат да
поемат максимално вода при дъжд. Поради това водата се стича
повърностно в по-ниската централна част на града, където попада в зоната
със смесена канализация. Тази част от мрежата не е оразмерена да поема и
тези водни количества.

Дъждопреливник № 2 и № 3 по трасето на Главен колектор І се нуждаят от
рехабилитация. Установено е, че през Дъждопреливник № 3 и в сухо време протича
значително водно количество по отливния канал, което не би следвало да прелива при
липса на дъжд. Причините за това могат да бъдат няколко.
От Дъждопреливик № 6, отново на Главен колектор І, няма изграден отливен канал.
Необходимо е да се обърне внимание и на техническото състояние на Главен колектор
V. Колектора е предвиден да отвежда смесени води от южната част на града.
Проблемът е, че самият колектор е изпълнен с малки диаметри и неможе да поема
напълно водните количества по време на дъжд. За хидравличното му облекчаване е
изграден Дъждопреливник № 5, който към настоящият момент е засипан с пръст при
извършване на земно насипни работи. „ВиК” ЕООД гр.Берковица нямат информация,
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как функционира дъждопреливника.
Кв.„Раковица” все още не е напълно уреден от гледна точка на инфраструктурата.
Съществуват улици, които не са асфалтирани и не са канализирани.
Преобладаващата част от населението в квартала е от ромски произход. Ниската
култура на жителите води до системното изхвърляне на отпадъци от всякакъв
произход в канализацията и нейното постоянно запушване.
Кв.„Беговица” се нуждае от изграждане на канализация.
Заустването на канализацията на гр.Берковица се извършва директно в реките
приемници, без да са изградени пречиствателни съоръжения.
Канализационната система на града е изпълнена от бетонови тръби. С течение на
годините бетоновите тръбите са абразирали в следствие на механичните примеси от
дъждовните води и недоброто качество на бетона, което е влошило механичните и
хидравлични показатели на тръбите. Връзките на бетоновите тръби са остарели, а на
много места са разрушени. Бетоновите канализационни тръби са физически и морално
остарели и износени.
Така изградената канализация не е технически издържана, което от своя страна е
предпоставка за създаване на трудности при експлоатацията, поддръжката, ремонта и
реконструкцията. Състоянието на канализацията може да се оцени като
незадоволително.
Необходимо
е
доизграждането,
реконструкцията
и
рехабилитация
на
канализационната мрежа на гр.Берковица, за което има изготвен работен проект за
част от нея по улици в кв.„Беговица”, кв.„Раковица”, Промишлена зона,
ул.„Александровска”, ул.„Тимок”, ул.„Шипка” и доизграждане на външен колектор до
ПСОВ. Препоръчително е и да се извърши реконструкция и рехабилитация на мрежата
от централната част на града.
На чертеж № 01/2 (Етапи на развитие на канализационната система на гр.Берковица
(Приложение № 9) са представени зоните със слаби места по канализационната
система нуждаещи се от реконструкция, рехабилитация и доизграждане.
Като краен резултат с реализирането на посочените приоритети в т.6 ще бъде
постигнат голям социален и екологичен ефект, ще се намали замърсяването на
околната среда и ще се подобрят санитарно - хигиенните условия за населението на
агломерацията.
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3.6. Достатъчност на данните
3.6.1. Списък с източниците на данни
При изготвянето на настоящите анализи, които служат за целите на прогнозирането са
извършени инспекции на място, собствени замервания, необходими за хидравличните
модели, както и е използвана налична информация предоставена от различни
институции:


„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД гр. Берковица;



Община Берковица;



Национален статистически институт;



Министерство на околната среда и водите;



Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Монтана;



Басейнова дирекция за управление на водите – Дунавски район;

Основните документи използвани в доклада като източник на данни са следните:


Бизнес план на „ВиК“ ЕООД гр. Берковица – за периода 2009-2013г.;



Интегриран воден проект за инженеринг – проектиране и строителство по
части „ВОДОСНАБДЯВАНЕ” и „КАНАЛИЗАЦИЯ” на разширение на
канализационната мрежа, реконструкция на водоснабдителната мрежа и
ПСОВ в град Берковица със следните части:





Работен проект - Актуализация за „канализационната мрежа на улици в кв.
„Беговица”, кв. „Раковица”, Промишлена зона, ул. „Александровска”, ул.
„Тимок”, ул. „Шипка”, доизграждане на външен колектор до ПСОВ” – 2012г.



Работен проект - Актуализация „Реконструкция на водопроводната мрежа
на улици в кв. „Раковица” (ул. „Пролет”, ул. „Лале”, ул. „Иглика”, ул. „Криви
рог”, ул. „Братя Миладинови”, ул. „Мир”), ул. „Александровска” (Част), ул.
„Шипка”, улици кв. „Беговица” – гр. Берковица, община Берковица, област
Монтана” – 2012г.



Идеен проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Берковица”
– част Технологична – 2012г.



Идеен проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Берковица”
– част Програма за управление на утайките – 2012г.

Предварителни (прединвестиционни) проучвания за изграждане на ГПСОВ –
Берковица – 2002г.


Хидрологични и хидравлични изследвания;



Скица на площадката за ПСОВ;



Доклад за инженерно – геоложко проучване на обект „Пречиствателна
станция за отпадъчни води – гр. Берковица” – фаза предпроектни
проучвания – 2002г.

3.6.2. Преглед на данните по качество, количество, пълнота и пропуски
За получаване на по-голяма яснота за качеството на използваната информация е
направен опит за систематизирано представяне на някои основни параметри в
табличен вид, както следва:
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Таблица 82 Предоставени характерни параметри за водоснабдителните
системи в обхвата на „ВиК“ ЕООД гр. Берковица
Водоснабдителни системи
№

Описание на параметъра

Достоверност и точност на изходните данни

1

Брой на водоснабденото
население

Много висока. Данните са подадени за периода
2008-2010г.

2

Дължина на водопроводната
мрежа (междуселищни
водопроводи и вътрешна мрежа)

Много висока. Данните са подадени за периода
2008-2010г.

3

Дължина на реконструираната
водопроводна мрежа

Много висока. Данните са подадени за периода
2008-2010г.

4

Консумация на вода (произведена
вода)

Много висока. Данните са подадени за периода
2008-2010г.

5

Консумация на вода(фактурирана
вода)

Много висока. Данните са подадени за периода
2008-2010г.

6

Консумация на вода
(домакинства)

Много висока. Данните са подадени за периода
2008-2010г.

7

Произведена вода

Много висока. Данните са подадени за периода
2008-2010г.

8

Внесена вода

Много висока. Данните са подадени за периода
2008-2010г.

9

Пречистена питейна вода

Много висока. Данните са подадени за периода
2008-2010г.

10

Общ капацитет на съхрание на
резервоарите

Много висока. Данните са подадени за периода
2008-2010г.

11 Вода неносеща приходи

Много висока. Данните са подадени за периода
2008-2010г.

12 Течове

Много висока. Данните са подадени за периода
2008-2010г.

Таблица 83 Предоставени характерни параметри за канализационните
системи в обхвата на ВиК“ ЕООД гр. Берковица
Канализационни системи
№

Описание на параметъра

Достоверност и точност на изходните данни

1

Население, свързано с
канализацията

Много висока. Данните са подадени за периода
2008-2010г.

2

Битови отпадъчни води

Много висока. Данните са подадени за периода
2008-2010г.

3

Промишлени отпадъчни води

Много висока. Данните са подадени за периода
2001-2010г.

4

Обществени отпадъчни води

Много висока. Данните са подадени за периода
2001-2010г.
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Получените данни могат да се смятат за достатъчно достоверни, тъй като са набирани
вследствие на постоянен мониторинг. Във „ВиК” дружеството се набират ежедневни,
седмични и месечни данни за авариите, разходите на ел.енергия, подадената и
фактурирана вода, необходими за извършването на изводи, анализи и бъдещи
прогнози.
Освен вече обобщените и описани входящи параметри, „ВиК“ ЕООД гр.Берковица
предоставиха следната информация:
За водоснабдителните системи:
1. Справка за ползван годишен воден обем от собствени водоизточници.
2. Справка за водопотреблението в община Берковица по компоненти за периода
2001-2010г. в хил. м3/год.
3. Справка за брой жители по постоянен адрес по населени места и години.
4. Справка на големите потребители с потребление над 200 м3 за месец - на база
2010 г.
5. Справка за наличните съоръжения на водоснабдителната система.
6. Справка за брой и характер на постъпилите жалби.
7. Справка за отстранените аварии по ВиК мрежата през 2010г.
8. Справка за местоположението на пунктовете за мониторинг на качеството на
водата.
9. Данни за резимните наблюдения за сумарния дебит на каптирани извори „Равно
буче” за периода 2001-2010г. в л/с.
10. Данни за резимните наблюдения за сумарния дебит на каптирани извори
„Сливашка бара” за периода 2001-2010г. в л/с.
11. Данни за минималния ресурс на р. Шабовица за средна и суха година.
12. Таблици за водоснабдителната система, съдържащи информация относно:
-

Дължини;

-

Диаметри;

-

Години на полагане.

13. Схема на водоснабдителната система на Общината.
14. Експлоатационна схема на водоснабдителна група Берковица.
15. Картен материал на водоснабдителната система.
За канализационните системи:
1. Разрешителни за заустване;
2. Таблица с информация относно броя на дъждопреливните съоръжения и
тяхното състояние.
3. Списък на големи потребители с потребление над 100м3 за месец – на база
2010г.
4. Доклад за извършена комплексна проверка на „Компас” ООД, с.Комарево,
община Берковица на основание Заповед РД-046/12.02.2012г. на Директора на
РИОСВ – Монтана.
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5. Доклад за извършена комплексна проверка на „Завод за абразивни
инструменти” АД, гр.Берковица, община Берковица на основание Заповед РД177/19.08.2010г. на Директора на РИОСВ – Монтана.
6. Доклад за извършена комплексна проверка на „Общинско депо за неопасни
отпадъци за община Берковица, област Монтана” намиращо се в местността
„Раковица” („Блеов чифлик”, землището на гр. Берковица, община Берковица,
област Монтана на основание Заповед РД-75/28.05.2011г. на Директора на
РИОСВ – Монтана.
7. Таблици за канализационната система, съдържащи информация относно:
 Дължини;
 Диаметри;
 Години на полагане.
8. Картен материал на канализационната система.
9. Не са достъпни данни от мониторинга на качеството на промишлените
отпадъчните води.
Събраните данни са обобщени и систематизирани, което дава възможност да се
идентифицира липсващата информация и се предприемат стъпки за бъдещи
проучвания, иницииране на проучвателни и измервателни кампании с цел максимална
достоверност при определяне бъдещите приоритети.
3.6.3. Препоръки
Експлоатационната дейност на ВиК дружествата е специфична и обхваща
разнообразни дейности като експлоатация и поддръжка на водопроводната и
канализационната дейност, поддържане на системата за отстраняване на аварии,
осигуряване на качеството на питейната вода, пречистване на отпадъчните води,
управленските информационни технологии, обслужването на потребителите и
помощните дейности на фирмите.
Всички тези дейности изискват прилежното водене на периодичен мониторинг по
отношение на водните количества и качества на водата, попълване на регистри за
възникналите аварии, както и много други мероприятия необходими за доброто
управление на системите от дружествата.
Общото, което характеризира ВиК дружествата в страната е липсата на чертежи в
цифров вид, както и липсата на електронен регистър на активите. Имайки в предвид
скоростта, с която се развиват технологиите, наличието на електронни регистри и
квалифицирани хора, които да боравят с тях е от първостепенна важност.
Необходимо е постоянно допълнително обучение в различни области като
преобладаващите са ГИС,CAD, нови информационни технологии, работа с клиенти,
работа със специфичното оборудване на една ПСОВ, повишаване на
експлоатационните умения на персонала и т.н.
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3.7. Заключения и препоръки
3.7.1. Водоснабдителни системи
Тази глава обобщава всички открити пропуски и слабости на системите и представя
заключения и препоръки, получени като резултат от оценката на съществуващото
състояние на системите. За оценката на съществуващите системи събирахме
необходимата информация за водоснабдителните системи и инсталации от "ВиК","
дружеството, Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)
и общините. Данните ни бяха предоставени в електронен формат (XLS, DOC, PDF,
JPEG), както и на хартия (карти, доклади). Въз основа на тази информация бе изготвен
математически модел, за чието калибриране бяха използвани резултатите от
кампанията за измерване.
След обработката на всички събрани данни, следващата стъпка бе да обсъдим
настоящата ситуация с главните инженери и операторите във "ВиК" дружеството.
Цялата тази информация бе използвана при оценка на настоящото състояние, както и
за определяне на слабостите и пропуските във водоснабдителните системи.
Резултатите от математическия модел и от оценката на настоящото състояние
определиха основния списък с проблеми отнасящи се до водоснабдителната система
в обособената територия.
Таблица 84 Проблеми свързани с водоснабдителните мрежи в обособената
територия на Берковица

Основни проблеми свързани
No с
водоснабдителните Описание
системи

1

Необходимо
е
изграждането
на
нови
пречиствателни станции за питейни води въз
основа изискванията на Наредба №12 от Закона
за водите и европейското законодателство
заедно с исканията за безопасно и сигурно
снабдяване с годна питейна вода. Наредбата се
прилага за всички повърхностни водоизточници,
използвани за черпене на вода предназначена за
Неспазване на Наредба №12 питейно-битови нужди чрез водоснабдителна
от Закона за водите
мрежа. Новата ПСПВ е разположена в планината
и събира водите от водоизточници Сливашка
бара, Къса река, Бели ефенди и Бачилище.
Поради постоянен проблем с качеството на вода
в село Бързия има предложение то да бъде
свързано към ВС Берковица и да се
водоснабдява с вода от ПСПВ Слатина.

2
Проблеми по главните

Главните водопроводи са много важни за
осигуряване доставянето на безопасна питейна
вода. За да се гарантира сигурността на
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No Основни проблеми свързани Описание
с
водоснабдителните водоснабдителните системи, рехабилитацията на
водопроводи
системи
подбрани главни водопроводи е част от
спешните мерки с висок приоритет. Авариите,
причинени от лошото техническо състояние
могат да прекъснат водоподаването в големи
райони.
Техническото
състояние
на
водоразпределителните мрежи е резултат найвече на тяхната възраст. Повечето мрежи са на
повече
от
50
години.
Възрастта
на
водоразпределителните мрежи е сама по себе си
Материал и възраст на показател за тяхното износване. Освен това,
водоразпределителните
азбестоциментовите
тръби
представляват
3
мрежи
сериозен проблем поради високото ниво на
течове и аварии и потенциалния здравен риск.
Рехабилитацията на водоразпределителните
мрежи заедно със създаването на програма за
ефективно намаляване на общите загуби на вода
е много важно за намаляване течовете в
обособената територия.
Като цяло, основният проблем на повечето
резервоари в обособената територия е в лошото
им техническо състояние. Има нужда от
създаване на програма за реконструкция и
рехабилитация на резервоарите фокусирана
както върху строителната, така и върху
Проблеми с резервоарите
технологичната част. Определянето на приоритет
4
при
реконструкция
и
рехабилитация
на
резервоарите
бе
базирано
на
броя
водоснабдявани жители от съответния резервоар
и на състоянието на резервоара.
Изграждането на нови резервоари в района на
ВС Берковица е необходимо, за да се осигури
оптимално водоподаване по ВС.
Средните загуби на вода са 60%. Високото ниво
на течове води до високи оперативни разходи,
претоварване на водоизточниците, намаляване
на водоснабдителната сигурност и други.
Намаляването на общите загуби на вода има
висок приоритет за в бъдеще. Трябва да бъде
създадена програма за откриване и намаляване
на течовете. Основните принципи на програмата
Висок процент на загубите на са: изготвяне на стратегия за детайлно
5
вода
проучване на намаляването на общите загуби на
вода; създаване на основни нива на измерване
(измерване на произведената вода, притока към
отделни населени места); осъществяване на
управлението на налягането; създаване на зони
за измерване на дебита (ЗИД) въз основа на
хидравличния
модел;
осъществяване
на
принципите на активен контрол на течовете и
обучение на персонала на водното дружество;
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No Основни проблеми свързани Описание
с
водоснабдителните начало на ефективна реконструкция на мрежата
системи
въз основа на горните измервания.
Детайлният анализ на водния баланс във
водоразпределителната система, както и в
главната водоснабдителна система и в главната
водоразпределителна мрежа не е възможен със
Липса
на
систематични съществуващите събрани данни. Необходимо е
измервания
на изграждането на нова SCADA системата, която
хидравличните параметри и да бъде фокусирана върху измервания и
6
обобщаване на всички влизащи във ВС водни
предаване на данни
количества (измервания на водните количества
във всички водоизточници и резервоари), оценка
на водния баланс на приток/отток в отделни
части от главната водоснабдителна система и
оценка на нощния приток в основните зони на
налягане и участъци на ВС.
За ефективно функциониране и поддръжка е
крайно необходимо да се създаде система за
Липса на карти и база данни
7
администриране на топология и технически
ГИС
данни чрез софтуерен инструмент за географско
управление на данните.
Идентифицирането на основните пропуски и слабости на водоснабдителната система
заедно с препоръките на експерти служи за база за създаване на варианти за бъдещо
развитие на водоснабдителната система в обособената територия на Берковица. Както
е обобщено по-горе, комбинацията от мерки за действие ще бъде необходима, ако
трябва да се постигнат общи резултати за водоснабдителната система в обособената
територия. В допълнение, дългосрочните прогнози за прираст на населението и
индустрията заедно с въздействието на климатичните промени ще се отразят на
устойчивото развитие на водоснабдителната система в дългосрочен план. Тези
бъдещи условия за развитие ще бъдат добавени към анализираните варианти при
търсенето на окончателния вариант, който да бъде разработен (както и всички
структурни и не-структурни мерки) с цел устойчивото развитие на района.
Спецификацията на оценените варианти и предложения последно е представена в
глава 4.2.

3.7.2. Канализационни системи.
Неблагоприятните свойства на отпадъчните води обуславят необходимостта от
бързото им организирано отвеждане извън границите на обектите, където те са
образувани. Организираното приемане, събиране и отвеждане на отпадъчните води се
осъществява чрез канализационните мрежи, които са транспортиращата система в
комплекса на канализацията.
Разглеждайки обстойно настоящето положение свързано с канализационната
инфраструктура в агломерациите в обхвата на „ВиК“ ЕООД - гр. Берковица могат да се
направят следните няколко извода:


В обхвата на водния оператор „ВиК“ ЕООД - гр. Берковица само гр. Берковица
има изградена (78%) канализационна мрежа;
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Съществуващата канализационна мрежа в централната градска част с малки
изключения се нуждае от реконструкция и рехабилитация, където това е
необходимо;



Кв. „Беговица” няма изградена канализация, а кв. „Раковица се нуждае от
доизграждане на системата.



Отпадъчните води на гр. Берковица се заустват директно в приемника р.
Раковица и Берковска река. Необходимо е изграждането на пречиствателна
станция за отпадъчни води, за която вече има отредена бъдеща площадка.



Към настоящият момент все още няма изграден отвеждащ колектор към
бъдещата площадка за ПСОВ – Берковица.



В по-голяма част от останалите населени места в обхвата на ВиК ЕООД
гр.Берковица няма изградена канализационна система, която да отговаря на
изискванията за такава и съответно да бъде предадена за експлоатация на
съответното дружество;

Състоянието на канализационната система в агломерацията предмет на доклада може
да се обобщи като технически незадоволително. Проблемите свързани с
канализационната инфраструктура се характеризират с еднотипност, задълбоченост и
честа повторяемост. В таблица … са систематизирани основните проблеми свързани с
канализацията и последиците от тяхното действие.
Таблица 85 Проблеми, свързани с канализационните системи в агломерациите
в обхвата на ВиК Берковица

№

1

2

Общи проблеми, свързани
с канализационните
системи

Последици

67% от канализационната
мрежа в гр.Берковица, е
изпънена от тръби с диаметри
по-малки от 300мм

Тази
статистика
показва,
че
2/3
от
съществуващата канализация е в протичоречие с
нормите за минимално допустим диаметър.
Малките диаметри са основният проблем на
съществуващата
канализационна
мрежа.
Тръбите не са в състояние да поемат целият
обем на водните количества.

Канализационната система на
гр.Берковица е изградена и
функционира по следният
начин – пълно разделна за
западната част от града и
смесена за част от центъра и
източната част

Изборът за пълно разделна канализационна
система за западната част от града е много
подходящ поради няколко причини:
 Територията има добър и равномерен
наклон;
 Съществуват две сухи дерета в центъра
на града, които са коригирани и
облицовани.
С течение на годините обаче, лошата
експлоатация на системата е довела до
запушване на дъждовните решетки. В момента
каналът за битови и производствени води работи
на практика като смесена канализация поради
заустването на дъждовни води в нея.
Канализационната система не е проектирана за
такива водни количества и по време на дъжд
прелива и това води до много неприятни
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последици свързани с чести наводнявания.
По отношение на частта от системата изпълнена
от смесен тип, изградените дъждопреливни
съоръжения с цел хидравличното й облекчаване
не функционират нормално. Ако не се
предприемат мерки за тяхната рехабилитация, в
сухо време ще има изтичане на битови води
директно във водните приемници, каквато е и
ситуацията понастоящем.
3

Понастоящем
канализационната мрежа на
гр.Берковица се зауства
директно в приемниците
р.Раковица и Берковска река
4

5

6

Директното заустване на битово-фекалните
отпадъчни води директно без пречистване води
до замърсяване на водния обект, нарушаване на
екологичното равновесие и създаване на
опасност от разпространение на зарази.

Възрастта на канализационните системи, сама по
себе си е индикатор за амортизационната им
Канализационната мрежа е
остарялост и износеност. Липсата на средства и
проектирана и строена през
ресурси през годините предполага ниското ниво
периода 70-те - 80-те години на на правилна експлоатация през годините. Това е
миналия век
довело
до
системното
запушване
на
канализацията, намаляване на хидравлическата
проводимост и капацитет.

Ревизионни шахти

Много голяма част от ревизионните шахти са
запушени, разрушени и са неводоплътни.
Липсват стъпала, капаци и са недостъпни за
периодични проверки.

Проблеми с инфилтрацията и
ексфилтрацията

По данни на „ВиК” ЕООД гр. Берковица в
канализационната мрежа има налични подземни
води, но те са в ограничено количество поради
ниското ниво на подземните води в града.
Поради лошото състояние на тръбите обаче, се
предполага значително ниво на ексфилтрация от
канализационната мрежа. Последиците от тези
проблеми са свързани със замърсяването на
подпочвените води и на самата почва.

Изхождайки от всички тези проблеми се вижда потребността от по-бързото
реализиране на „Интегриран воден проект за инженеринг - проектиране и
строителство по части "Водоснабдяване" и "Канализация" на разширение на
канализационната мрежа, реконструкция на канализационната мрежа,
реконструкция на водоснабдителната мрежа и ПСОВ в град Берковица”.
По Оперативна програма Околна среда 2007 – 2013 г. Община Берковица е
кандидатствала за средства за осъществяване на проекта. Необходимо е Общината
да търси средства за финансиране и за реконструкция и рехабилитация на останалата
част от мрежата, която не е засегната в проекта, за да се постигне комплексен
резултат.
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Препоръчително е да се предприемат стъпки по модернизацията на системите,
намаляване на инфилтрацията и ексфилтрацията и повишаване квалификацията на
служителите по отношение софтуерни умения с цел натрупване на по-богата база
данни за самите водоснабдителни и канализационни системи. Това ще доведе до
оптимизиране на разходите по поддръжката вследствие и на по-добрите инженерни
решения.
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4. Приоритети за развитие на водоснабдителната и канализационна
инфраструктура за постигане съответствие с Европейски директиви и
законодателството в областта на околната среда
4.1. Методология и допускания
4.1.1. Основни критерии за проектиране
4.1.1.1.

Водоснабдителна мрежа

В следващия текст са представени основния подход, методите, средства и критериите
за изготвяне на регионалния генерален план за водоснабдяване на западния регион на
България. Те представляват изходната база за изготвяне на варианти за развитие
както и за предложения на необходимите инвестиции във водната инфраструктура,
описани по-нататък в част 4.2
4.1.1.1.1.
Дефиниция
на
населени
места
за
водоснабдителните системи (ВС)
Разбираемо е, че МОСВ извършва подробни проучвания с цел включване на
допълнителни селищата към агломерации, по-големи от 10 000 е.ж. Същото ниво на
обследване не е било извършено от МОСВ за агломерации между 2 000 е.ж. и 10 000
е.ж. Въпреки това се вижда, че включването на изолирани селища под 2000 е.ж., в този
обхват, би било в разрез с обследването поради необходимост от допълнително
финансиране. При тези обстоятелства трябва да се вземат предвид алтернативни
решения. Само населени места, които са близо до големи водоснабдителни системи
трябва да бъдат включени и то когато се смята, че разширяването на мрежите е
икономически изгодно.
За водоснабдителните системи (ВС), всички населени места с над 2000 жители са
включени в генералния план и в симулационния модел. Населени места под 2000
жители, са включени, ако те вече са свързани към някоя от основните
водоснабдителни системи или ако са планирани да бъдат свързани към такава
система в бъдеще. В такъв случай се извършва цялостен анализ на бъдещото
развитие на водоснабдяването на ниво на ВС.
Малките населени места над 50 и под 2000 жители, които са извън основните
водоснабдителни системи, не са включени в симулационния модел. Към тези населени
места е подходено по класически начин.
4.1.1.1.2.
Използване на симулационен модел
Концепцията за система за регионално водоснабдяване бе предложена и договорена с
клиента в рамките на следния обхват. Моделът за регионално водоснабдяване
включва всички главни водоснабдителни системи и схемите на водоснабдителните
мрежи в централния град на района, както и мрежите на други избрани населени
места. Моделът включва всички важни водовземания, съоръжения за пречистване на
води, главни водопроводи, язовири, помпени станции. Схематичното представяне на
регионалната водоснабдителна система на обособената територия се основава на
следните принципи:
a. Схема на главната водоснабдителна система - 00 включва стратегическата
мрежа (90-100%) с всички важни водовземания, пречиствателни станции,
главни водопроводи, резервоари за сурова и пречистена вода, помпени станции
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и т.н. за да може да се извърши адекватна симулация на поведението на ГВС
на концептуално ниво. Моделът е калибриран въз основа на извършения
мониторинг върху дебитите и наляганията, както и на наличните данни от
оператора.
b. Детайлизирана схема на системата – 01 включва водоразпределителната
мрежа (80-90%) в населените места с всички важни водовземания,
пречиствателни станции за питейни води, главни водопроводи, резервоари за
сурова и пречистена вода, помпени станции и т.н. Моделът е калибриран въз
основа на извършената мониторингова кампания на дебитите и наляганията,
така и въз основа на наличните данни на оператора.
c. Ограничена (груба) схема на системата - 02 включва мрежа (25-50%) с главни
мрежови водопроводи, зони на налягане, важни конструкции и т.н. Моделът е
калибриран въз основа на наличните данни на оператора
d. Концептуална схема на системата - 03 включва мрежа (1-2%) и основни
структури. Мрежата е концептуално схематизирана в няколко точки на
водопотребление.
Концепцията на модела за водоснабдяване на една обособена територия е
представена на следващата фигура.
фигура 21 Модел за регионално водоснабдяване съставен от главна
водопроводна система и разпределителни мрежи

Принципите за схематично представяне се прилагат за населените места по следния
начин:
a. Схема -00 – прилага се за всички ГВС на обособената територия
b. Схема -01 – прилага се за градове с над > 50 000 жители
c. Схема -02 – прилага се за градове с от 10 000 до 50 000 жители
d. Схема -03 – прилага се за градове с от 2 000 до - 10 000 жители
Основният резултат от тази дейност е симулационен модел за водоснабдяване на
обособената територия, който представя физическото функциониране на
водоснабдителни системи в обособената територия. В последствие такива модели се
използват за анализи на конкретна система с цел установяване на функционалните
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проблеми и потенциалните аварии в рамките на генералния план за водоснабдяване.
Докладът за изграждането на модела е представен в Приложение 4 на тази
документация. Този доклад описва как е изграден и как да се използва модела за
обособената територия.
4.1.1.1.3.
Цели на развитието на водоснабдителната система
Регионалният генерален план (РГП) за водоснабдяване е основен концептуален
документ, който определя развитието на водоснабдителната система за следващите
десетилетия. В документа се разглеждат и балансират по оптимален начин различните
цели и задачи от гледна точка на законодателните изисквания, техническите нужди,
екологичните ограничения, икономическата осъществимост и достъпност.
Приоритетите, предложени за развитие на водоснабдителната система са установени
при комплексен анализ на състоянието на водоснабдителната система и бъдещи
приоритетни инвестиции. Набор от инвестиционни възможности е разработен, за да се
анализират различни алтернативи за развитие и да се избере оптималната. Основните
цели напри определяне на инвестиционните възможности, в съответствие с
Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор от март 2012 г. са:


Да осигурят достатъчен резервен капацитет на водоизточниците, за
постигане на стандартно ниво на водоснабдителните услуги. Това включва
съображения като ръст на населението и индустриален растеж при
балансирано и реалистично оптимизиране на производителността на ВС и
изменението на климата.



Да изпълнят изискванията, произтичащи от Закона за водите



Да вземат предвид текущото състояние на водоснабдителните системи,
настоящата стратегия и политика за намаляване на общите загуби на вода,
необходимостта от намаляване на течовете, енергийна ефективност при
използването, недостига на водни източници и др. и да предложат мерки за
създаване на условия за оптимизация на ВС, а именно осигуряване на
икономически и екологично балансирана енергийна ефективност и
оптимално ниво на течове и на общи загуби на вода в системата чрез
реконструкция на помпени станции, тръбопроводи (основно с азбестоциментови
тръби),прилагане на измервателни устройства , управление на налягането и др.

4.1.1.1.4.
Инвестиционни
възможности
и
анализ
на
вариантите
Този проект определя и сравнява няколко инвестиционни комбинации.
Инвестиционният вариант е комбинация от предложен приемлив бъдещ капацитет на
водоизточник и бъдещо водопотребление (напр.: воден баланс), в съчетание със
свързаните инвестиции (произхождащи от българското законодателство, или от
необходимостта за сигурност при водоподаването на питейна вода) и оперативни
мерки (напр. намаление на общите загуби на вода). Тези мерки са задължителни за
постигане на търсения воден баланс.
Крайният предложен вариант е разработен на базата на анализа на целевия воден
баланс във ВС заедно със списъка на мерки за изпълнение, за да се гарантира, че
бъдещия воден баланс се запазва. Крайният вариант е разработен за три целеви
периода.инвестиционни периоди:


Краткосрочна (2014 - 2020 г.) инвестиционна програма



Средносрочна (2021 - 2028 г.) инвестиционна програма
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Дългосрочна (2029 - 2038) г. инвестиционна програма

Крайният избран вариант за инвестиране ще бъде представен заедно с обосновка,
описание на предимствата и рисковете и др. Взаимоотношенията между
водоизточниците, пречистването и съхранението на вода, помпените станции, новите и
реконструираните тръбопроводи, стратегията за намаляване на общите загуби на вода
и оперативните мерки ще бъдат разгледани със средствата на моделирането (за
повече детайли виж Приложение 4).
Диаграмата, представена на Фигура 22 представя основните компоненти и процеси на
вземане на решения при анализа на вариантите за развитие на ВС.
Фигура 22 Преглед на основните компоненти и процеси на вземане на решения
при анализа на вариантите за развитие на ВС
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4.1.1.1.5.
Бъдещи
водни
водопотреблението

ресурси

и

алтернативи

на

Една от основните цели на проекта, която трябва да бъде осъзната при
разработването на балансиран дългосрочен план за разумно развитие и използване на
водните източници, е съобразяване с нормативните изисквания и бъдещите нужди на
от населението и промишлеността. Ето защо анализът на водния баланс е ключов в
плановете за дългосрочно развитие на обособената територия.
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Предложените
възможни
инвестиционни
варианти
за
балансиране
на
водоснабдяването при наличния капацитет на водоизточниците и нуждите на
водопотреблението изискват взаимносвързваност на всички цели за развитието на ВС,
както следва:





Инвестиционните мерки за изпълнение на нормативните, които трябва да се
приложат
към
водоизточниците,да
отговарят
на
изискванията
на
законодателството ще бъдат много скъпи. Ето защо разумните действия за
управлението на водопотреблението са съсредоточени върху намаляване на
необходимостта от допълнителни водоизточници и създаване на възможност за
изоставяне на водоизточниците с ниско лоши качества на водата и/или с ниска
производителност. Намаляването на водопотреблението ще даде възможност за
свързване на съществуващите селища с воден дефицит с централизирана ВС.
Създаването на нови пречиствателни станции и поддръжката на нови
санитарно-охранителни зони ще повиши качеството на работата на системата и
предоставяните услуги.
Оптимизирането на експлоатационните качества на ВС (а именно намаляване
на течовете и увеличаване на енергийната ефективност) дава възможност за
постигане на по-добра производителност и следователно на по-ниски разходи
на цените на водата.

Балансът на водоизточниците и водопотреблението е изготвен за и анализиран за
различни алтернативи на капацитет на водоизточниците и няколко алтернативи за
водопотреблението.
Алтернативи на водоизточници
От страна на водоизточниците ефекта на измененията на климата бе оценен (за
повече информация вижте т. 4.1.1.1.7. – Ефект от изменението на климата). Анализът
разработва потенциалното намаляване на капацитета на водоизточниците като ефект
от изменението на климата. Следните алтернативи ще бъдат взети предвид:


Алтернатива: Водовземане_0
Капацитетът на водоизточниците не се влияе от изменението на климата. Броят
и капацитетът на водоизточниците не се променя.



Алтернатива: Водовземане_1

Капацитетът на водоизточниците се влияе от изменението на климата съгласно
с методология, описана в глава 4.1.1.1.7. Броят на водоизточниците не се променя
Никакви специфични технически мерки не са приложени за водовземанията.


Алтернативи: : Водовземане _2

Капацитетът на водоизточниците се влияе от изменението на климата съгласно с
методологията, описана в глава. 4.1.1.1.7.Техническите мерки са приложени за един
или повече нови водоизточника.
Алтернативи на водопотреблението
В оценката ще бъде използвано максималното дневно водопотребление. Според
българската Наредба 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на ВС, от 22 март
2005 г. Член № 17 (5), коефициентите за денонощна неравномерност на
водопотреблението са:
 Население <= 2 000
kd=2
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Население >= 10 000

kd=1.5

Ако броят жители е ≥ 2000 и ≤ 10000, максималният дневен коефициент се
интерполира.
Намаляването на течовете (например намаляване на загубите на вода) е ключов
инструмент за оптимизиране на водния баланс от страна на водопотреблението в
дългосрочен план. Започване на процедурата по намаляване загубите на вода е
дългосрочен процес, който включва няколко фази и стъпки (например въвеждане на
система SCADA, мониторинг на течовете и др.).
Разгледани са следните алтернативи:


Алтернатива: Водни загуби__0

Загубите на вода са без промени; средната стойност за 2002 – 2011 г. се използва за
бъдещи прогнози;


Алтернатива: Водни загуби_1

Намаление на загубите на вода до 35% в средносрочен хоризонт (2028) и 25% в
дългосрочен хоризонт за(2038) населени малките населени места.


Алтернатива:Водни загуби _2

Намаление на общите загуби на вода до 25% в средносрочен хоризонт (2028) за
населени места с над 2000 жители е без промени за по-малки селища. Тази
алтернатива ще бъде проучена, ако е необходимо и реалистично.
Всеки разгледан вариант за ВС е представен чрез подходяща комбинация на
водоизточници/алтернативи за водопотребление. Ето защо, за всяка ВС е направена
оценка на едно или повече изчисления на баланса водоснабдяване - водопотребление.
Като база ще бъдат изчислени вариантите за развитие на алтернативи Климат_1 и
Водни загуби_1. Други алтернативи ще бъдат изчислени, ако не може да бъде
осигурен достатъчен свободен ресурс.
фигура 23 Пример за разработване на варианти на общи загуби на вода и на
алтернативи за водовземането
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4.1.1.1.6.
Анализ на водния баланс на базата на свободния
воден ресурс и водния стрес
Достатъчният капацитет на водоизточниците, в сравнение с водопотреблението, се
оценява за всяка ВС. Методът, използван в проекта, е базиран на българската
национална стратегия за водите, където "индексът на водопотребление" (също
известен като "индекс на воден стрес") е дефиниран в глава "Анализ на
водопотреблението и бъдещите нужди от вода", стр. 16: “Като индикатор за оценка как
общото водопотребление се отразява на водния ресурс в страната се използва
индексът за водопотребление (или известен и като индикатор за воден стрес), който е
отношението на общото средногодишно иззето количество прясна вода спрямо средно
многогодишния ресурс на прясна вода. При стойности на този процент между 0% и
10% - няма данни за воден стрес, при стойности от 10% до 20% - нисък воден стрес,
при 20%-40% - среден воден стрес, при 40%-80% - висок воден стрес и при стойности
над 80%- много висок воден стрес.“
Индексът на воден стрес е оценен в таблица и диаграма за всеки разработен вариант,
както е показано в следния пример. Превишението на определени граници на индекса
на воден стрес е маркиран с цветни точки (зелено под 40%, жълто под 80% и червено
над 80%). Желателно е крайният вариант да се разработи при воден стрес под 40%,
ако местните условия позволяват.
Фигура 24 Пример за оценка на индекса на воден стрес

За да бъде разбран по-добре липсващият капацитет на водоизточниците, се използва
вторият метод за изчисляване на свободния воден ресурс от капацитета на
водоизточниците
във
ВС.
Методът
сравнява
максималното
дневно
водопотребление и общия капацитет на водоизточниците. Разликата се изразява в
л/сек, както и в процент от общото водопотребление.
Свободният воден ресурс на водоизточниците се оценява в таблица и диаграма за
всеки разработен вариант за ВС, както е показано в следващия пример. Превишението
на границите на свободния воден ресурс от капацитета на водоизточниците е показано

Draft Regional Master Plan Berkovitsa BG_25.02.2013

стр.177

България, Проект за развитие на общинската инфраструктура
Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в западен регион на Република
България, MIDP-MP-QCBS3, Заем №: 7834-BG
Генерален план за oбособената територия на “ВиК” ЕООД - гр. Берковица

чрез цветни точки (зелено, ако свободният воден ресурс е над 40% от максималното
дневно водопотребление, жълто, ако свободният воден ресурс е над 20% от
максималното дневно водопотребление и червено, ако свободния воден ресурс е под
20% от максималното дневно водопотребление).
Фигура 25 Пример за оценка на резервния капацитет на водоизточниците

4.1.1.1.7.
Ефект от изменението на климата
Ефектът от изменението на климата играе важна роля за ВиК дружествата, намиращи
се в райони, изложени на риск. Ето защо е необходимо при преценка на капацитета на
водоизточниците в бъдеще и при проектиране на водоснабдителни системи да бъде
използван достатъчен коефициент на сигурност. Уязвимостта на водоизточниците
зависи от вида и местоположението им и за това трябва да бъдат избирани по-малко
уязвими водоизточници като язовири и езера. От друга страна, значителното
намаляване на капацитета застрашава подхранването на подпочвените води. Найчесто препоръчваният подход за справяне с намаляването на наличната вода е
изпълнението на програми за ефективно използване на водата и намаляване на
течовете.
Въпреки че съществуват множество публикации в областта на изменението на
климата, само няколко проучвания се фокусират върху въздействието му върху
водоизточниците и не съществува ясна методология за изчисляване на бъдещия
капацитет. Общите изводи са, както следва:
 Прогнозата на валежите в Европа е много неравномерна. Като цяло, средното
увеличение е типично за западната част, като значителният спад се отразява на
източните, южните и на средиземноморските страни. Следователно трябва да
бъде предоставена преценка на местно нивото на валежите.
 Необходимост да се вземе предвид различната уязвимост на водоизточниците.
Модел на валежите
Отрицателният ефект от изменението на климата върху валежите е оценен от глобален
модел на промените в климата, сведен до югозападния район на България. Докладът
на това изследване е представен в Приложение 610. Резултатите от това проучване са
под форма на ГИС слоеве на средните годишни и летни обеми на валежите за
настоящето (1961 - 1990 г.) и бъдещето (2038 г.). В този проект са използвани
реалистичен и песимистичен сценарий.
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Намаляването на валежите за реалистичния сценарий на модела на изменението на
климата е очевидно, както е представено на фигура 26.
Фигура 27 Текущи валежи и валежи за 2038 г. – Реалистична прогноза за
изменението на климата.

За да се оцени ефекта от изменението на климата върху водоизточниците, е
изчислена процентната разлика между сегашните и бъдещите валежи в растер на 500
м в Западния регион. Резултатите за реалистичния са представени в следната фигура.
Фигура 28 Диференциална карта на текущите валежи и прогнозата за 2038 г. – реалистичен сценарий
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Промяната на валежите ще бъде определена за всеки основен водоизточник, на базата
на топологичното му местоположение Фигура 28.Error! Reference source not found.).
Няма да се смята, че има промяна на капацитета за водоизточника в следствие на
изменението на климата в случай на бъдещо увеличение на валежите. Реалистичният
сценарий ще се използва за оценка на бъдещия капацитет на водоизточниците, за да
балансира ограничените разходи за инвестиции с висока степен на несигурност
свързани с прогнозите за изменението на климата.
фигура 29 Пример за местоположението на основните водоизточници на
фона на бъдещата промяна на валежите
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Уязвимост на капацитета на водоизточниците
Уязвимостта на капацитета на водоизточниците зависи от вида водоизточник. За да се
оцени бъдещият капацитет на водоизточника, повлиян от изменението на климата,
следните коефициенти на уязвимост са използвани:
Таблица 86 Коефициенти на уязвимост на капацитета на водоизточниците.

Иденти
фикаци
онен №

Тип

Описание на типа

Е

Трансфер на вода
към друга ВС
Подземни води кладенец
Подземни води –
инфилтрация
от
реки
Извор
Трансфер на вода
от друга ВС

Вода, доставена на друга ВС

GW_1
GW_2
GW_3
I

Коефицие
нт
на
уязвимост
Kvul
0,0

Подземни води
предимно от
плитки кладенци
Подземни води
предимно от
кладенци с инфилтрация от реки

0,8

Извор
Вода, доставена от друга ВС

0,4
0,0
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SW_1

Езерна вода

SW_2

Язовирна вода

Повърхностен
язовир
Повърхностен
язовир

водоизточник
водоизточник

с

0,1

без

0,6

За изчисляването на бъдещия капацитет на водоизточници, повлияни от
изменението на климата се използва следната формула.
(

)

Където
Q
Бъдещ капацитет на водоизточника
Qcurr Настоящ капацитет на водоизточника
Prec% Намаляване на прогнозираните валежи (0 ако бъдещите валежи са повече от
настоящите)
Kvul
Коефициент на уязвимост за капацитета на водоизточника
Бъдещият капацитет на водоизточника, повлиян от изменението на климата ще бъде
използван за изчисляване на водния баланс при анализ на сценариите.
4.1.1.1.8.
Прилагане на изискванията на Закона за водите
Основните изисквания, свързани с количеството и качеството на водите са определени
с нормативни актове, издадени по силата на чл. 135 от Закона за водите.
Основните изисквания, насочени към вариантите за развитие на водоснабдителни
мрежи са регламентирани в Наредба № 3, Наредба № 9 и Наредба № 12.
Инвестиционните възможности ще бъдат повлияни най-вече от Наредба № 12, тъй като
много важни повърхностни водоизточници в момента не се пречистват или се
пречистват по неадекватен начин. Последващите инвестиционни възможности ще
бъдат оценявани заедно с установяването на подходящи резерви в капацитета на
водоизточниците. Ще бъде разгледана повече или по-малко агресивна стратегия за
намаляване на течовете.
Наредба № 3
Изискванията към зоните за защита на водите, предназначени за питейно-битово
водоснабдяване и на минералните води са определени с Наредба № 3 от 2000 г. за
условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на
санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води,
използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, издадена на
основание чл. 135, т. 6 от Закона за водите. Разпоредбите на тази наредба не се
прилагат за индивидуални и обществени местни водоизточници, освен ако водата от
тях не се използва за търговска или социална дейност с цел употребата й за питейни
нужди. По реда на наредбата санитарно-охранителните зони се учредяват със заповед
на директора на басейновата дирекция, със заповед на министъра на околната среда
и водите за санитарно охранителните зони на минералните води и когато СОЗ е
разположена на територията на повече от един район за басейново управление на
водите и с решение на Министерския съвет в случаите, в които СОЗ обхваща и
територии извън границите на страната.
Наредба № 9
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Изискванията към качеството на питейната вода са определени с Наредба № 9 от
2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, издадена
на основание чл. 135, т. 3 от Закона за водите. Целта на наредбата е защитата на
здравето на хората от неблагоприятните ефекти на замърсяването на питейната вода,
като регламентира изисквания към качеството и безопасността й. Тази наредба не се
прилага за натуралните минерални води, определени като такива от компетентните
държавни органи, съгласно действащите нормативни актове, водите, използвани за
лечебни цели, водите за технически цели в обществени и производствени обекти, при
които няма техническа възможност за връзка с водоразпределителната система за
питейна вода и за водите от индивидуални и обществени местни водоизточници, освен
ако те не се използват за търговска или социална дейност, с цел питейна употреба.
Мониторинга (постоянен и периодичен) за съответствието на подаваната към
консуматорите питейна вода по показателите за качество по реда на наредбата се
провежда от ВиК операторите и от органите на държавния здравен контрол,
определени със Закона за здравето.
Наредба № 12
Изискванията към качеството на пресните повърхностни води, които след подходяща
обработка се използват или са перспективни за получаване на вода за питейно-битово
водоснабдяване, тяхното категоризиране и условията за измерване, вземане на проби
и анализ на показателите са определени с Наредба № 12 от 2002 г. за качествените
изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово
водоснабдяване, издадена на основание чл. 135, т. 4 от Закона за водите. Наредбата
се прилага за всички води от повърхностни водоизточници, от които се извършва
водовземане за използването им за питейно-битови цели чрез водоразпределителна
мрежа. Тази наредба не се отнася за подземните и солените води, за водите, които
осигуряват минимално допустимия отток в реките, и за водите от мъртвия обем на
язовирите. Контролът и мониторингът по реда на наредбата се извършват от
басейновите дирекции, органите на държавния здравен контрол и ВиК операторите,
съобразно определените им правомощия.
4.1.1.1.9.
Концепция за намаляване на общите загуби на вода,
прилагана за проекта
Едно от основните предизвикателства, пред които са изправени ВиК дружествата в
Западна България, е свързано с високото ниво на загубите на вода във
водоразпределителните мрежи. Ако голяма част от доставената вода е изгубена,
значително се затруднява посрещането на потребителските нужди. Тъй като тази вода
не носи никакви приходи, тежките загуби също така затрудняват поддържането на
разумни и приемливи нива на тарифите за вода, а високите оперативни разходи
възпрепятстват инвестирането. Високите нива на общи загуби на вода обикновено
изискват висока производителност на водоизточниците, използване на лошокачествени
водоизточници, а за много населени места и ограничения във водоподаването. Когато
размерът на общите загуби на вода превишава едно разумно ниво, се губи пречистена
вода. Разходите за събиране, пречистване и разпределение се увеличават, продажбите
на вода спадат и често биват насърчавани програми със значителни капиталови
разходи в отговор на все по-нарастващото водопотребление. Това е ясен пример за
комплексна ситуация, която изисква интегриран подход към балансирано водоползване
в дългосрочен план.
Намаляването на физическите загуби ще помогне не само за отлагане на капиталовите
инвестиции за разработването на нови водоизточници, но и за намаляване на сметките
за електроенергия на ВиК дружеството. Всички тези причини биха увеличили
значително достъпността на такива инвестиции. Накратко, ВиК дружеството влиза в
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“порочен“ кръг, който не решава основния проблем, както е описано в следващата
фигура.
Фигура 30 “Порочният” кръг на общите загуби на вода

Текущата задача пред ВиК дружествата е да се превърне този “порочен“ кръг в
“добродетелен“ кръг, което ще доведе до ниски нива на общите загуби на вода и по
този начин значително по-висока ефективност, както е описано на Фигура 31..
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фигура 31 “Добродетелният” кръг на загубите на вода

Общите водни зогуби
намаляват или са
свалени до ниски нива

Ефективната
експлоатация води до
намаляване на
добитата и пречистена
вода и повишаване на
приходите

Постоянно инвестиване в
намаляване на общите загуби
на вода, под форма на
капиталови и оперативни
разходи

Резултатите от повишената
ефективност се използват за
финансиране на програми з
намаление на общите загуби
на вода

За постигане на тази цел е необходима политическа инициатива и пълна подкрепа от
страна на управлението на ВиК дружеството. Също така, в повечето случаи, са
необходими капиталови разходи както и подобряване на техническите процеси и
познанията във ВиК дружеството.
За намаляване на загубите на вода в една ВС, са разгледани следните мерки:
 Изготвяне на подробно проучване за стратегия за намаляване на общите загуби
на вода;
 Установяване на основни нива на измерване - измерване на произведената
вода, приток до отделните населени места
 Създаване на отдел за одит във водното дружество за редовно обработване на
данните, оценка на общите загуби на вода и планиране на действията, обучение
на персонала на ВиК
 Въвеждане на управление на налягането (където е приложимо) – създаване на
условия за стабилно и подходящо налягане
 Създаване на зони за измерване на дебита (ЗИД)
 Въвеждане на активен контрол на течовете, обучение на персонала на ВиК
дружеството
 Комбиниране на по-горе описаните мерки с ефективна реконструкция на
мрежата
Първата стъпка за намаляване на общите загуби на вода е опознаване на
водоразпределителната мрежа. Този процес включва работа в тясно сътрудничество с
Басейновите дирекции за създаване на “воден баланс” или “одит на водите”, както
често е наричан в много страни. Този процес спомага за разбиране на мащабите,
източниците и разходите по общите загуби на вода.
Международната асоциация на водите (МАВ) е разработила стандартна международна
структура за водния баланс и терминология, която е приета от националните водни
асоциации в много страни. Основният инструмент за опознаване на водоснабдителните
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мрежи и установяване на приоритетите на управлението на водопотреблението чрез
таблицата на водния баланс на МАВ е показан в долната таблица. Таблицата на
водния баланс на МАВ е изчислена за всяка ВС, както и обобщено за всяка обособена
територия.
фигура 32 Таблица на водния баланс на МАВ

За да се постигне по-голяма бързина и ефективност на мерките за намаляване на
общите загуби на вода, трябва да бъдат използвани иновативни методи при
инвестирането в оптимизация на ВС, в експлоатационни правила, в събирането на
данни и обработка им както и в прилагането на модерни средства.
Реконструкцията на мрежата е само една от мерките, използвани в стратегията за
намаляване на общите загуби на вода. Обикновено по-добри резултати при
управлението на водопотреблението в краткосрочен план се постигат чрез комбинация
от оптимизация на налягането, създаване на зони на измерване на дебита и ефективна
обработка на данните от измерванията, прилагане на активен контрол на течовете
(АКТ) и т.н. Също така е изключително важно да се осигури достатъчното авансово
финансиране и бюджетни средства, както за капиталови, така и за текущите разходи.
Международният стандарт се състои от прилагането на четирите компонента на
стратегията за управление на течове на МАВ, включително управление на налягането,
ремонти, активен контрол на течовете и управление на активите. Тези фактори влияят
на управлението на течовете и по тази причина на обема и икономическата стойност на
течовете във всяка водоразпределителна мрежа.
Големият квадрат представлява текущият годишен обем на физическите загуби, който
клони към увеличаване с остаряването на разпределителните мрежи. Но темпът на
увеличаване може да бъде ограничен чрез подходяща комбинация от четирите
компонента на една успешна стратегия за управление на течовете. Черният квадрат
представлява минималните възможни годишни физически загуби, или най-ниският
технически постижим обем на физическите загуби, при сегашното работно налягане.
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Въвеждането или укрепването на всеки от четирите компонента ще има ефект върху
евентуално възстановяемите загуби.
Финансовите разходи за всички методи за успешно управление на течовете трябва да
бъдат разгледани в икономическата оценка. Въпреки това, разликите в прилаганата
стратегия трябва да бъдат разграничени с течение на времето. Това е представено на
Фигура 33..
Фигура 33 Успешна стратегия за управление на течовете – Източник на
информация МАВ

4.1.1.1.10.

Специфично потребление на вода

Данните за специфичното потребление на вода за обособената територия на
“ВиК” ЕООД - гр. Берковица са представени в точка 5.2.4.
4.1.1.1.11.
Оценка на капацитета за съхранение на водата
Съхранението на вода в резервоари следва да балансира промените във
водопотреблението по време на деня, за да се даде възможност за преодоляване на
извънредни ситуации и покриване на обема за противопожарна защита. Това
изчисление се използва в проектантската работа и обикновено се изисква много
подробно описание на методите за информация и симулация.
В Генералните планове за водоснабдяване обикновено се използва опростен метод.
Съществуват няколко метода, както следва. По отношение на обичайните модели на
водопотреблението,
обемът
за
изравняване
на
неравномерността
във
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водопотреблението отнема приблизително 30-40% от средното дневното
водопотребление. Обемът за противопожарна защита зависи от местните
противопожарни норми и характера на снабдявания имот. Аварийният обем обикновено
се определя от местната практика.

Съгласно българската Наредба 2 за проектиране, изграждане и експлоатация
на водоснабдителни системи от 22 март 2005 г. Член № 172 (3) (Изм. - ДВ, бр.96
от 2010 г., в сила от 01.08.2011 г.) “Когато няма данни за режима на
водоподаване и за процентното разпределение на потреблението през
денонощието, регулиращият обем се определя в зависимост от категорията на
обезпеченост на водоподаването за:
1. водоснабдителни системи първа категория – от 30 до 50 % от максималното
денонощно водно количество;
2. водоснабдителни системи втора категория – от 50 до 60 % от максималното
денонощно водно количество;
3. водоснабдителни системи трета категория – от 60 до 70 % от максималното
денонощно водно количество.“
За
повече
информация
относно
категоризирането
виж:
http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=atums&type=70&id=11
Въпреки това, високи нива на течове могат значително да намалят тези цифри.
Съотношението Общ обем на резервоарите / Общо максимално дневно
водопотребление * 100 се използва за оценка на общия обем за съхранение на
вода във водоснабдителната система и се нарича "Индекс на обем на
резервоарите [%]".
За да се сравни капацитета на резервоарите в обособената територия и в отделните
ВС, трябва да се изчисли Индекса за обем на резервоарите. Стойности под 50% са
маркирани като дефицит, 50-100% - като достатъчно и над 100%, - както
преоразмерени.

4.1.1.2.

Канализационна система

Методологията, която ще се използва, за да се оцени съществуващата
канализационна мрежа и съществуващите ПСОВ, да се даде насока за неизградената
канализация и за новопредвидените ПСОВ е описана по-долу:
1) Обхват на разглежданата територия и параметри
След запознаване с топографията на населеното място, климатичните особености,
категорията и застроеността ще се определят изброените по-долу параметри.


Определяне границите на отводняваната територия
възможността за включване на други населени места.



Нанасяне на реките и деретата, които се намират в разглеждания обхват

като

се
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Оценка
на
алтернативите
/там
където
централизирано/децентрализирано пречистване на
генерирани в границите на разглежданата територия.

са
възможни/
отпадъчните води,

2) Определяне на оттичащото се водно количество и
натоварвания

замърсителни



Определяне на битовите отпадъчни води към настоящия момент и за
прогнозните периоди.



Отчитане на натоварванията от индустрията и обществените консуматори,
които се включват в канализационната система към настоящия момент и за
прогнозните периоди.



Оценка на инфилтриралата вода в канализацията и отбелязване на мерките за
намаляването й към крайния период.



Определяне на оразмерителните водни количества



Определяне на оразмерителните замърсителни натоварвания за ПСОВ

3) Оценка на настоящата ситуация и нужди на канализационната система


Оценка състоянието на съществуващите канализационни клонове и
съоръженията към тях. Представяне на информацията в табличен вид по вид на
материала, диаметри и година на изграждане.Изготвяне на картен материал с
изградената канализация.



Определяне водосборите на отвеждащите главни колектори и оценка на
тяхната хидравлична проводимост, като се съблюдава информацията за
местата с трайно наводняване при дъжд.



Оценка на състоянието на съществуващите пречиствателни станции за
отпадъчни води.



Представяне на информацията от мониторинга на ПСОВ в табличен вид.

4) Приоритети
за
развитие
на
Водоснабдителнатасистема
,
Канализационната система и ПСОВ за постигане съответствие с ЕС
Директиви и Environmental Acquis


Отбелязване на местата, в които мрежата няма необходимата проводимост и е
наложителна подмяна.



Отразяване на зоните, в които трябва да се изгради нова канализация, за да се
обхванат всички отпадъчни води.



Препоръки за типа на канализационната системата, съобразно съществуващите
теренни условия и наличната канализация.



Отразяване на отвеждащия колектор до площадката за ПСОВ.



Предвиждане на охранителни канали, като мярка за
постъпването на водни количества от площи извън регулация.



Посочване етапите на изграждане за прогнозните хоризонти.

преодоляване
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Посочване на селищните агломерации, за които е необходима реконструкция на
съществуващата ПСОВ и на тези, за които е необходимо изграждането на нова
ПСОВ, за осигуряване третирането на генерираните отпадъчни води.

Основните критерии за проектиране са представени в табличен вид и са дадени за
град Берковица (моля виж Приложение 17).
Сегашното състояние на канализацията е дадено подробно за периода 2008 – 2010г.
на база на данни, получени от регионалното ВиК дружество. Прогнозният период
включва годините 2014 – 2038г.
В т.3.3.1 е представено общото потребление на вода на „ВиК” EООД гр.Берковица. За
първостепенен източник на информация, са използвани предоставени данни за
фактурираните водни количества от „ВиК” EООД гр.Берковица, обработени от
консорциума по разработването на доклада. Информацията обхваща консумацията на
вода от населението и бизнеса за 2008, 2009 и 2010 години. На тази база и на
реалистичната прогноза за прираста на населението за 2014 – 2038г. са определени и
формиращите се отпадъчни водни количества и замърсености в приложените таблици
в раздела. За частни случаи изчисленията се правят с данни от налична базова
година.
Определени са средноденонощните и максимално часовите водни количества.
Количеството на средноденонощните битови отпадъчни води е изчислено на база на
населението, свързано с канализационната мрежа и отводнителната норма, която се
равнява на 90% от водоснабдителната (моля виж Приложение 17).
За населени места, в които има развит туризъм при определянето на
средноденонощните битови отпадъчни водни количества е взет предвид броя на
очакваните посетители.
Небитовите отпадъчни води са сумата от средноденонощни отпадъчните води от
бизнеса и инфилтриралото количество в канализационната мрежа. Отпадъчните
количества от бизнеса обобщават отпадъчните води от промишлеността,
институциите, търговията и земеделието.
Прогнозата за инфилтрираната вода е определена при предпоставката, че за
дългосрочния хоризонт 2038 г. ще бъдат подменени и реконструирани канализационни
участъци и това ще намали значително количеството на постъпващата вода в
канализационната мрежа.
Общото количество на средноденонощните отпадъчни води в сухо време е изчислено
като сума от битовото отпадъчно водно количество, отпадъчното количество от
бизнеса и инфилтрацията.
Максималното отпадъчно водно количество по време на дъжд е сумата от два пъти
максимално часовото битово отпадъчно количество и количеството от бизнеса плюс
инфилтрацията.
За определяне на оразмерителните водни количества за ПСОВ са използвани
формулите приложени в Приложение 17, съобразени с българското законодателство и
в частност Норми за проектиране на канализационни системи от 1990г.
При определяне на оразмерителните замърсителни товари на вход ПСОВ е прието
следното:


замърсителните товари формирани от население „у дома” се означават като
„отпадъчни води от домакинства”, а тези „извън дома” - като „недомакински
отпадъчни води от обслужване”.
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за целия прогнозен период се приема, че 1 ЕЖ (еквивалент жител) = 1 РЖ
(реален жител), въпреки че към днешна дата това не е в рамките на
постижимото. Установено е, че на вход действащи ПСОВ това съотношение е
1:4 до 1:5. Някои от предполагаемите причини за горепосочения факт са
следните: незадоволително състояние на градската канализационната мрежа –
инфилтрация и ексфилтрация; неправилно работещи дъждопреливници на
канализационната мрежа; директни зауствания на канализационни клонове във
водоприемниците; съотношението между българските макроикономически
показатели и тези на „старите” страни членки на ЕС, респективно стандарта на
живот на българите.



За определяне на замърсителните товари от битовите отпадъчни води са
използвани следните норми за жител, съобразени с изискванията на заданието
за изготвяне на регионалните генерални планове:





ХПК

120 г/жител/ден



БПК5:

60 г/жител/ден



Суспендирани вещества:

70 г/жител/ден



Общ азот:

11 г/жител/ден



Общ фосфор:

2 г/жител/ден

за определяне на замърсителните товари от промишлени отпадъчни води са
използвани налични данни за характера на промишлените отпадъчни води
както и предположения /допускане/ по експертна оценка.
Определените
еквивалент жители от промишлеността за период 2008 – 2038г. са изразени
чрез процент от общия брой ЕЖ за ПСОВ. Съгласно документ на МОСВ
„Изисквания към инвестиционни проекти в агломерации между 2 000 и 10 000
е.ж. по ос 1 на ОПОС” този процент не трябва да надхвърля 20%. Този процент
е фиксиран за България в писмо на отговорен представител на генерална
дирекция „Околна среда” при ЕК до МОСВ .

На база описание на промишлените замърсители се посочват наличните данни за
локални индустриални пречиствателни съоръжения, данни за разрешенията за
заустване в повърхностен водоизточник, данни за съществуващи договорености с
водния оператор за заустване на промишлени води в канализационната система и
пречистването им в общоградската ПСОВ.
4.1.2. Предложени единични цени
4.1.2.1.

Увод

Настоящият раздел включва обосновка и предложение за единични цени.
В съответни приложения сме посочили различните източници за събиране на
информация като:
 данни от съществуващите
канализация;

генерални

планове

за

водоснабдяване

 оферти от подобни проекти в България, финансирани по ISPA;
 данни от МОСВ;
 данни от изградени обекти;
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 други материали свързани със съществуващи генерални планове и инвестиции
от ISPA.
Въз основа на всички проучени по-горе материали и документи предлагаме единични
цени за образуване на цените по отделните варианти на настоящия регионален
генерален план за следните видове СМР:
1) Единични цени за водопроводната мрежа
a)

за полагане на водопроводна мрежа във и извън населени места;

b)

за помпени станции за водоснабдяване –нови и рехабилитация;

c)

за резервоари –нови и рехабилитация;

d)

за помощни съоръжения по мрежата – сградни отклонения, доставка и
монтаж на редуцирвентили, помпено-хидрофорни уредби, изграждане на
шахти с измервателна апаратура;

e)

реконструкция на съоръжения за дезинфекция;

f)

сондажни кладенци – нови и реконструкция

2) Единични цени за пречиствателни станции за питейни води
3) Единични цени за канализационната мрежа
a)

за полагане на селищна канализация във и извън населени места;

b)

за изграждане на съоръжения по мрежата - сградни отклонения, улични
оттоци;

c)

за помпени станции – нови.

d)

полагане на напорни тръбопроводи извън населени места

4) Единични цени за пречиствателни станции за отпадъчни води – нови и
реконструкция
5) Разходи за:
a)

Проектиране;

b)

строителен надзор;

c)

Управление на проектите;

d)

Непредвидени разходи но време на строителството
4.1.2.2.

Методология за определяне на единичните цени

Един от важните приоритети, свързани с Европейските директиви е цялостното
доизграждане на ВК мрежи на населените места и решаване на проблема с
пречистването на питейните и отпадъчни води, чрез изграждане на пречиствателни
станции или модернизация на съществуващи такива до степен отговаряща на
изискванията по европейските директиви.
В тази връзка е от съществено значение при изграждането на този вид
инфраструктурни обекти правилно да се подходи при планирането на необходимите
разходи за капитално строителство. В настоящия регионален генерален план ще
предложим единични цени за отделните СМР и други разходи свързани с
проектирането и строителството на обектите планирани в настоящата разработка за
Западна България.
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Стойността за изграждане на водоснабдителните и канализационни мрежи за
населени места зависи от множество фактори, част от които са както следва:
А. За водопроводните мрежи:
В таблицата по-долу са представени цени от проекти за изграждане на водопроводни
мрежи в България:
Диаметър

гр. Враца,

гр. Смолян,

цена / лв. /

цена / лв. /

DN 90
DN 110
220 - 250
DN 125
230 - 250
DN 140
270- 320
DN 160
300
DN 180
300 - 320
DN 200
315 - 360
DN 225
320 - 360
DN 250
350 - 390
DN 315
460 - 500
DN 355
570
DN 400
530 - 590
DN 450
595
DN 560
850 - 950
DN 630
930
* Забележка: Цените за Смолян са значително по-високи
повече шахти и съоръжения.

380 *
400 *
420 *
440 *
460 *
490 *
520 *
590 *
поради стръмен терен и

 Диаметър и средна дълбочина на полагане на водопровода;
 Геоложка характеристика на земната основа (земни, скални или льосови почви);
 Топография на селището (оказващ влияние върху необходими допълнителни
съоръжения – преминавания под реки ,шахти регулатори на налягане и др.);
 Състояние на уличната мрежа (оказващ влияние върху разходи за разваляне и
възстановяване на настилки);
Вземайки под внимание обема на СМР в представения регионален генерален план и
базирайки се на изискванията да бъдат предложени единични цени за отделните
видове строително монтажни работи разработихме таблици с параметри на цените за
изпълнение на СМР за метър линеен на канализационна и водопроводна мрежа, в
които са отразени следните основни предпоставки:
 Използване на средни цени за изпълнение на изкопни работи, включително
укрепване;
 Средни цени за доставка и монтаж на основните строителните материали
включително тръби, фасонни части, арматури, видове шахти и др.;
 Разработване на единичните цени при изкопни работи при земна почва и за
изкоп със средна дълбочина до 3.00 м.
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 Разработване при градски условия (улици - паваж или асфалт) и извън
населено място
Единичните цени ще могат да се коригират при следните доказани характерни случаи:
 Средна дълбочина на полагане над 6.00 м;
 Тип на почвата – скална или льос.
В Европа са правени много проучвания за инвестиционните разходи за полагане на
канализационни мрежи в зависимост от техния диаметър.
В. За канализационните мрежи:
 Среден диаметър на канализационната мрежа (оказващ влияние върху
стойността на влаганите в строителството материали и напречния профил на
изкопите, респ. обема на земните маси);
 Средна дълбочина на полагане на мрежата (оказващ влияние върху обема на
изкопите и земните маси);
 Геоложка характеристика на земната основа (земни, скални или льосови почви,
респ. съпътстващи разходи за направа на изкопите);
 Топография на селището (оказващ влияние върху необходими допълнителни
съоръжения – скокове, преминавания под реки и др.);
 Тип на канализационната система – разделна или смесена (респ. необходимост
от съоръжения по мрежата – преливници, дъждоприемни шахти, отливни
канали, зауствания, сградни канализационни отклонения и др.);
 Състояние на улична мрежа (оказващ влияние върху разходи за разваляне и
възстановяване на настилки).
A. Водопроводна мрежа
В „Изисквания към подготовка на инвестиционни проекти в агломерации между 2000 и
10000 е.ж. по Ос 1 на ОПОС” на Министерство на околната среда и водите са посочени
ориентировъчни цени за изграждане на водопроводни мрежи:
Единични цени, лв/м
Без настилки
Диамет
ър (мм)
11 12 14 16 18 20 22 25 28 31 35 40 45 50
75 90
560 630 710
за
10
0
5
0
0
0
0
5
0
0
5
5
0
0
0
атм.
Земна
почва

14 15 16 18 20 21 22 24 28 31 34 36 45 51 58 71
102 127
856
3
0
7
8
7
4
9
6
1
8
0
7
5
8
6
4
0
5

Скална 27 28 31 33 37 37 38 40 46 51 52 55 59 67 76 92 111 132 165
почва
2
5
7
8
3
8
5
6
4
0
5
1
1
3
2
8
3
6
8
Разваляне и възстановяване на настилки (в градски условия)
лв/м

38 38 38 41 42 43 44 46 47 49 52 54 58 60 64 67 72

Draft Regional Master Plan Berkovitsa BG_25.02.2013

стр.194

74

82

България, Проект за развитие на общинската инфраструктура
Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в западен регион на Република
България, MIDP-MP-QCBS3, Заем №: 7834-BG
Генерален план за oбособената територия на “ВиК” ЕООД - гр. Берковица

Сградни водопроводни отклонения:
Земна почва - 650 лв/бр.
Скална почва - 850 лв/бр.
Забележки:
1. В цената са включени фасонни парчета и арматури (СК, ПК) и тяхното укрепване
2. Цените са без ДДС.
3. За стъклопластови тръби цените следва да се коригират с К=1.20.
4. За льосови почви - К=1.2 при доказана необходимост с техническо решение.
5. При наличие на подпочвени води - К=1.05

B. Канализационни системи
В.1 Канализационни мрежи
В.1.1

Агломерации над 2 000 е.ж.

В таблицата по-долу са представени
канализационни мрежи в България:
Диаметър

цени

от

проекти

за

гр. Враца,

гр. Смолян,

цена / лв. /

цена / лв. /

изграждане

на

DN 300
330 - 420
680 - 780 *
DN 400
530 - 650
DN 500
690 - 750
DN 600
840 - 980
1120 *
DN 800
1050 - 1150
DN 1000
1250
1760 *
* Забележка: Цените за Смолян са значително по-високи поради стръмен терен и
повече шахти и съоръжения.
Съгласно „Изисквания към подготовка на инвестиционни проекти в агломерации
между 2000 и 10000 е.ж. по Ос 1 на ОПОС” на Министерство на околната среда и
водите” в частта за „Индикативни стойности за планирането и предварителна
оценка на строително-монтажните работи на канализационните системи” са
посочени следните базови цени за изграждане на линеен метър при използване на
най-широко използваните в практиката канализационни тръби - PVC, PE, PP и
стоманобетонни такива:
Единични цени, лв/м
Без настилки
Диаметър
(мм)

300 400 500 600 700 800

900

1000

1100

1200

1400

Земна почва

300 380 480 620 680 790

1
040

1
220

1
340

1
550

1 950 2 450 2 740 3 330 3 950

4
700

Скална почва

405 513 648 837 918

1
067

1
352

1
586

1
742

2015

2 438 3063

5
640

1600

1800

2000

3 425 3996
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Разваляне и възстановяване на настилки (в градски условия)
лв/м

54

60

67

74

82

89

93

95

99

103

111

119

127

135

143

151

Цените на канализационните мрежи са изчислени при покритие 2,50м над темето
на тръбата
покритие различно от 2,50м цените се умножават с коефициент както следва:
При покритие под 2.50м

с К=0,95

При покритие от 2.51м до 3,00м

с К=1,10

При покритие от 3.01м до 4,00м

с К=1,20

При покритие над 4.00м

с К=1,30

Цените на канализационните мрежи са изчислени за РР тръби до Ф800 и
стъклопластови тръби над Ф800
За стъклопластови тръби с диаметър до Ф800 следва да се коригират
За бетонови и стоманобетоновитръби

с К=1.20

с К=1,10

За стъклокерамични тръби с К=1.10 до Ф500: с К=1.2 от Ф500 до Ф800: и с К = 1.10
над 800
За льосови почви К=1.2 при доказана необходимост с техническо решение
При наличие на подпочвени води К=1.05
Сградни канализационни отклонения:
Земна почва - 1300 лв./бр.
Скална почва - 1600 лв./бр.
Улични оттоци (за единичен отток)
Земна почва – 650 лв./бр.
Скална почва - 850 лв./бр.
Забележки:
1. Цените са без ДДС.
2. Ревизионните шахти , които се поставят на 50, 80 и 100 м разстояние в
зависимост от диаметъра на канала,
са редуцирани на м´ канал и са включени в цената за 1 м´ канал.
Има и разработка на Министерство на околната среда и водите относно Изисквания
към подготовка на инвестиционни проекти в агломерации над 10 000 е.ж. по Ос 1 на
ОПОС, 2010г. където са посочени ориентировъчни единични цени със съответните
коефициенти.

Draft Regional Master Plan Berkovitsa BG_25.02.2013

стр.196

България, Проект за развитие на общинската инфраструктура
Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в западен регион на Република
България, MIDP-MP-QCBS3, Заем №: 7834-BG
Генерален план за oбособената територия на “ВиК” ЕООД - гр. Берковица

Съгласно изработените генерални планове за градовете Гоце Делчев, Банско и
Асеновград, Перник, Ловеч, Видин, Кюстендил, Благоевград, Монтана, Габрово, Русе,
Загора и други:
Единичните цени са направени въз основа на:
 диаметъра
на
избрани тип тръби :

тръбата

от

-

300

до

1400

мм

- HD-PE (PE 100), DIN EN 1555, DIN EN 12201, DIN EN 13244, DIN 8074, DIN
8075, DVGW GW 335 T2 – за тръби от 300 до 1 000 мм;
- Стоманобетон с гнездо, гумена връзка и основа, (KF-GM), DINEN 1916, DIN V
1201 - за тръби 1 000 мм до 1 600 мм.
 дълбочини - от 2 м до 6 м;
 Полагане на 0.1 м пясъчна основа под и 0.20 м над тръбата;
 Разваляне и възстановяване на улиците.
Така определени единичните цени за полагане на метър канализация включват:
 Разваляне на асфалт или паваж;
 Изкопни работи – до 6 м дълбочина – различни почви – без скала;
 Укрепване на изкопите в зависимост от дълбочината;
 Подготовка на дъното на окопа;
 Направа на пясъчна основа ;
 Полагане на тръбопровод с необходимите части, както и връзките към домовите
отклонения;
 Изпълнение на шахти;
 Обратна засипка;
 Депониране на излишния материал на депо;
 Възстановяване на настилката.
Разходи в Евро за полагане на линеен метър канализационни тръби HD-PE /PE 100/ диаметър от 300 до 600 мм са:
Диаметър,мм Дълбочина на полагане,м
До 2.5

3.0

4.0

5.0

6.0

300

277

301

325

350

374

400

339

363

387

412

436

500

420

444

468

493

517

600

526

550

575

599

624

Разходи в Евро за полагане на линеен метър канализационни тръби стоманобетонови
с гнездо и основа KF-GM- диаметър от 600 до 1 400 мм.
Диаметър,мм Дълбочина на полагане,м
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До 2.5

3.0

4.0

5.0

6.0

700

486

501

532

563

594

800

564

580

611

642

673

1000

663

678

709

740

771

1200

761

776

807

838

869

1400

778

793

824

855

886

За сградно канализационно отклонение се предлагат цени както следва:
За DN до 250 мм

- 1 500 евро на брой

За DN над 250 мм

- 1 800 евро на брой

В.1.1

Агломерации под 2 000 е.ж.

По експертна оценка е определена средна цена за полагане на линеен метър
канализационни тръби за населени места под 2000 е.ж. – 1 800 лв./е.ж.
В.2

Пречиствателни станции за отпадъчни води

Стойността за изграждане на ПСОВ за населени места зависи от множество фактори,
част от които са както следва:
 Изходни параметри;
 Избрана технологична схема;
 Местоположение на площадката за изграждане, респ. необходимост от
довеждащи пътища, ел. и ВиК захранване и др.;
 Тип и вид на машинното и технологично оборудване;
 Близостта на мястото за заустване на пречистените отпадъчни води и др.
За предварително определяне на необходимите средства за изграждане на ПСОВ има
разработени окрупнени норми, които дават предварителна информация за общата
стойност.
В долната таблица са дадени основните характеристики на проведени поръчки по ЗОП
за изграждане на някои ПСОВ за населени места с показани обща цена и
еквивалентни жители, на основание, на което е определена цена в Евро/ЕЖ.
№
ПСОВ

ЕЖ**

Стойност
Цена,
след
търг,
Евро/ЕЖ
Евро

1

Балчик

15 285

3868000

253

2

Благоевград

82 831

6 971 500

84

3

Варна*

387 199

11 914 999

31

4

Горна Оряховица - Лясковец

43834

16633945

379

5

Димитровград

38 677

6810619

176

6

Златоград

7314

3 866 308

529
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7

Кюстендил

48 052

7500000

156

8

Ловеч

40 739

9446773

232

9

Мадан

5719

4186607

732

10 Меден Рудник

43 757

6612562

151

11 Монтана

45 688

11 272 584

247

12 Пазарджик

85 058

10 433 762

123

13 Попово

16 641

9638260

579

14 Рудозем

3730

3 841 058

1030

15 Русе

149 294

22 857 430

153

16 Севлиево

23 390

8 135 000

348

17 Сливен*

92 530

15 960 000

172

18 Смолян

27 728

7 965 345

287

19 Стара Загора

172 492

10943809

63

20 Търговище

44 320

6258057

141

21 Хасково

89 812

16 091 361

179

22 Шумен
104 722
7 872 405
75
* Данните са за реконструкция на действащи пречиствателни станции.
**Еквивалентните жители са съгласно Доклад за изпълнение на Директива
91/271/ЕС на МОСВ
Сравнението на цените в евро/ЕЖ показва, че само разходите за малките ПСОВ (до
10000 екв.ж., изградени по програма ФАР) значително надвишават горните граници на
окрупнените цени.
Строителните стойности могат да се определят като линейна функция в различни
диапазони на броя на еквивалентните жители по следните изрази:
10 000 – 15 000 екв.жители

– Ц= 290,0 – 6,00 * ∆10-15 бр.ЕЖ/1000;

15 000 – 20 000 екв.жители

– Ц= 260,0 – 4,00 * ∆15-20 бр.ЕЖ/1000;

20 000 – 30 000 екв.жители

– Ц= 240,0 – 2,00 * ∆20-30 бр.ЕЖ/1000;

30 000 – 50 000 екв.жители

– Ц= 182,5 – 0,75 * ∆30-50 бр.ЕЖ/1000;

50 000 – 100 000 екв.жители

– Ц= 160,0 – 0,30 * ∆50-100 бр.ЕЖ/1000;

100 000 – 200 000 екв.жители

– Ц= 140,0 – 0,10 * ∆100-200 бр.ЕЖ/1000,

където:
Ц

- пределната, обосновано определена цена в евро на ЕЖ;

∆N1-N2бр.ЕЖ

- разликата между броя на оразмерителния брой екв.жители за
съответната ПСОВ в хиляди и началния брой еквивалентни жители (за
разглеждания диапазон).
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ЦЕНИ на ПСОВ за ЕЖ от ПРОЕКТАНТСКАТА ПРАКТИКА:
За ПСОВ

повече от 100 000 ЕЖ

→

100 – 140

Евро/ЕЖ

За ПСОВ

50 000 до 100 000 ЕЖ

→

140 – 150

Евро/ЕЖ

За ПСОВ

50 000 до

20 000 ЕЖ

→

150 – 280

Евро/ЕЖ

За ПСОВ

20 000 до

10 000 ЕЖ

→

280 – 350

Евро/ЕЖ

За ПСОВ

10 000 до 1 000 ЕЖ

→

350 – 550

Евро/ЕЖ

→

700

Евро/ЕЖ

За по-малко от 1000


При наличие на пронизителна система има коефициент



При фундиране в скална почва

К = 1,3;
К = 1,2;

Съгласно „Изисквания към подготовка на инвестиционни проекти в агломерации между
2000 и 10000 е.ж. по Ос 1 на ОПОС” на Министерство на околната среда и водите”
Ориентировъчните стойности на ПСОВ могат да се определят, както следва:
до 2000

ЕЖ

760 Евро/ЕЖ

до 3000

ЕЖ

640 Евро/ЕЖ

до 5000

ЕЖ

500 Евро/ЕЖ

до 8000

ЕЖ

370 Евро/ЕЖ

до10000

ЕЖ

300 Евро/ЕЖ

За междинни стойности еквивалентни жители се извършва интерполация.
Забележка:
Изчислените по този начин ориентировъчни цени се определят само за
строително – монтажните работи и доставката на машини и оборудване за ПСОВ.
Допълнително към нея следва да се оценят допълнителните присъщи разходи,
като външен път, външно ел. захранване, външен водопровод, ограда, залесителен
пояс и др. присъщи работи, които могат да повишат допълнително цената на
станцията с до 10÷15% над горните окрупнени стойности.
C. Помпени станции
Цените за изграждане на ПС за водоснабдяване и канализация са в зависимост от
следните основни технически параметри:


Тип – вкопана или надземна;



Застроен обем;



Технически параметри;



Тип и параметри на оборудването;



Начин на ел.захранване и необходимост от трафопост и др.

Съгласно направено проучване на цени за изграждане на водоснабдителни и
канализационни помпени станции в зависимост от инсталираната мощност на
помпените агрегати обобщените данни са както следва,
Киловати
До 10

Цена в лв. за киловат
2750
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До 25

1250

До 50

750

До 100

650

До 200

450

До 300

350

До 400

300

До 500

250

До 1000

200

До 1500

170

До 2000

150.

В горните цени не е включена доставката на помпите.
При така определените цени обаче не са взети пред вид характерни технически и
технологични особености, цитирани по-горе като напр. тип на ПС, технически
особености на ел.захранването и др. Поради тези причини е целесъобразно оценката
на обективността на цените за изграждане на ПС да се прецизира в следните основни
аспекти:


Цена на строителната част – оценката на строителната част да е в
съответствие със застроения обем на ПС и единична цена за изграждане на 1
м3 застроен обем до 180 лв./м3. Единичната цена следва да се коригира със
следните корекционни коефициенти:
- Коефициент за дълбочина на полагане над 5 м дълбочина

– до к=1.05;

- Коефициент за тип на почвата (средно скална, скална, льосова) – до к=1.20;
- Коефициент за технически допълнителни необходими съоръжения – до
к=1,05;


Цена за доставка и монтаж на машинно-технологично оборудване – на
основание предоставени съпоставими оферти от направено проучване на
пазара за проектното оборудване;



Цена за външно ел.захранване – на основание конкретни данни и характерни
особености.

D. Цени на техническата помощ, проектиране и надзор на строителството
Що се отнася до цените на техническата помощ, проектиране и надзор на
строителството, цената на услугата проектиране се движи от 3% до 5% и респективно
за надзор от 3% до 8% от цената на общите строителни работи. Процентите за тези
дейности бяха заложени по време на работата по Прединвестиционните проучвания
по линия на ИСПА за инвестиционните програми на градовете Стара Загора, Сливен,
Русе, Бургас, Враца, Пловдив, Добрич, Благоевград, Ямбол и Перник и са били
одобрени от Брюксел.
По-високите проценти обикновено са за по-малки обекти, но всеки проект трябва да се
разглежда индивидуално. Има случаи, когато липсват основни данни за цялостно
проектиране като Геодезия, Геология и дори има агломерации, където липсват
кадастрални и нивелетни планове, както и Общи устройствени планове. Често се
налага в техническата помощ да се искат и други услуги като ОВОС, ПУП и др. Само
ориентировъчно и индикативно може да се приеме, че Прединвестиционното

Draft Regional Master Plan Berkovitsa BG_25.02.2013

стр.201

България, Проект за развитие на общинската инфраструктура
Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в западен регион на Република
България, MIDP-MP-QCBS3, Заем №: 7834-BG
Генерален план за oбособената територия на “ВиК” ЕООД - гр. Берковица

проучване е около 10% от стойността на проекта, който е, както беше казано по-горе,
от 3 до 5% от строителната стойност, но тези 10 % за проучване не се включват в
цената на проекта, а са допълнение към него. Стоте процента за проектиране се
разпределят, респективно, 30% за идеен проект и 70 % за работен (или технически и
работен) проект.
Ориентировъчни цени на проектантски услуги
Най-общо стойността на проектантската услуга за ВиК системи на населени места се
определя като 3% до 5% от цената на общите строително-монтажни работи,
изчислени по методиката показана по-горе.
3% - за населени места с над 80 000 е.ж.
4% - за населени места с 30 000 до 80 000 е.ж.
5% - за населени места с 10 000 до 30 000 е.ж.
След определяне на общата сума за проектиране, тя може да се разпредели по фази
на проектиране както следва:
30% за изготвяне на идеен проект
70% за изготвяне на технически и работен проект
Стойността за изготвяне на предварителни (прединвестиционни) проучвания може да
се оцени като 10% от стойността на определения проектантския хонорар, но тези 10%
за проучване не се включват в цената на проекта, а са допълнение към него.
4.1.2.3.

Заключение

На базата на направените проучвания, анализи и методология в Приложение 12 са
дадени ориентировъчни цени за водопроводни и канализационни мрежи, както и цени
за проектиране, строителен надзор и управление на проектите:
4.2. Варианти за развитие на водоснабдителната система
В резултат от идентифицираните проблеми бяха приложени основните критерии за
проектиране, посочени в глава 4.1.1.1.
Текущият анализ на състоянието (описан в глава 3.4 и обобщен в глава 3.7) дава ясна
представа и разбиране на реалните водоснабдителни нужди в обособената територия.
Очевидно, има някои пропуски и слабости, които трябва да бъдат отстранени
възможно най-скоро (например в кратък времеви хоризонт), за да се подобри
цялостната работа на водоснабдителната система и за да се осигури безопасно
водоснабдяване. В допълнение, българското законодателство (Закона за водите),
както и Европейските директиви за водите трябва да бъдат изпълнени, за да се спазят
всички посочени задължителни изисквания (например Наредба №3, 9, 12 от Закона за
водите).
Въпреки това, инвестиционният план трябва да бъде предложен и оптимизиран не
само за облекчаване на системата в краткосрочен план, но също така и най-вече за подълъг период на развитие на водоснабдителната система (например средносрочен и
дългосрочен времеви хоризонт), за да се осигури устойчиво развитие на водния сектор
в дългосрочен план. За постигането на тази цел трябва да бъдат използвани
допълнителни аналитични средства базирани върху прогнози за растежа на
населението и индустрията. На първо място, най-важно е да се осигури количество (и
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качество) на прясната вода за бъдещи нужди. След като бъде изпълнено това
изискване, трябва да бъде осигурено водоподаването от водоизточника до крайния
потребител. Тези две цели са оценени по-нататък в глава 4.2.4 чрез анализ на водния
баланс (използвайки водния стрес и свободния воден ресурс като ключови показатели)
и чрез моделиране (модел на водоразпределителната мрежа в Mike Urban – за повече
информация вижте Приложение 4).
Използван е подход ’от глобалното към детайла‘ за анализ на бъдещото развитие на
водоснабдителната система в обособената територия. На първо място е извършен
анализ на общия воден баланс, за да бъде сигурно глобалното наличие на вода в
района. След това са анализирани цялостните нужди от съхранение на вода и са
предложени допълнителни места за съхранение. Накрая, разпределението на вода в
обособената територия е гарантирано чрез определяне на конкретни инвестиционни
мерки за предложени места.
Наборът от основни варианти се определя въз основа на предложените алтернативи
за водопотребление и водоизточници (за повече информация вижте глава 4.1.1), за да
се провери устойчивостта на предложените решения и конкретните структурни и неструктурни мерки. Наборът от варианти включва всички приложими алтернативи за
бъдещото развитие на основните ВС, като например алтернативни мерки за
намаляване общите загубите на вода, свързване на съществуващите ВС, изграждане
на нови водоизточници, централизирани/децентрализирани варианти и др. Анализът
на централизираният/децентрализираният вариант обикновено се използва само за
населени места, които са в близост до съществуваща главна ВС и имат проблеми с
качество и/или количество на вода. Наборът от варианти включва всички алтернативи,
които отговарят на изискванията на РГП. Алтернативните мерки за решаване на
специфични проблеми по системата са разгледани в техническия анализ, само ако
тези мерки са приложими технически и/или икономически.
Въз основа на анализа на резултатите „печелившият“ вариант е предложен заедно със
свързаните с него набор от мерки и инвестиционен времеви план. Този вариант
включва всички необходими инвестиции за подобряване на текущите водоснабдителни
услуги и за осигуряване на достатъчен обем и водоподаване на питейната вода за
обособената територия в дългосрочен план.
Инвестиционните мерки са предложени за три времеви хоризонта (2020, 2028 и
2038г.), за да се осигури достатъчен капацитет на водоизточниците, както и
водоразпределение в обособената територия. Тези инвестиции вземат предвид
приложимите идеи от наличните проекти (генерални планове, прединвестиционни
проучвания и др.), анализирани са в обхвата на работа и използвани ако/когато това е
целесъобразно. Допълнителни инвестиции, съгласно изискванията на европейското и
българското законодателство, безопасност за здравето и сигурност при
водоснабдяването са предложени ако/когато това е необходимо. Направен е анализ на
вариантите въз основа на таблици в Excel за водния баланс и модел в Mike Urban на
главната водоснабдителна система в обособената територия (посочена в следващата
фигура). Окончателният предложен вариант се състои от списък с мерки за
изпълнение, които да отговарят на изискванията за водния баланс, законодателството,
здравето и сигурността за развитието на цялата обособена територия в дългосрочен
план.
Фигура 34 Модел в Mike Urban на водоснабдителната системав обособената
територия на Берковица
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Анализът извършен по време на изготвянето на РГП определя основните параметри
както е описано в Глава 4.1. Всички други (детайлни) технически параметри за
предложените инвестиционни мерки трябва да бъдат обект на последващо
прединвестиционно проучване. Основните технически параметри получени от анализа
на РГП могат да бъдат актуализиранипо-късно, въз основа на по-детайлен анализ или
въз основа на актуализирани гранични условия.
4.2.1. Определяне на основните варианти
Трябва да бъде осигурен балансът на капацитета на водоизточниците и
водопотреблението в дългосрочен план, за да се докаже дългосрочна устойчивост на
водоснабдяването. Поради това оценяването на водния баланс е най-важен за
формулирането на вариантите за развитие на системата в рамките на регионалния
генерален план. Определянето на такива варианти съчетава алтернативи на
капацитета на водоизточниците (които включват алтернативи за намаляване на
общите загуби на вода, свързване на населените места с недостиг на вода и др. и
могат да бъдат повлияни от комбиниране и приоритизиране на инвестициите) и чрез
алтернативи за водопотреблението (които специално в сферата на общите загуби на
вода могат да бъдат повлияни от комбинация от оперативни и инвестиционни мерки).
Фигура 35 Схема с вариантите от проучване на алтернативите на загуби на
вода и водовземанията
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Следващите алтернативи бяха избрани за проучване на бъдещи водоизточници, също
както и за проучване на бъдещо водопотребление. Тези алтернативи са използвани за
анализ на водния баланс и за предлагане на мерки за осигуряване на подходящо ниво
на водния стрес и на свободния воден ресурс за главната водоснабдителна система
на Берковица.

4.2.1.1.

Алтернативи на водоизточници

В дългосрочен план капацитетът на водоизточниците е повлиян от изменението на
климата в съответствие с методологията описана в глава 4.1.1.1. Въз основа на тази
методология е била оценена процентната разлика на съществуващите и
прогнозираните валежи, засегнати от изменението на климата в обособена територия
Берковица и са представени на Фигура 36. Процентна разлика на съществуващите и
прогнозирани валежи , повлияни от изменението в климатаРазглежданият капацитет
(текущият капацитет) на водоизточниците е базиран на стойностите разрешени към
момента. Прогнозирано е много малко влияние на изменението на климата върху
бъдещите валежи (разлика до -13%) за обособена територия Берковица.
Алтернативното Водовземане_1 е резултат от сегашното състояние; всички
водоизточници ще бъдат използвани за доставка на вода във водоснабдителната
система за в бъдеще. Всички водоизточници ще бъдат повлияни от изменението на
климата в съответствие с Таблица 126.
Фигура 36. Процентна разлика на съществуващите и прогнозирани валежи ,
повлияни от изменението в климата
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По-голямата част от водните ресурси са тип: SW_2, т.е. повърхостните води от потоци.
Уязвимостта, причинена от изменението в климата следователно е доста ниска и
разликата в настоящия и бъдещия капацитет е сравнителна малка, както е
представено в следващата таблица.
Таблица 87 Текущ и бъдещ капацитет на водоизточниците – повлияни от
изменението на климата
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Бъдещ капацитет
(л/сек)

Настоящ
капацитет (л/сек)

Разлика
в
бъдещите валежи
(%)

Алтернатива

Тип
10
водоизточник

ВС

EKATE

Име
на
водоизточника

Генерален план за oбособената територия на “ВиК” ЕООД - гр. Берковица

ВС_Берковица

03928

Бачилище

SW_2

1

5

4

3,99

ВС_Берковица

03928

Бели ефенди

SW_2

1

-2

1

0,988

ВС_Берковица

03928

Къса река

SW_2

1

3

4

3,999

ВС_Берковица

03928

Равно буче

GW_3

1

-2

X

X

ВС_Берковица

03928

Равно буче

GW_3

1

-2

X

X

ВС_Берковица

03928

Равно буче

GW_3

1

-5

1

0,98

ВС_Берковица

03928

Равно буче

SW_2

1

-6

2

1,928

ВС_Берковица

03928

Сл. бара

GW_3

1

-13

2

1,896

Женска река

GW_3

1

2

1

1

40

40

55,0

54,8

ВС_Берковица 03928
Доставяне на
вода от ПСПВ
Слатина

Сречанска бара

I

1

Общо

0

Таблицата представя влиянието на климатичните промени върху капацитета на
водоизточниците. Както е показано в таблицата, разликата между текущия (55 л/сек) и
бъдещ (54,8 л/сек) общ капацитет на водоизточниците в обособената територия е
незначителен (-0,2 л/сек) за алтернатива Водовземане_1. Причината за това е типът и
местоположението на основните водоизточници. Основните водоизточници са
предимно язовири и речни водохващания, намиращи се на голяма надморска височина
(в планината). Като такива, те не са засегнати от измененията в климата.
Алтернатива 1 означава, че са разгледани промените в климата. Няма предложени
нови водоизточници в основната водоснабдителна система, следователно само тази
Алтернатива за водоизточници се разглежда.
4.2.1.2.

Алтернативи на водопотребление

Смята се, че развитието на бъдещото водопотребление съответства на прогнозите за
водопотребление за отделните населени места, както е описано в глава 5.2. Като цяло,
населението и водопотреблението в населените места, които в момента са свързани
към основните ВС намалява слабо за малките и големите градове и доста бързо за
селата. Прогнозата на водопотреблението е в резултат на социално-икономическия
анализ и не може да бъде значително или ефективно повлияна от предложенията за
инвестиции. Общото водопотребление ще бъде повлияно от увеличението на броя
домакинства.

10

SW_1 - Повърхностен водоизточник с язовир, SW_2 - Повърхностен водоизточник без язовир,
GW_1 - Подпочвени води предимно от плитки кладенци, GW_2 - Пододпочвени води предимно
от кладенци с речна инфилтрация, GW_3 - Извори
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В околностите на основните водоснабдителни системи на обособена територия
Берковица няма населени места, които да се нуждаят от включване към основните ВС.
Основният компонент на водопотреблението е представен чрез загубите на вода със
средно ниво за разглежданата ВС от 64 до 80%. За по-големите населени места в
обособена територия Берковица са зададени индивидуални стойности на общите
загуби на вода въз основа на получените изходни данни.
Разгледани са две алтернативи за намаляване на загубите на вода.
Алтернатива Водни загуби_0, очаква задържане на общите загуби на вода на
текущото ниво (2011 година) във всички населени места.
Алтернатива Водни загуби_1 разглежда постепенно прилагане на програмата за
намаляване на общите загуби на вода, за постигане на ниво от 35% в средносрочен
план (2028г.) и 25% в дългосрочен план (2038г.) за населени места с над 2000 жители.
Нивото на общите загуби на вода остава непроменено за по-малките населени места.
Максималното дневно водопотребление за описаните алтернативи е представено в
графиките и таблиците по-долу.
фигура 37 ВС Берковица – Развитие на максималното дневно
водопотребление за стратегията за общи загуби на вода: Загуби на вода_0
(ляво) и Загуби на вода _1 (дясно)
Maximum day demand
Година
Население
Общо водопотребление [л/с]
Консумация [л/с]
Битова консумация [л/с]
Друга консумация [л/с]
Загуби на вода [л/с]

2011
13 732
67,98
24,81
19,10
5,71
43,17

2020
12 552
49,56
24,14
18,63
5,52
25,42

2028
11 820
37,16
24,15
18,80
5,35
13,01

2038
11 026
32,38
24,28
19,13
5,16
8,09

80
70
60
50

Битова консумация [л/с]

40

Друга консумация [л/с]
Загуби на вода [л/с]

30
20
10
0
2011

2020

2028

2038

От таблиците и диаграмите става ясно, че Алтернатива Загуби на вода _1 значително
намалява общото дневно водопотребление. Има положително влияние върху
оперативните разходи на водоснабдителната система. За разлика от това, няма големи
промени в общото водопотребление, което се вижда от Загуби на вода _0.
4.2.1.3.

Дефиниране на бъдещите варианти за развитие

За оценка на бъдещото състояние на водоснабдителните системи, краткосрочен план –
2020 г., средносрочен план – 2028 г. и дългосрочен план – 2038 г., са създадени
следните варианти - представени чрез ID [идентификационен номер] на Варианта.
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Разработените варианти комбинират алтернативите за Водовземанията (1 и 2) с
Водопотреблението (Загуби на вода _0 и Загуби на вода _1).


Вариант 0 (ID0)–Използвана е алтернатива за Водовземане_1. Капацитетът на
водоизточниците се влияе от изменението на климата, в съответствие с
методологията описана в главата 4.1.1.1.7. Броят на водоизточниците е
непроменен. Стратегия за загуби на вода Алтернатива Загуби на вода_0 е
приложена (нивото на загуби на вода е непроменено).За оценка на загубите на
вода за в бъдеще са използвани стойностите за 2011 г.



Вариант 1 (ID1)–Използвана е алтернатива за Водовземане_1. Капацитетът на
водоизточниците се влияе от изменението на климата, в съответствие с
методологията описана в глава 4.1.1.1.7. Броят на водоизточниците е
непроменен. Стратегия за загуби на вода Алтернатива Водни загуби_1 е
приложена за намаляване на загубите на вода до 35% в средносрочен план
(2028г.) и 25% в дългосрочен план (2038г.) за населени места над 2000 жители и
без промяна за по-малките населени места.

Предоставен е преглед на предложените варианти за изчисляване на водния баланс
във ВС Берковица в следващата таблица. Тези варианти са допълнително разширени,
за да отговорят на нуждите от водоподаване и предложените мерки за инвестиции в
глава 4.2.4.
Таблица 88 Комбинация
водовземанията.
Име на ВС

ВС_Берковица
ВС_Берковица
4.2.1.4.

на

алтернативите

Име
на Алтернатива
варианта
водовземане
0
1
1
1

на

водопотреблението

и

за Алтернатива за стратегия
за общите загуби на вода
0
1

Воден баланс

Балансът между достатъчността на капацитета на водоизточниците и очакваното
търсене на вода се изчислява за всяка ВС. Използваният метод е получен от
Българската национална стратегия за водите, където се използва "индекс на
водопотребление" (също известен като "индекс на водния стрес"). Методът е описан
в глава 4.1.1.1.3.
„Индексът на водния стрес“ осигурява окончателната бъдеща стойност на водния
стрес дадена ВС и целева година. Ако стойността на това съотношение е между 0% и
10% - няма воден стрес, от 10% до 20% - нисък воден стрес, от 20% до 40% - среден
воден стрес, от 40% до 80% - висок воден стрес и над 80% - много висок воден стрес.
Индексът на водния стрес е подчертан с цветни точни над определени граници (зелен
под 40%, жълт под 80% и червен над 80%).
За по-доброто разбиране на липсващия капацитет на водоизточниците е използван
вторият метод за изчисляване на свободния воден ресурс на водоизточниците във
ВС. Оценката на липсващия капацитет във водоизточниците чрез методологията на
свободния воден ресурс е използвана въз основа на Европейското законодателство.
Методът сравнява максималното дневно водопотребление и общия капацитет на
водоизточника. Разликата се изразява в л/сек, както и в процент от общото
водопотребление. Този метод е описан в глава 4.1.1.1.3. Превишаването на границите
на свободния воден ресурс от капацитета на водоизточника е подчертан с цветни
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точки (зелено, ако свободния воден ресурс е над 40% от максималното дневно
водопотребление; жълто, ако свободния воден ресурс е над 20% от максималното
дневно водопотребление; и червено, ако свободния воден ресурс е под 20% от
максималното дневно водопотребление).
Формата на несложни таблици и фигури се използва, за да се покаже оценката на
индекса на водния стрес и на свободния воден ресурс за всички отделни ВС. Два
варианта за развитие са оценени за всяка ВС, в зависимост от стратегията за
намаляване на загубите на вода, както бе описано по-рано в тази глава. Първата
графика представя резултатите от стратегията Загуби на вода_0, а втората - за
стратегията Загуби на вода_1.
Въз основа на анализите на водния стрес и свободния воден ресурс за всички
дефинирани варианти, окончателният вариант на водния баланс ще бъде избран и ще
бъдат определени подходящи инвестиционни мерки, за да се гарантират бъдещите
водни баланси и водоразпределението в цялата обособена територия. Анализът на
водния баланс за всички дефинирани варианти е документиран в глава 4.2.4 „Оценка
на вариантите“.
4.2.1.5.

Бъдещи варианти за за капацитета за съхранение на вода

Веднъж след като е избран вариант за дългосрочен устойчив воден баланс, акцентът
трябва да бъде насочен към анализ на капацитета на съхранение на вода (вижте глава
4.1.1.1.11). Този анализ оценява необходимия резервен капацитет за съхранение на
вода в цялата ВС, така че да покрие очакваните бъдещи водопотребления.
Основната оценка на достатъчността на обема на резервоара е изразена чрез обемен
индекс на резервоара, който представлява съотношение между максималното дневно
водопотребление на ВС и общият обем на всички резервоари във ВС.
Обемният индекс на резервоара е свързан със стойността на водопотреблението. Тази
стойност може да бъде засегната само от потенциално намаляване на загубите на
вода. Ето защо се анализират алтернативите Загуби на вода_0 и Загуби на вода_1 от
стратегията за загуби на вода. Очевидно те са част от всичките четири варианта.
Предоставена е оценка на капацитета за съхранение на вода за двете алтернативи
Водни загуби (0 и 1) и за сегашното състояние (2011 година), краткосрочен план (2020
година), средносрочен план (2028 година) и дългосрочен план (2038 година).
Стойностите под 50% са отбелязани като дефицит, 50-100% като достатъчни и над
100% като извънгабаритни.
Оценката на капацитета на съхранение на вода е описана в глава 4.2.4.
4.2.2. Главна водоснабдителна система – инвестиционни варианти
Главната водоснабдителна система се състои от елементи, които доставят вода от
водоизточника
до
водоснабдителната
мрежа
на
града,
например
до
разпределителната мрежа. Тази глава се отнася за необходимите инвестиции относно
главната водоснабдителна система, дефинирани въз основа на оценка на
водоизточниците, пречиствателните станции за питейна вода, главните тръбопроводи
и помпени станции заедно с оценка на водния баланс между капацитета на
водоизточника и водопотреблението. Всички компоненти на главната водоснабдителна
система са много важни от гледна точка на спешни мерки при доставката на годна
питейна вода от водоизточниците до разпределителната мрежа. Може да видите
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подробно описание на тези компоненти на главната водоснабдителна система в глава
3.4. „Водоснабдителна инфраструктура“.
В следващите глави инвестиционните нужди са дефинирани за допълнително
разглеждане на всяка една водоснабдителна система в обособената територия.
Нуждата от инвестиции произхожда от текущите оперативни проблеми или те са
породени от законодателни изисквания. Като такива, те трябва да бъдат разгледани в
окончателното предложение от инвестиционни мерки, за да се осигури оптимална
работа на водоснабдителната система в дългосрочен план.
4.2.2.1.

ВС Берковица

Цел: Осигуряване на качество на доставената вода, за да отговаря на
изискванията на Наредба №12
Въз основа на заключенията в глава 3.4.2.5 "Качество на водовземането" трябва да
бъдат разгледани повърхностните водоизточници от планински водохващания, които
доставят вода към гр. Берковица и с. Костенци. Повърхностните води трябва да бъдат
пречиствани с цел да отговарят на качеството на питейната вода, в съответствие с
Наредба №12. Предлага се да бъде проектирана нова ПСПВ за дезинфекция на
водоизточниците Сливашка бара, Бели ефенди, Kъса река и Бачилище и да бъдат
създадени санитарно-охранителни зони на водоизточниците. На мястото, където
следва да бъде създадена новата ПСПВ има утаител и хлораторна станция,
разположена върху имот, собственост на общината. В момента общината е в процес
на закупуване на поне 0,5 хектара допълнително, за да бъде разширен терена.
Създадена е санитарно-охранителна зона около това място. Предлага се да се
изградят бързи гравитачни филтри, за да може строителните работи за ПСПВ да се
сведат до минимум в санитарно-охранителната зона. Идентификационният номер на
тази инвестиция е BK-WSS-BK13.
Водите от Шабовица и Равно буче се смесват и в случай на замърсяване
концентрацията му може да се разреди. Затова, на мястото, където се смесва водата
от водоизточници Шабовица и Равно буче, трябва да се постави нова точка за
измерване на качеството на водите с дистанционно управление, която да позволява
спиране на водовземането при лошо качество (напр. по време на дъждовния сезон).
Идентификационният номер на тази инвестиция е BK-WSS-BK-8.
За да се спазят изискванията на Наредба №12, с. Бързия трябва да смени или
подобри качествата на повърхностния водоизточник. Съществуващото водовземане е
напълно унищожено и довеждащия водопровод е в много лошо състояние. Има проект
за реконструкция на водовземането и на довеждащия водопровод, но няма
финансиране до момента поради факта, че водоизточникът се намира в заитена
територия. Поради това, вместо изграждане на нова ПСПВ, се предлага селото да се
свърже към главния довеждащ водопровод от ПСПВ Слатина, изграждайки
водопровод от съществуващия резервоар 500 м3, с нова помпена станция.
Идентификационните номера на тези инвестиции са BK-WSS-BA-01, BK-WSS-BA-02.
Цел: Осигуряване на сигурност при доставянето на вода от водоизточниците към
разпределителната мрежа на град Берковица
Главният гравитачен довеждащ водопровод има нужда от реконструкция от
водоизточниците в планината до град Берковица. Тази част от водоснабдителната
система има много голяма важност за осигуряване на водоподаването към града.
Всяка авария или повреда може да причини прекъсване в доставянето на питейна

Draft Regional Master Plan Berkovitsa BG_25.02.2013

стр.211

България, Проект за развитие на общинската инфраструктура
Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в западен регион на Република
България, MIDP-MP-QCBS3, Заем №: 7834-BG
Генерален план за oбособената територия на “ВиК” ЕООД - гр. Берковица

вода за града. Все пак, техническото състояние на тръбите е лошо, което води до
значителни и чести аварии във водоподаването. Довеждащият водопровод има
няколко облекчителни шахти, които са в подобно техническо състояние като тръбите и
трябва също да бъдат реконструирани. Идентификационните номера на тези
инвестиции са: BK-WSS-BK-1, BK-WSS-BK-2, BK-WSS-BK-15 и BK-WSS-BK-16.
Всички тези инвестиции заедно осигуряват безопасно водоснабдяване от
водоизточниците към водоразпределителната мрежа на град Берковица.
Главният довеждащ водопровод, който доставя вода от ПСПВ Слатина, е азбестоцементов и също има нужда от реконструкция. Понастоящем водопроводът е
собственост на „ВиК“ ООД – гр. Монтана, но е в процес прехвърлянето на активите на
„ВиК“ ЕООД –гр. Берковица и инвестицията е включена в генералния план.
Идентификационният номер на тази инвестиция е BK-WSS-BK-2.
фигура 38 Реконструкция на главния водопровод от водоизточниците към ВС

фигура 39 Връзка на село Бързия с ВС Берковица
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4.2.3. Разпределителна мрежа – инвестиционни варианти
Вариантите за развитие на вътрешната разпределителна мрежа в градовете са тясно
свързани с общия списък на вариантите представени за главната водоснабдителна
система.
Цел: Създаване на програма за намаляване на загубите на вода
Принципите на програмата за намаляване на загубите на вода са описани в глава
4.1.1.1.9. За да се постигне намаляване на загубите на вода във ВС, трябва да се
приложат следните мерки във “ВиК” ЕООД - гр. Берковица:
A. Изготвяне на детайлно проучване на стратегията за намаляване общите загуби
на вода (оперативна мярка)
B. Установяване на основни нива на измерване - измерване на произведената
вода, приток до отделните населени места (отчасти оперативна, отчасти
инвестиционна мярка)
C. Създаване на отдел за одит във водното дружество за редовно обработване на
данните, оценка на общите загуби на вода и планиране на действията,
обучение на персонала на ВиК (оперативна мярка)
D. Въвеждане на управление на налягането (където е приложимо) – създаване на
условия за стабилно и подходящо налягане (отчасти оперативна, отчасти
инвестиционна мярка – трябва да бъде изготвено като част от детайлното
изучаване на стратегията за намаляване на загубите на вода)
E. Създаване на зони за измерване на дебита (ЗИД) (отчасти оперативна, отчасти
инвестиционна мярка – трябва да бъде изготвена като част от детайлното
изучаване на стратегията за намаляване загубите на вода)
F. Въвеждане на активен контрол на течовете, обучение на персонала на ВиК
дружеството (оперативни мерки)
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G. Комбиниране на горе споменатите мерки с ефективна реконструкция на
мрежата (инвестиционна мярка)
Само част от мерките предложени в програмата за намаляване на загубите на вода са
свързани с инфраструктурните инвестиции и са описани детайлно в регионалния
генерален план. Инвестициите, свързани с намаляването на загубите на вода са
частично включени в основните инвестиции валидни за цялата обособена територия
управлявана от “ВиК” ЕООД - гр. Берковица и частично за отделните ВС както е
описано в следващите глави. Инвестиционните варианти предложени за отделните
водоснабдителни системи рефлектират на местните условия, особено резултатите от
оценката на водния баланс.
Важна инвестиция за бъдещето е фокусирането върху реконструкцията на локалните
водоснабдителни мрежи, които са в лошо състояние. В средносрочен и дългосрочен
план, възрастта на тръбите ще надмине 50 години и повечето тръби са
азбестоциментови, което причинява значителни течове в системите. Тези нужди са
включени в алтернативата Водни загуби_1, които ще бъдат анализирани в глава 4.2.4.
В допълнение, цялостното функциониране и работа на разпределителната мрежа е
повлияно от всеки и всички компоненти на мрежата, включително резервоари за
съхранение на вода, напорни зони, помпени станции и др. Поради тази причина,
инвестициите необходими за разпределителните мрежи са представени като
допълнителни мерки към тези на главните водоснабдителни системи.
4.2.3.1.

Основни инвестиции за обособена територия Берковица

Основните инвестиции за подобряване работата на системата се отнасят до
устойчивото развитие на разпределителната мрежа. Тези инвестиции трябва да бъдат
приложени за всички разпределителни мрежи управлявани от “ВиК” ЕООД - гр.
Берковица.
Цел: Осигуряване на устойчиво развитие на водоснабдителната система
Водопроводните мрежи са изграждани предимно преди 40 години. Инвестициите
представляват в голямата си част изграждане на нова водопроводна мрежа. Не е
създадена никаква стратегия за устойчиво развитие на водоразпределителната мрежа
и това е причината, изискваща големи инвестиции при реконструкцията на тръбите.
Една от целите на генералния план е да осигури реконструкция на 1% от
водопроводите на цялата разпределителна мрежа всяка година в средносрочен
план (идентификационният номер на тази инвестиция е BK-WSS-BK-11).
Допълнителна цел на генералния план е осигуряване реконструкцията на 2% от
водопроводите на цялата разпределителна мрежа всяка година в дългосрочен
план (идентификационния номер на тази инвестиция е BK-WSS-BK-12). Този подход
ще осигури продължителна подмяна на разпределителната мрежа; ще предотврати
повторение на големи еднократни инвестиции и ще бъде в съответствие с устойчивото
развитие на разпределителната мрежа.
Цел: Осигуряване ефективността на работата
За осигуряване ефективността на работата, намаляване на течовете във
водоснабдителната система и за по-добро разбиране на хидравличните условия на
водоснабдителната система е много важно обследването на хидравличните условия в
мрежата. Предложената инвестиция за изграждане на система SCADA ще осигури
възможност за поддръжка на инсталациите по мрежата, чрез дистанционно
управление и съхраняване на измерените стойности за по-късна оценка. Също така се
предлага да бъде включено в системата SCADA измерване на основните показатели
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за качеството на водите (предимно мътност) на повърхностните водовземания.
Идентификационният номер на тази инвестиция е BK-WSS-BK-8.
Трябва да бъде въведена система за измервания с предаване на данни:




Разрешение за измерване и обобщаване на всички притоци във ВС;
Осигуряване на баланс на приток/отток в основните части на главните
водопроводи;
Разрешение за оценка на нощния приток в главните напорни зони и райони на
ВС (във връзка с въвеждането на програмата за намаляване на загубите на
вода).

Проектирането и инсталирането на устройства за управление на налягането е част от
тази програма. Важно е създаването на основни нива на измерване заедно със
създаването на зони за измерване на дебита (ЗИД). Приложението на симулационните
модели може да подобри възможностите за по-добро проектиране на точките за
измерване и оценка на измерените стойности. Идентификационният номер на тази
инвестиция е BK-WSS-BK-6.
Създаване на ГИС за управление на географски данни
Нужно е да бъде създадена ГИС, за да бъдат налице съответните топографски и
технически данни. За създаването ѝ първоначално може да се използва географската
база данни, изготвена в рамките на този генерален план. Предлага се прилагането на
софтуер за управление на данните, като инструмент за вземане на решения относно
експлоатацията и дейностите по придобиване в инвестиция BK-WSS-BK-7.
4.2.3.2.

ВС Берковица

Цел: Осигуряване намаляване на течовете и повишаване на безопасността и
работата на водоснабдяването
Физическото състояние на водопроводите в Берковица причиняват много течове във
водоснабдителната мрежа. Възрастта и материала на мрежите са показатели сами по
себе си за тяхното влошаване. За намаляването на загубите на вода е необходима
реконструкция на водопроводите в град Берковица, които са в много лошо състояние.
Към момента една част от тръбите в града е на път да бъде реконструирана и
азбестовоциментовите тръби да бъдат сменени с полиетиленови. Този съществуващ
проект (BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за
питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв.ж.") включва тръби от
водоснабдителната мрежа на град Берковица.
Вторият етап от програмата за намаляване на водните загуби е предложен за
средносрочния инвестиционен хоризонт, след приключване на съществуващата
реконструкция на водопроводната мрежа в Берковица. Има изготвени идейни проекти
за предложените инвестиции. Този етап от реконструкцията е фокусиран върху
следните инвестиции:
- Изграждане и рехабилитация – 2% от цялата водоснабдителна мрежа на година
с цел постигане на устойчиво развитие на водоснабдителната мрежа в град
Берковица. Идентификационният номер на тази инвестиция е BK-WSS-BK-11.
Третият етап от програмата за намаляване на водните загуби е предложен за
дългосрочния инвестиционен хоризонт. Този етап от реконструкцията е фокусиран
върху изграждане и рехабилитация на 1% от цялата водоснабдителна мрежа на
година, с цел постигане на устойчиво развитие на водоснабдителната мрежа в град
Берковица. Идентификационният номер на тази инвестиция е BK-WSS-BK-12.
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Цел: Рехабилитация на резервоарите, за да се избегне неизправност в сградната
структура и технология
Състоянието на резервоарите ще се влошава с течение на времето. Ето защо е важно
рехабилитиране на резервоарите за сигурността на осигуреното водоснабдяване. В
дългосрочен план е важно предвиждането на рехабилитационна програма за
резервоарите. Програмата трябва да бъде фокусирана върху сградните структури на
резервоарите и върху подмяна на технологичното оборудване. Има съществуващи
идейни проекти за рехабилитация на резервоарите. Следващите инвестиции са
предложени за рехабилитацията на резервоарите:
-

-

Рехабилитация на резервоар Ашкилар, обем 2 х 2000 м3.
Идентификационният номер на тази инвестиция е BK-WSS-BK-03.
Рехабилитация на резервоар Алчов баир, обем 2 х 2000 м3.
Идентификационният номер на тази инвестиция е BK-WSS-BK-04.
Рехабилитация
на
резервоар
Шабовица
с
технология
за
обеззаразяване, обем 400 м3. Идентификационният номер на тази
инвестиция е BK-WSS-BK-05.
Рехабилитация
на
резервоар
Раковица,
обем
500
м3.
Идентификационният номер на тази инвестиция е BK-WSS-BA-04.

фигура 40 Рехабилитация на резервоарите

4.2.4. Оценка на вариантите – предложени мерки
Оценката на вариантите е основана на избор от подходящи варианти от тези
определени в глава 4.2.2 и 4.2.3, за да бъде осигурен предложеният дългосрочен
воден баланс (например приемливо ниво на индекса на водния стрес) дефиниран в
глава 4.2.1, също както и безопасно водоразпределение на обособената територия.
Вариантите предложени за изпълнение се приемат като предложени инвестиционни
мерки. Всички предложени мерки трябва да доведат до достигане на изискванията за
водопотребление за дефинирания времеви хоризонт (2020, 2028 и 2038). В
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допълнение, мерките, които се изискват за подобряване на текущите функционални
неизправности и за осигуряване на бъдещо подобряване на услугите по доставяне на
вода, са включени в списъка ако/където е подходящо. Накрая, допълнителни мерки,
които са намерени за необходими за бъдещото развитие на системата са включени в
списъка (например SCADA, мониторинг, стратегия за намаляване на водните загуби и
др.).
Следващата таблица обобщава окончателния списък на вариантите, както е посочено
в Глава 4.2.1, разширен с анализ на структурните мерки, които бяха оценени чрез
средствата за моделиране. Основните мерки определени за тези варианти са описани
за всички варианти по-долу.
Таблица 89 Обобщаване
територия Берковица.

на

Мярка

анализираните

варианти

за

обособената

ВАРИАНТ_0

ВАРИАНТ_1

Няма нови водоизточници

Няма нови водоизточници

Климатични промени

Климатични промени

НАМАЛЯВАНЕ НА
ЗАГУБИТЕ НА ВОДА 2028

Няма мерки за намаляване
на загубите на вода

Намаляване на загубите на вода
до 35% през 2028 г.

ПСПВ – задължение
съгласно закона

ДА

ДА

ПОДОБРЯВАНЕ
КАЧЕСТВОТО НА ВОДА

ДА

ДА

КАПАЦИТЕТ НА
СЪХРАНЕНИЕ

ДА

ДА

Няма специфични мерки

Няма специфични мерки

КАПАЦИТЕТ НА
ВОДОВЗЕМАНЕТО

ЦЕНТРАЛИЗИРАН/
ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАН

Разработването на предложения списък с мерки е тясно свързан с
последователността на прилагането им, за да се осигури най-доброто съотношение по
отношение на
разходи/ползи.
В допълнение,
редица от мерките са
свързани/групирани, имайки ясна последователност от етапите и дейностите. Ето защо
окончателно предложените мерки са структурирани в три времеви хоризонта –
краткосрочен (2020г.), средносрочен (2028г.) и дългосрочен (2038г.) инвестиционен
период.
Всички предложени мерки са оценени чрез средствата за моделиране.
Симулационният модел на текущото състояние е обновен с всички предложени мерки
в отделните ВС и обособени територии, за да се постигне оптимално
водоразпределение на цялата територия в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен
план.
В следващите глави е разработена оценката на вариантите и е направен избор на
окончателен списък с инвестиционни мерки за изпълнение на трите времеви хоризонта
за територията на Берковица.
4.2.4.1.

ВС Берковица

Оценка на водния баланс
За ВС Берковица бяха избрани воден баланс Вариант_0 (Водовземане_0, Водни
загуби_0) и Вариант_1 (Водовземане_1, Водни загуби_1). Резултатите от оценката на
водния баланс са представени на фигурите долу.
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фигура 41 Оценка на индекса на водния стрес за ВС Берковица за стратегия
Водни загуби_0 (ляво) и стратегия Водни загуби_1 (дясно)
WSS_Option

54,00
53,00
52,00
51,00
50,00
49,00
48,00
47,00
46,00
45,00
44,00
43,00

Berkovitsa_1
2011
48,09
53,00
91%

91%

2020
46,83
52,79
89%

89%

2028
46,86
52,79
89%

WSS_Option
Berkovitsa_2
2038
Година
2011
47,12
Общо водопотребление [л/с]
48,09
52,79
Общ воден ресурс [л/с]
53,00
89%
Индекс на натоварване [%]
91%
91%

89%

89%

60,00

91%

91%

66%

2011

2020

2020
35,09
52,79
66%

2028
26,31
52,79
50%

50%

43%

50,00

90%
40,00

90%
89%

2011

2020

2028

л/с

л/с

Година
Общо водопотребление [л/с]
Общ воден ресурс [л/с]
Индекс на натоварване [%]

30,00

89%

20,00

88%

10,00

88%

0,00

2038

Година
Общ воден ресурс [л/с]

2028

2038
22,93
52,79
43%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2038

Година

Общо водопотребление [л/с]

Общ воден ресурс [л/с]

Общо водопотребление [л/с]

фигура 42 Оценка на свободния воден ресурс във водоизточниците за ВС
Берковица Водни загуби_0 (ляво) и стратегия Водни загуби_1 (дясно)
Година
Общо водопотребление [л/с]
Общ воден ресурс [л/с]
Свободен воден ресурс [л/с]
Свободен воден ресурс [%]

Berkovitsa_1
2011
67,98
53,00
-14,98
-22,0%

WSS_Option

2020
66,15
52,79
-13,36
-20,2%

2028
66,17
52,79
-13,38
-20,2%

80,00
70,00

-22,0%

-20,2%

-20,2%

-20,7%

60,00

л/с

50,00

2038
66,53
52,79
-13,74
-20,7%
-19,0%

80,00

-19,5%

70,00

-20,0%

60,00

-20,5%

40,00

-21,0%

30,00

Година
Общо водопотребление [л/с]
Общ воден ресурс [л/с]
Свободен воден ресурс [л/с]
Свободен воден ресурс [%]

-21,5%

20,00

-22,0%

10,00

0,00

-22,5%

0,00

2028

2038

Общо водопотребление [л/с]

2038
32,38
52,79
20,41
63,0%
80,0%

-22,0%

6,5%

60,0%
42,1%

63,0%

40,0%
20,0%
0,0%
-20,0%
-40,0%

2011

2020

Година
Общ воден ресурс [л/с]

2028
37,16
52,79
15,63
42,1%

30,00

10,00
2020

2020
49,56
52,79
3,23
6,5%

40,00

20,00

2011

Berkovitsa _2
2011
67,98
53,00
-14,98
-22,0%

50,00

л/с

WSS_Option

2028

2038

Година
Общ воден ресурс [л/с]

Общо водопотребление [л/с]

Оценката на водния стрес за ВС Берковица показва, че намаляването на водните
загуби е препоръчително в дългосрочен план. Индексът на стреса за 2014-2038 г. и
стратегията Водни загуби_0 (без намаляване на водните загуби) варира от 89% до
91% и развиват висок риск за недостиг на капацитет на водоизточниците. След
прилагане на Водни загуби_1 (стратегия Водни загуби) индексът на водния стрес пада
до 66% до 2020 г. и до 43% до 2038 г. Тези стойности са в съответствие с цялостната
стратегия за намаляване на течовете във водния сектор в България. Стойностите на
свободния воден ресурс показват лоши условия на водния баланс за текущата
алтернатива на водните загуби. Намаляване на водните загуби - препоръчва се
Алтернатива Водни загуби_1. В резултат на това само Вариант_1 може да се
разглежда при бъдещи анализи.
Процес на намаляване на водните загуби изпълнява откриване на течове и програма
за намаляването му. Основните принципи на програмата са показани по-долу:
-

Изготвяне на детайлно проучване за стратегия за намаляване на
водните загуби;
Създаване на основни нива на измерване (измерване на
производството на вода, притока към отделните населени места);
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-

Прилагане на управление на налягането;
Създаване на Зони за измерване на дебита (ЗИД) въз основа на
хидравличния модел;
Прилагане на принципите на Активния контрол на течовете и обучение
на персонала на водното дружество;
Създаване на ефективна реконструкция на мрежата въз основа на
горните мерки.

Въз основа на горния анализ, Вариант_1 е предложен като основа за бъдещото
устойчиво развитие на ВС Берковица в обособена територия Берковица.
Резултатите от оценката на водния баланс създават основата за последващото
определяне на инвестиционните мерки. Тези мерки трябва да бъдат предложени по
начин гарантиращ бъдещия воден баланс, както е дефинирано във Вариант_1.
Оценка на капацитета за съхранение на вода
Оценката на капацитета за съхранение на вода е осигурена за двете алтернативи
Водни загуби (0 и 1) и за текущото състояние (2011 година), краткосрочен (2020 г.),
средносрочен (2028 г.) и дългосрочен (2038 г.) хоризонт. Стойности под 50% са
маркирани като дефицит, 50-100% като достатъчни и над 100% като много големи.
Таблица 90 Индекс на капацитета за съхранение на вода
Общ обем
на
резервоара
(м3)

Общо максимално
дневно
водопотребление
(м3/ден)

ВС_Берковица

8400

5874

143

2011

0

ВС_Берковица

8400

5874

143

2011

1

ВС_Берковица

8900

5715

156

2020

0

ВС_Берковица

8900

4282

208

2020

1

ВС_Берковица

8900

5717

156

2028

0

ВС_Берковица

8900

3210

277

2028

1

ВС_Берковица

8900

5748

155

2038

0

ВС_Берковица

8900

2797

318

2038

1

ВС

Индекс
на
обема
на
Година
резервоарите
(%)

Алтернатива
Водни загуби

Анализът на горните резултати показва, че капацитетът за съхранение на вода е
достатъчен за съществуващата и бъдещата система във ВС Берковица. В
краткосрочен план се предлага изграждането на допълнителен резервоар Раковица
500 м3 за водоснабдяване на село Бързия от ВС Берковица.
Списъкът с инвестициите е разработен в следващия абзац въз основа на избрания
воден баланс Вариант_1. Тази инвестиция е разделена на три времеви плана (2020,
2028 и 2038 г.) в съответствие с трите времеви хоризонта определени в таблицата на
водния баланс. Предложените инвестиционни мерки са приоритизирани, за да се
осигури достатъчно питейна вода за нуждите на водопотреблението във всички
времеви хоризонти. Референция към идентификационният номер е направена за всяка
предложена мярка.
1. Краткосрочен инвестиционен хоризонт:

Draft Regional Master Plan Berkovitsa BG_25.02.2013

стр.219

България, Проект за развитие на общинската инфраструктура
Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в западен регион на Република
България, MIDP-MP-QCBS3, Заем №: 7834-BG
Генерален план за oбособената територия на “ВиК” ЕООД - гр. Берковица

-

-

-

Интегриран воден цикъл – Берковица
ГИС - Администрация и управление на технически данни - BK-WSS-BK7.
Изграждане на нова SCADA система, създаване на нови точки за
измерване и дистанционно управление на водоизточниците,
включително измерване на качеството на водата - BK-WSS-BK-8.
Изграждане на нова ПСПВ за избраните водоизточници - BK-WSS-BK13.
Реконструкция на всичките четири резервоара, BK-WSS-BK-3, BK-WSSBK-4, BK-WSS-BK-5, BK-WSS-BK-15.
Подобряване на зоните за защита на водоизточниците, BK-WSS-BK-9.
Реконструкция на съществуващия главен водопровод с облекчителни
шахти от водоизточник Бачилище до резервоар Алчов баир и от
събирателна шахта Равно буче - Шабовица до резервоар Шабовица,
BK-WSS-BK-1.
Реконструкция на съществуващия главен водопровод от ПСПВ Слатина
до резервоар Ашиклар, BK-WSS-BK-2.
Изграждане на нов водопровод с помпена станция в началото му за
водоснабдяване на село Бързия от ПСПВ Слатина, BK-WSS-BA-01, BKWSS-BA-02.

2. Средносрочен инвестиционен хоризонт:
- Реконструкция на съществуващия главен водопровод с облекчителни
шахти от водоизточник Равно буче до събирателна шахта Равно буче Шабовица, BK-WSS-BK-15.
- Създаване на активен контрол на течовете, мониторинг и управление
на налягането, като втори етап от програмата за намаляване на
водните загуби, BK-WSS-BK-6.
- Реконструкция на главните водопроводи – 1% от съществуващата
мрежа годишно, с цел постигане на устойчиво развитие на
водоснабдителната мрежа, BK-WSS-BK-11.
3. Дългосрочен инвестиционен хоризонт:
- Реконструкция на съществуващия главен водопровод от събирателна
шахта Равно буче - Шабовица до резервоар Алчов баир, BK-WSS-BK16.
- Реконструкция на главните водопроводи – 2% от съществуващата
мрежа годишно, с цел постигане устойчиво развитие
на
водоснабдителната мрежа, BK-WSS-BK-12.
Дългосрочното разпределение на водопотреблението и на питейната вода на
територията на ВС ще бъде осигурено чрез горе предложените мерки за трите
дефинирани времеви хоризонта.
4.2.4.2.

Малки населени места извън основните ВС

За малките населени места извън основните ВС бе извършен общ преглед на
инвестиционните нужди. Резултатът от този анализ показва голям спектър от различни
инвестиционни нужди и изисквания. За да бъдат разгледани тези населени места за
бъдещо финансиране, експертите анализираха единичната цена на инвестиция върху
глава от населението, което бе извършено като цялостна оценка на инвестиционните
разходи. Инвестиционните детайли са предложени за допълнително разработване по
време на следващите предпроектни проучвания.
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4.2.5. Предложени варианти
Окончателно предложените мерки за обособената територия Берковица са описани в
таблицата по-долу в резултат на анализа на вариантите. Тези мерки представляват
окончателно избрана опция, която:
а.
осигурява подходящо ниво на воден баланс и наличие на водоизточници
б.
е в съответствие е с изискванията на Закона за водите, както и на
Директивите на ЕС по отношение качеството на водата
в.
отговаря на предизвикателството за намаляване на неприходните водни
количества (общите загуби) по мрежите
г.
спомага за решаване на здравните проблеми на водата
д.
повишава ефективността на водните услуги
е.
предоставя непрекъснато водоснабдяване до всички части на ВС
Предложените инвестиции са въз основа на подробна оценка на възможностите за
развитие, както е описано в глави 3.7., 4.2.1., 4.2.2 и 4.2.3. и 4.2.4. Всички предложени
инвестиционни и оперативни мерки са оценени и проверени чрез симулационен модел.
Списъкът на всички предложени мерки за инвестиции с техническо описание е
представен в следващата талица Error! Reference source not found.. Таблицата
предоставя информация за вида на инвестиционните действия заедно със
структурирани и мотивирани описания. Приоритизирането на предложените мерки е
представено в Таблица 92..
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Таблица 91 Мерки за предложеното развитие на ВС – описание
Номер

ВС

EKATT
E
3928

Инвестиция_ID

Описание_Група

Приоритизиране

BK-WSS-BK-1

ВС_Берков
ица

Главен
водопровод

Краткосрочен_при
оритет3

ВС_Берков
ица

3928

Тръби 1%

BK-WSS-BK-12

ВС_Берков
ица

3928

Тръби 2%

BK-WSS-BK-13

ВС_Берков
ица
ВС_Берков
ица

3928

ПСПВ

3928

Главен
водопровод

BK-WSS-BK-16

ВС_Берков
ица

3928

BK-WSS-BK-2

ВС_Берков
ица

3928

Реконструкция на съществуващия главен водопровод от
ПСПВ Слатина до резервоар Ашиклар

Краткосрочен_при
оритет3

BK-WSS-BK-3

ВС_Берков
ица
ВС_Берков
ица
ВС_Берков
ица
ВС_Берков
ица
ВС_Берков
ица
ВС_Берков

3928

Рехабилитация на резервоар Ашиклар

3928

Главен
водопровод
до
резервоар Алчов
баир
Главен
водопровод
от
ПСПВ Слатина
Резервоар_Ашик
лар
Резервоар_Алчо
в баир
Резервоар_Шабо
вица
АКТ

Реконструкция на главен водопровод от водоизточник
Бачилище до резервоар Алчов баир и от събирателна
шахта Равно буче - Шабовица до резервоар Шабовица
Реконструкция на главните водопроводи на 1% от
съществуващата мрежа годишно за устойчиво развитие на
водоснабдителната мрежа и сградните връзки
Реконструкция на главните водопроводи на 2% от
съществуващата мрежа годишно за устойчиво развитие на
водоснабдителната мрежа и сградните връзки
Изграждане на нова ПСПВ за водоизточници Бачилище,
Къса река, Бали Ефенди, Сливашка бара
Реконструкция на съществуващия главен водопровод с
облекчителни шахти от водоизточник Равно буче до
събирателна шахта Равно буче - Шабовица
Реконструкция на съществуващия главен водопровод от
събирателна шахта Равно буче - Шабовица до резервоар
Алчов баир

BK-WSS-BK-11

3928

ГИС

Създаване на активен контрол на течовете, мониторинг и
управление на налягането
Администрация и управление на технически данни

3928

SCADA

Изграждане на нова SCADA система, създаване на нови

Краткосрочен_при
оритет3
Краткосрочен_при
оритет3
Краткосрочен_при
оритет3
Средносрочен_пр
иоритет3
Краткосрочен_при
оритет3
Краткосрочен_при

BK-WSS-BK-15

BK-WSS-BK-4
BK-WSS-BK-5
BK-WSS-BK-6
BK-WSS-BK-7
BK-WSS-BK-8

3928
3928

Рехабилитация на резервоар Алчов баир
Рехабилитация на резервоар Шабовица на ул. Панорама
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Средносрочен_пр
иоритет3
Дългосрочен_при
оритет2
Краткосрочен_при
оритет1
Средносрочен_пр
иоритет2
Дългосрочен_при
оритет1
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Номер

ВС

EKATT
E

Инвестиция_ID

Описание_Група

Приоритизиране

точки за измерване

оритет3

СОЗ
водоизточници
Водопровод
Бързия
ПС Бързия

Изграждане
на
санитарно-охранителни
зони
на
водоизточниците
Нов водопровод от резервоар Раковица до мрежата на
Бързия
Нова помпена станция от резервоар Раковица до Бързия

Резервоар
Раковица

Рехабилитация на резервоар Раковица за водоснабдяване
на с. Бързия

Краткосрочен_при
оритет1
Краткосрочен_при
оритет1
Краткосрочен_при
оритет1
Краткосрочен_при
оритет3

ица
BK-WSS-BK-9
BK-WSS-BA-01
BK-WSS-BA-02
BK-WSS-BA-04

ВС_Берков
ица
ВС_Берков
ица
ВС_Берков
ица
ВС_Берков
ица

3928
7510
7510
3928
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Таблица 92 Инвестиции за предложеното развитие на ВС – оценяване
Идентификацио Инвестиция_ID
нен номер на
инвестицията

BK-WSS-BK-13

ПСПВ

BK-WSS-BK-9

СОЗ
водоизточници

BK-WSS-BA-01
BK-WSS-BA-02

Водопровод
Бързия
ПС Бързия

BK-WSS-BK-1

Главен
водопровод

BK-WSS-BK-11

Тръби 1%

BK-WSS-BK-15

Главен
водопровод

BK-WSS-BK-16

BK-WSS-BK-2
BK-WSS-BK-3
BK-WSS-BK-4

Инвестиционен
Обект

Инвести
ционна
стойност
(лв.)

Големина на Икономическ
агломерация а
та
ефективност
Точки стойн
ост

Точки %

Точ
ки

Проектн
а
готовнос
т
% Точ
ки

20,3

61

100

98%

99

N

0

WS1

100

70,0

20,3

7

100

98%

99

N

0

WS1

100

70,0

2,2

142

100

90%

99

N

0

WS1

100

65,4

2,2

11

100

90%

99

N

0

WS1

100

65,4

20,3

69

100

98%

99

N

0

WS2

80

61,0

20,3

30

100

98%

99

N

0

WS2

80

61,0

20,3

24

100

98%

99

N

0

WS2

80

61,0

3
655 1354
556
6

20,3

108

100

98%

99

N

0

WS2

80

61,0

4
622 1354
222
6

20,3

136

100

98%

99

N

0

WS2

80

61,0

20,3

15

100

98%

99

N

0

WS2

80

61,0

20,3

15

100

98%

99

N

0

WS2

80

61,0

Екв.
Ж.
Третиране
и 2
066 1354
дезинфекция
667
6
Санитарно1354
охранителни
250 000
6
зони
Реконструкция
511 111
1436
на водопровод
Нова ПС
39 651
1436
Рехабилитация
2
338 1354
на
главен
889
6
водопровод
Рехабилитация 1
022 1354
на тръби
222
6
Реконструкция
1354
на
главен 800 000
6
водопровод

Главен
Реконструкция
водопровод
до
на
главен
резервоар Алчов
водопровод
баир
Реконструкция
Главен
на
главен
водопровод
водопровод
Резервоар_Ашик Реконструкция
лар
на резервоар
Резервоар_Алчов Реконструкция

524 444
524 444

1354
6
1354
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Идентификацио Инвестиция_ID
нен номер на
инвестицията

BK-WSS-BK-5
BK-WSS-BK-7
BK-WSS-BK-8
BK-WSS-BA-04
BK-WSS-BK-12
BK-WSS-BK-6

Инвестиционен
Обект

баир
Резервоар_Шабо
вица

на резервоар
Реконструкция
на резервоар
Създаване на
ГИС
ГИС
Създаване на
SCADA
SCADA
Резервоар_Раков Реконструкция
ица
на резервоар
Рехабилитация
Тръби 2%
на тръби
Активен
Активен контрол
контрол
на
на течовете
течовете

Инвести
ционна
стойност
(лв.)

Екв.
Ж.
6
1354
6
1354
6
1354
6

Точки стойн
ост

Точки %

Точ
ки

Проектн
а
готовнос
т
% Точ
ки

20,3

3

100

98%

99

N

0

WS2

80

61,0

20,3

5

100

98%

99

N

0

WS2

80

61,0

20,3

10

100

98%

99

N

0

WS2

80

61,0

1436

2,2

35

100

90%

99

N

0

WS2

80

56,4

2
555 1354
556
6

20,3

75

100

98%

99

N

0

WS3

40

43,0

1354
6

20,3

7

100

98%

99

N

0

WS3

40

43,0

103 111
166 667
333 333
126 667

222 222

Големина на Икономическ
агломерация а
та
ефективност
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4.2.6. Заключения и препоръки
Същината на водоснабдителната част на генералния план се намира в глави 3.4, 3.7,
4.1.1 и 4.2. Описание на основните водоснабдителни системи на обособена територия
Берковица, заедно с анализ на основните недостатъци е представен в глава 3.4, а
принципните въпроси за проблемите са обобщени в глава 3.7. Глава 4.1.1 описва
приложената методология и експлоатационните показатели използвани при избора на
най-оптимален вариант за обособената територия. Глава 4.2 обхваща цялостния
процес на анализа на вариантите и дефинирането на мерките за определените
времеви хоризонти (2020, 2028, 2038 г.). Глава 4.2.1 описва процеса при избор на
варианти. Глави 4.2.2 и 4.2.3 представят преглед на потенциалните мерки, които са
нужни са постигане на оптимална производителност и съответствие със
законодателството. Следващата глава 4.2.4 извършва анализ на избраните варианти и
предлага окончателен вариант с предложените мерки за последващи инвестиции.
Глава 4.2.5 предоставя детайлно обобщение на предложените мерки.
Принципите на анализа на водоснабдителната система и предложените инвестиции са
основани на подхода „от глобалното към детайлното“. На първо място е извършен
анализ на общия воден баланс за три бъдещи времеви хоризонта имащи за цел да
осигурят достатъчен воден обем в обособената територия при заплахата от
климатични промени. Индексът на водния стрес е използван като основен показател за
достатъчност на водното количество. Резултатите от анализа на водния баланс
показват необходимият воден обем, който трябва да бъде събран от бъдещи
водоизточници в района, като съответно трябва да бъде въведено управление на
водопотреблението във ВС. Стратегията за намаляване на общите загуби на вода е
представена включвайки мониторинг, система СКАДА и други допълнителни мерки за
намаляване на водопотреблението и за защита на естествените природни водни
ресурси от допълнителна експлоатация. След като производството на вода се осигури,
усилията ще се концентрират върху разпределението на вода в обособената
територия. Различните алтернативни инфраструктурни мерки са анализирани, за да
осигурят доставяне на вода с добро качество и количество,
съобразено със
законодателните изисквания и спешните местни нужди. Анализирани са бъдещите
нужди от капацитет за съхранение и е предложен допълнителен капацитет за
съхранение във водоснабдителната система. Анализът на водоразпределението се
извършва чрез средствата за моделиране. Най-накрая, бе предложен списък на
мерките за обособената територия на гр. Берковица и три времеви хоризонта (2020,
2028, 2038 г.), за да се осигури обезпечаване на питейна вода под въздействието на
климатичните промени при бъдещите изисквания на водопотреблението.
Основният подход за създаване на инвестиционен план за краткосрочния хоризонт е
базиран на оценка на съществуващото състояние на водоснабдителните системи и на
анализ на проблемите по мрежата. Мерките предложени за краткосрочния
инвестиционен план трябва да осигурят значително и безопасно водоснабдяване и
спазване на съответните Директиви за питейна вода и на националното
законодателство.
Краткосрочните инвестиции са насочени към определяне на основните проблеми на
водоснабдителната система. Тези проблеми се отнасят до:
 Създаване на условия да се гарантира осигуряването на добро качество на
водата в община Берковица, в съответствие със законодателните изисквания.
Това включва изграждането на нова ПСПВ за третиране на водата от
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повърхностните водовземания, подобрения в защитата на водоизточниците и
модернизация на съоръженията за дезинфекция. За да се осигури добро
качество на водата в село Бързия, се предлага то да бъде свързано към
основната ВС и да се избегне пречистването на повърхностното речно
водохващане;
Текущото високо ниво на загуби на вода представлява значителна заплаха за
водния баланс. Необходими са навременни и ефективни мерки за намаляване
на загубите на вода за устойчивото развитие на водоснабдителната система.
Предлага се значителна реконструкция на мрежата като част от проекта
"Интегриран воден цикъл". Създаването на нова ГИС и SCADA система,
уставновяването на нови точки за измерване и въвеждането на активен контрол
на течовете, мониторинг и управление на налягането са основни предпоставки
за една ефективна система за управление и намаляване на загубите на вода.
Изграждане на санитарно-охранителни зони на водоизточниците, BK-WSS-BK-9.
В краткосрочен план също така се предлага да се реконструира част от главния
водопровод от водоизточниците, както и на главния водопровд от
съществуващата ПСПВ Слатина. Този водопровод е част от активите на „ВиК“
ООД – гр. Монтана, но е стартирала процедура по прехвърляне на
собствеността на „ВиК“ ЕООД – гр. Берковица.

Относно инвестициите за система SCADA: проектиране на измервателни точки за
събиране на информация от всички процеси на водоснабдителната система
(водовземания, главни тръбопроводи, помпени станции, резервоари, налягане в
системата, водни количества за отделните зони и др.). Информацията трябва да
обхване всички елементи от водоизточника до консуматора.
Относно инвестициите за намаляване на общите загуби на вода се предлага:
проектиране на зони за измерване на дебита в локалните водоразпределителни мрежи
в населените места, инсталиране на уреди за измерване на налягане и дебит за
обособената територия и свързването им със SCADA системата.
Средносрочните и дългосрочни инвестиционни мерки се съсредоточават върху
установяването на дългосрочно устойчиво развитие на водоснабдяването в
обособената територия. Инвестиционните планове в средносрочен и дългосрочен
хоризонт се базират на оценка на стратегиите за бъдещото развитие на системата. Те
включват стратегии за водоизточници и намаляване на загубите на вода, свързване на
населените места „извън мрежата“, централизирани и децентрализирани възможности
за водоснабдяване и др. Потреблението на вода при бъдещото състояние на
системата се изчислява въз основа на прогнозата на броя на жителите и на база
прогнозата за потреблението на вода за в бъдеще.
Разглеждат се важни мерки в средносрочен хоризонт, включително възстановяването
на част от инсталациите на главните водопроводи, които са в лошо състояние
(водопроводни тръби и облекчителни шахти).
Стратегията за намаляване на водните загуби играе важна роля за ефективното
управление на потреблението и достатъчния воден баланс. Програмата за
намаляване на водните загуби ще се изпълнява чрез системна годишна реконструкция
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на водопроводните тръби в най-малко 1% от общата им дължина в средносрочен план
и 2% от общата им дължина в дългосрочен план.
Препоръчително е фокусирането не само върху структурни подобрения при
доставянето на вода, но и обновяване на познанията и уменията на участниците
включени в процеса на вземане на решения свързани с водоснабдяването.
Таблица с преглед на основните обобщени стойности свързани с цялостната
инвестиционна програма за всички основни ВС и три дефинирани на трите времеви
хоризонта е представена по-долу. Инвестициите за малките населени места не са
описани подробно в таблицата. Те все пак са споменати по отношение на общата
стойст на необходимите инвестиции в следващата глава.
Таблица 93 Обобщение на предложените мерки за обособена територия
Берковица
Група от мерки
Подмяна или изграждане на нови главни
водопроводи
Водно количество от ПСПВ отговорящо на
изискванията за качество на водата

Единица

Основа

2020

2028

2038

[км]

43,0

15,5

19,5

29,5

[л/сек]

0

40

40

40

Водно количество от модернизираните ПСПВ
Капацитет на съоръженията за съхранение на
вода
Капацитет на реконструираните съоръжения за
съхранение на вода

[л/сек]

0

40

40

40

[м3]

8400

8900

8900

8900

[м3]

8400

8900

8900

8900

Реконструкция на водоснабдителната мрежа
Капацитет на помпените станции
Капацитет на помпените станции, които трябва
да бъдат реконструирани

[км]

55,2

0

8,0

20,0

[л/сек]

0

20

20

20

[л/сек]

0

0

0

0

В крайна сметка се твърди, че всички предложени мерки трябва да бъдат
допълнително обработени и анализирани, за да бъдат уточнени необработените данни
в този регионален генерален план. Предлага се да бъдат направени предпроектни
проучвания за предложените мерки, особено за тези, които се отнасят за малките
населени места под 2000 жители.
Други инвестиции, които не са включени в РГП
В допълнение към предложените инвестиционни мерки в този РГП, следните
инвестиционни действия в обособената територия, които не са част от обхвата на този
проект, бяха зачетени:
Инвестиции по ОПОС
Някои много важни инвестиционни действия са предложен като част на ОПОС. Тези
инвестиции не са включени в инвестиционната програма на РГП. Въпреки това, някои
от предложените инвестиционни намерения по ОПОС ще повлияят значително върху
експлоатационните характеристики на водоснабнителните системи. Ето защо,
въвеждането в експлоатация на предлаганите инвестиции по ОПОС се разглежда в
краткосрочен период при всички оценявания. Най-важните инвестиции по ОПОС са
изброени по-долу.
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ВС – Берковица
Реконструкция и изграждане на водоснабдителната система на гр. Берковица,
оперативна програма „Околна среда“ BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10
000 екв. ж.“. Причините за реконструкцията са: лошото състояние на
водоснабдителната система, защото голям процент от тръбите в мрежата са
азбестоциментови, което причинява недопустими течове.
Инвестиции в малките населени места с население 50 – 2000 жители
Малките населени места с население между 50 и 2000 жители, които не са свързани
към основните водоснабдителни системи, са описани в Таблица 128. Тези населени
места са подсигурени с вода годна за пиене било то от локални водоснабдителни
мрежи или директно от водовземанията. Ситуацията в тези населени места е доста
сходна с тази в основните водоснабдителни системи с едно изключение. Прогнозите за
населението в тези населени места са за значително намаляване от 5073 сега до 2915
жители в бъдещата 2038 г. Тази значителна цифра трябва да бъде обследвана и
анализирана допълнително във връзка с предложените инвестиции за подобряване на
инфраструктурата в посочените населени места. Експертната оценка на единичната
цена на глава от населението бе изчислена (Приложение 12) и се получи стойността от
4 701 лв. Анализът взема предвид всички нужни мерки за стандартни водоснабдителни
услуги в тези малки населени места, включвайки реконструкция на вътрешната
водоразпределителна мрежа – 25% от общата дължина на мрежата (тоест 1%
реконструкция на мрежата на година). Изчисляването на общите инвестиции за
малките населени места, с население между 50 и 2000 жители, които не са свързани
към основните водоснабдителни системи на обособена територия Берковица,
възлизат на 23,8 милиона лева.
В същото време се предлага изготвянето на по-подробни предпроектни проучвания за
тези населени места в селските райони, за да се потвърди и уточни инвестиционната
стойност както и да се уточниразпределението на инвестициите в съответствие с
техническите нужди.

.
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4.3. Възможности за развитие на канализационната система.
4.3.1. Канализационни мрежи
За решаване на проблемите с канализационните мрежи са предложени следните
мерки:


Рехабилитация на старата мрежа и подмяна на участъци от съществуващата
канализацията, които се намират в лошо физическо състояние поради недобра
експлоатация или компрометиране на материалите;



Реконструкция на съществуващи канализационни участъци, които имат
недостатъчна хидравлична проводимост с по-голям диаметър, за облекчаване
на претоварени места и предотвратяване на наводнения и нанасяне на
материални щети;



Реконструкция на стара мрежа с диаметър по-малък от минималния DN 300, за
да се улесни експлоатацията и да се изпълнят изискванията на Наредбата за
проектиране на канализационни системи-1990 г.;



Разширяване на мрежата, чрез изграждане на нови клонове, така че да отведат
отпадъчните води от зони, които подлежат на бъдещи разширения и да насочат
прогнозираните количества към ПСОВ;



Прекъсване на съществуващи зауствания на непречистени отпадъчни води
директно в реките;



Рехабилитация или реконструкция на съществуващите съоръжения в системата
(преливници, разпределителни шахти, дюкери и др.);

Вниманието трябва да се насочи към рехабилитиране на старите, но вече изградени
канализационни мрежи, за да се намали общото количество на външните води до
допустима степен за работата на ПСОВ както и ексфилтрацията в почвата.
Обикновено тези външни води не са замърсени и затова не трябва да се отвеждат към
ПСОВ и да се инвестира в тяхното третиране. Количеството им зависи най-общо от
дължината на мрежата и от водосборната площ, която се обхваща.
Основният източник на инфилтрация са подпочвените води, колебанията на
количеството инфилтрилала вода е пряко свързано със сезонността им. Други
източници са течовете от водопроводната мрежа, които се просмукват през пукнатите
и неводоплътните връзки и включването на води от естествени дерета и др.
Количеството на външните води може да се намали значително, като се проведат
поредица от мероприятия.


Да се направи оглед с камера за състоянието на тръбите. Мерките за
рехабилитацията на канализацията ще зависят резултатите на заснемането.



Каналопочистване на затлачените
хидравличната проводимост.



За канализационни тръби със структурни дефекти за рехабилитация трябва да
се предприемат мероприятия като подмяна, релайнинг (изтегляне на нови
тръби в съществуващия тръбопровод и фиксиране) или други иновативни
безизкопни технологии, които се предлагат. С тях ще се създаде водоплътност,
и ще се удължи живота на тръбите.



Ревизионните шахти, също подлежат на саниране за възстановяване целостта
на повърхностите и постигане на водоплътност и устойчивост.

участъци

с

цел

увеличаване
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Откриване на естествени водоизточници и дренажни системи, които са
включени в канализацията (потоци от дерета, преливни системи на
задържателни резервоари, дренажи и др.). и насочването им към приемник.

Извършването на пълно обследване на канализационната мрежа, определянето на
проблемните участъци по трасетата на съществуващите колектори ще даде
правилната насока по отношение на рехабилитацията на системата и ще доведе до
максимални положителни резултати.
Възможни технически решения:


При изпълнени участъци с обратни и/или с по-малки от допустимите минимални
наклони, както и такива с доказана недостатъчна хидравлична проводимост.



При съществуващи участъци от канализационната мрежа с голям приток на
подземни води.



При незадоволително състояние на съществуващите ревизионни шахти.



Рехабилитация на дъждопреливници и при необходимост проектиране и
строителство на нови, включително монтаж на аварийни саваци.



При преливници с кота на преливния ръб по-ниска от водното ниво във
водоприемника е необходимо да се изградят съоръжения за предпазване от
високи води.



На местата, където има нужда от реконструкция и доизграждане на
канализационната мрежа трябва да бъдат предвидени нови улични оттоци, като
при заустване на оттока в канализационен клон до Ø500мм включително,
препоръчително е оттоците да се изпълняват двуставни с утаителна част, а в
пешеходните зони и оживените кръстовища – триставни с воден затвор.
Ситуирането им трябва да бъде съобразено с пътнико потока.



Изграждане на канализационни системи в неканализираните райони на
агломерацията.



Изграждане на външни охранителни канали, където има необходимост.



Подмяна на канализационни клонове с диаметри по-малки от Ø300мм.

Реализирането на възможните алтернативи, трябва да е обвързано с реалната
демографска и урбанистична ситуация в дадена агломерация.
Максималните прогнозните количества за отпадъчните води са определени на база
социално-икономическа прогноза за населението, прогнозираната водоснабдителна
норма и изискванията за определяне на оразмерителните количества, глава трета в
„Норми за проектиране на канализационни системи, 1990 г.”.
Таблица 94 Прогнозни количества за битови, промишлени отпадъчни водни
количества и инфилтрация за 2038 г.
Максимални отпадъчни количества за прогнозен хоризонт 2038 г
Максимално
Населено
Максимално
Битови,
Бизнеса*
Инфилтрация
в сухо
място
по време на
3
3
3
м /ч
м /ч
м /ч
време,
дъжд, м3/ч
3
м /ч
Берковица
118
39
29
186
343
*Забележка: Отпадъчните води от бизнеса обобщават отпадъчните количества
от институциите, търговията, промишлеността и земеделието.
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Съгласно „Норми за проектиране на канализационни системи”, в зависимост от
интензивността на оразмерителния дъжд при една и съща повтаряемост, страната се
разделя на две зони І и ІІ. Агломерациите, които се намират в обхвата на „ВиК” ЕООД
гр. Берковица,, са разположени във ІІ зона.
В таблицата по-долу са посочени оразмерителни параметри за определянето на
дъждовните водни количества за населените места, в случаи на смесена
канализационна система, където:


P (години) - период на еднократно препълване на канализационната система,
който се приема в зависимост от вида на мрежата, функционалния тип на
населеното място и конфигурацията на терена;



q (л/сек.ha) – интензивност на оразмерителния дъжд;



 - отточен коефициент.

Таблица 95 Оразмерителни параметри за определяне на дъждовни водни
количества за населените места.
Населено място

Категория

P,
q,
години л/сек.ha



гр. Берковица
3
2/1*
318/255*
0,40
*За населени места и квартали, в които е предвидена разделна система периодът
P и респективно интензивността могат да се намалят. Посочените стойности за
P, q и  са по преценка или съгласно изготвени проекти. В следващ етап на
проектиране, ако се изберат посочените опции, те трябва да се докажат.
Град Берковица
фигура 43 Схема с канализационната мрежа на гр. Берковица

Развитието на канализационната система на град Берковица през годините е
достигнало следните си параметри в момента:
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Централната градска част е канализирана (около 47 км). Системата е пълно
разделна на места, а в останалата част е изграждана като смесена и се състои
от 5 главни колектора и 7 облекчителни дъждопреливни съоръжения;



Кв.„Беговица” простиращ се на запад от централната градска част няма
канализация;



Кв.„Раковица” има частично изграждана смесена канализационна система.
Кварталът е разположен източно от града.

Канализационната система на град Берковица е изградена почти на 80%. Бъдещото
развитие на канализацията в града е препоръчително да следва принципа промените
да се направят до толкова, до колкото е възможно да се използва максималната
проводимост на годната канализационна мрежа.
На чертеж № 01/1 (Карта на съществуващата канализационна система на гр.
Берковица (Приложение № 7) е представена подробна информация за
канализационната инфраструктура на гр.Берковица.
Разгледани са алтернативи за развитие на канализационните системи за кварталите
на гр.Берковица, където това е възможно както следва:


Централна градска част

Изградеността на канализационната мрежа в централната градска част на град
Берковица е най-голяма. Изключение правят само някои неканализирани улици. При
така изградената канализационна мрежа към момента, няма различни алтернативи за
развитие на системата, освен тя да продължи да се развива съгласно съществуващата
схема.


Квартал „Беговица”

В квартала е необходимо да се доизгради съществуващата канализационна мрежа.
Различни алтернативи за бъдещо развитие на системата няма, тъй като към момента
има актуален работен проект за канализацията в квартала по Оперативна програма
„Околна среда”. Проекта предвижда комбинирана система.


Квартал „Раковица”

За квартала, както вече споменахме е нужно изграждането на цялостна
канализационна мрежа. Няма различни алтернативи за развитие на системата поради
наличието на работен проект по Оперативна програма „Околна среда”. Системата е
предвидена да бъде разделна,т.е. изграждане на битова канализация по всички улици
в квартала и къси канали за атмосферни води заустващи в съответните дерета.
В т.4.3.3 Оценка на възможностите са разгледани подробно алтернативите за развитие
на канализацията в град Берковица.
4.3.2. Пречистване на отпадъчните води и управление на утайката
4.3.2.1.

Пречистване на отпадъчни води

Относно пречистването на отпадъчните води подробно са разгледани агломерациите с
над 2 000 е.ж., предмет на настоящата разработка.
За някои населени места под 2 000 е.ж. (Приложение 15) е разгледана възможността
за включването им към агломерациите над 2 000 е.ж. За останалите следва да бъдат
предвидени средства за решаване на проблема със събирането и третирането на
отпадъчните им води на база еквивалентен брой жители, като детайлното решение е
предмет на следваща фаза на проучване и проектиране.
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Град Берковица
Както споменахме в т.3.5.4 в агломерация Берковица /гр.Берковица и с.Бързия/ няма
пречиствателна станция, но е утвърден изборът на площадката на бъдещата ПСОВ,
като площта и е 19 450 м2. Избраната площадка е предвидена в поземлен имот
№03928.52.43, местност ”Калешница”, землище на гр.Берковица.
Предвидената площадка на бъдещата ПСОВ-гр.Берковица е част от зоните,
определени от Министерски съвет, като част от защитената екологична мрежа Натура
2000:
- по Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици (Директива за птиците) –
зона Западен Балкан, код BG 0002002 и зона Берковица с код BG 0002090.
Необходимостта от определяне степента на въздействие на инвестиционния проект
върху защитената зона и изготвянето и прилагането на Оценка за въздействието върху
околната среда (ОВОС) и Оценка за съвместимост съгласно „Наредба за условията и
реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони” е
разгледана в т.7.
Изпълнението на проекта за изграждането на ПСОВ ще допринесе за подобряване
качеството на повърхностните води и намаляване на риска за човешкото здраве и
околната среда, както и за изпълнението на Националната Екологична Стратегия и
Директивите на ЕС.
Издадено е разрешително за заустване с №13140189/20.03.2012 г. за река Раковица,
приток на р.Бързия, която в този район е II категория, чувствителна зона.
В разрешителното са лимитирани следните зауствани водни количества:


До въвеждане на ПСОВ в експлоатация:
Поток № 1 – смесен поток от битово-фекални, производствени и дъждовни
отпадъчни води, заустени чрез главен колектор I от канализационната мрежа на
гр.Берковица:
1 123,2 м3/ден

Qср.ден.

до

Qмакс.час.

до

46,8 м3/час

Qгод.

до

409 968 м3/год.

Поток № 2 – смесен поток от битово-фекални, производствени и дъждовни
отпадъчни води, заустени чрез главен колектор V от канализационната мрежа
на гр.Берковица:



Qср.ден.

до

345,6 м3/ден

Qмакс.час.

до

14,4 м3/час

Qгод.

до

126 144 м3/год.

След въвеждане на ПСОВ в експлоатация:
Поток № 3 – Смесен поток от битово-фекални, производствени и дъждовни
отпадъчни води от канализационната мрежа на агломерацията - гр.Берковица и
с.Бързия:
Qср.ден.

до

2 681 м3/ден

Qмакс.час.

до

259 м3/час

Qгод.

до

978 565 м3/год.
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Определените в разрешителното емисионни ограничения за основните показатели на
замърсеност след въвеждане на ПСОВ в експлоатация са:
активна реакция рН

= 6,0-8,5

ХПК

= 125 мг/л

НВ

= 35 мг/л

БПК5

= 25 мг/л

Общ N

= 15 мг/л

Общ P

= 2 мг/л

През 2012г. е изработен Идеен проект (ИП) за обект ПСОВ-гр. Берковица. Община
Берковица е в процес на кандидатстване с гореописания проект по Оперативна
програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Проектът е в процес на оценка от МОСВ. С
изпълнението на този проект ще се постигне пълно съответствие с изискванията на
Директива 91/271/ЕЕС относно пречистване на отпадъчни води от населени места.
Съгласно ИП, пречиствателната станция за отпадъчни води на гр.Берковица е
предвидена като групова - за пречистване на отпадъчните води от агломерация
Берковица: град Берковица и село Бързия.
ПСОВ ще се захранва от външен канализационен колектор довеждащ отпадъчните
води от гр. Берковица и с.Бързия.

Оразмерителните параметри на вход ПСОВ изчислени в ИП са дадени в
таблицата по-долу :
Параметър
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Еквивалент жители
Водни количества
Средно-денонощно водно количество: Qср.д.
Максимален дебит (сухо време)
Пиков дебит (по време на дъжд)
Специфични натоварвания
ХПК
БПК5
НВ
Nобщ
Pобщ

Ед.
Мярка
бр.

Хоризонт
2014/2040
17 650

м3/ден
м3/час
м3/час

2 681
259
484

кг/ден
кг/ден
кг/ден
кг/ден
кг/ден

2 118
1 059
1 160
182
30

Ед.
Мярка
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л

Хоризонт
2014/2040
125
60
25
15
2

В ИП са посочени следните параметри на изход ПСОВ:
Параметър
1
2
3
4
5

ХПК
НВ
БПК5
Nобщ
Pобщ

Изготвени са два основни варианта на технология за Пречиствателните съоръжения.
Експертният съвет на Община Берковица е приел за разработване в следваща фаза
на проектиране I Вариант на технологична схема.
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Предлаганата ПСОВ - I-ви Вариант включва следните сгради и съоръжения:
Наименование
Количество
А По пътя на водата
1 Груба решетка - вертикална верижна
1
2 ПС за отпадъчни води
1
3 Дебитомер за сурови отпадъчни води
1
4 Фина решетка - стъпкова с разст. между прътите 6 мм
1
5 Аериран пясъко/мазнино задържател
1
6 Разпределително устройство към биореактори
1
7 Биореактор с циклично действие тип SBR: нитрификация3
денитрификация и симултанно реагентно третиране на
фосфора; стабилизация на утайката
8 Контактен резервоар и инсталация за обеззаразяване с
1
натриев хипохлорид
9 Изходна шахта и дебитомер на изхода
1
Б По пътя на утайката
10 Утайкоуплътнител - стабилизатор
2
11 Обезводняване на утайката – центрофуга
1
В Обслужващи сгради и съоръжения
12 Обслужваща сграда с лаборатория и диспечерски пункт, с
1
централно управление на процесите
Възможни алтернативи за централизирано/децентрализирано пречистване на
отпадъчните води генерирани от населените места в непосредствена близост до
ПСОВ-Берковица:
Консултантът е разгледал две възможни алтернативи за третирането на отпадъчните
води от следните населени места:
- гр. Берковица
- с. Бързия
- с. Мездрея
- с. Ягодово
Броят на ЕЖ е представен в по-долната таблица.
№ Населено място
1
2
3
4

гр. Берковица
с. Бързия
с. Мездрея
с. Ягодово

Брой ЕЖ
2014
12 967
1 392
210
179

2038
10 810
1 159
175
149

Draft Regional Master Plan Berkovitsa BG_25.02.2013

стр.236

България, Проект за развитие на общинската инфраструктура
Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в западен регион на Република
България, MIDP-MP-QCBS3, Заем №: 7834-BG
Генерален план за oбособената територия на “ВиК” ЕООД - гр. Берковица

Алтернатива I: Централизирано пречистване на отпадъчните води от населените
места гр. Берковица, с. Бързия, с. Мездрея и с. Ягодово в обща ПСОВ-Берковица

Включването на малките села Мездрея и Ягодово към ПСОВ-Берковица не е
предвидено в проекта за пречиствателна станция за гр. Берковица и с. Бързия. За За
да бъдат свързани тези две села с общата ПСОВ е необходимо изграждането на
канализационна мрежа в тях, изграждането на около 7 км канализационни колектори и
помпена станция, които да транспортират отпадъчните води от селата до ПСОВБерковица. Инвестициите необходими за Алтернатива 1 – Централизирано
пречистване са неоправдани, тъй като броят на еквивалетните жители на двете малки
села е твърде малък, а именно приблизително 325 ЕЖ към 2038г.
Следователно Консултантът е на мнение, че такава алтернатива не е необходимо да
се разглежда в по-нататъшен етап на проектиране.
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Алтернатива II: Децентрализирано пречистване на отпадъчните води от населените
места гр. Берковица, с. Бързия, с. Мездрея и с. Ягодово

В разглежданите две по-малки села - Мездрея и Ягодово е подходящо
децентрализираното пречистване на отпадъчните води, тъй като броят на еквивалент
жителите е много малък. За тези населени места са целесъобразни вариантите:
изграждане
на
модулни
пречиствателни
станции
(за
300-400
ЕЖ);
инсталиране/изграждане на изгребни септични резервоари, отпадъчните води от които
да се транспортират до близката ПСОВ-Берковица; изграждане на друг тип подходящи
съоръжения за пречистване на отпадъчни води от малки населени места.
Извод: След направения анализ на двете възможни алтернативи за третиране на
отпадъчните води от гр. Берковица, с. Бързия и селата Мездрея и Ягодово, които са в
близост до агломерация Берковица, Консултантът препоръчва в следващ етап на
проектиране да се разглежда Алтернатива II – децентрализирано пречистване (моля
виж Приложение 8: Карта на предложената алтернатива за третиране на отпадъчните
води на ВиК Берковица).
Съгласно ИП за период 2014/2040г. ПСОВ трябва да се предвиди с капацитет 17 650
е.ж. Тази прогноза е близка до прогнозата на Консултанта.
Във следваща фаза на проектиране на ПСОВ-Берковица, се препоръчва
преразглеждане на капацитета на станцията, в случай че бъде одобрен варианта тя да
приема отпадъчни води от изгребни септични резервоари на по-малките населени
места в областта.
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4.3.2.2.

Управление на утайките на регионално ниво

Био отпадъците от отпадъчните води са резултат от пречистването на градските
отпадъчни води и са неизбежен съпътстващ продукт от рециклирането на водата.
Повече от 10 милиона тона сухо вещество (СВ) се продуцира всяка година в
Европейския съюз. Това количество представлява малък процент (4.1%) от всички
отпадъци, генерирани в Европейския съюз годишно (250 милиона тона сухо вещество).
Тенденцията е този процент да се увеличава, тъй като повече отпадъчни води се
събират и пречистват.
Изследване на Мillen Ltd (2009) показва, че в Европейския съюз годишно общо се
генерера 10 207 856 тона сухо вещество. България генерира само 29 987 тона сухо
вещество на година.
Използването на утайките от отпадъчни води в ЕС е постановено в Директива
86/278/ЕИО от 12 юни 1986 за опазване на околната среда, и в частност на почвите,
когато се използват утайките от отпадъчни води в селското стопанство. При условие,
че използването е регулирано от определени укази, тази Директива дава право на
всяка държава-членка да използва утайките от отпадъчни води в земеделието.
Основните й цели са предотвратяването на вредните ефекти от употребата на
утайките върху хората и околната среда, осигуряването на хранителните нужди на
растенията и гаранцията, че използването на утайки в земеделието няма да повлияе
отрицателно на качеството на почвите, повърхностните и подземни води. С тази цел,
освен другите мерки, Директивата предписва пределно допустими стойности на
концентрация на тежки метали в почвата и в утайката, както и пределни количества
тежки метали, които могат да бъдат добавяни годишно в почвата.
В процеса на прилагане на Директивата много от държавите членки са поставили построги изисквания, основно касаещи органичните и патогенни съединения.
Във връзка с процеса, започнал в европейското законодателство в областите на
опазване на околната среда и на отпадъците, България също е урегулирала
използването на утайките (biosolids – биотор) от отпадъчни води в почвата. Първата
стъпка на България към въвеждането на Европейска Директива 86/278/ЕИО с
издаването на Наредбата за изискванията за опазване на почвите при употреба на
утайки от пречистването на отпадъчни води за нуждите на земеделието, приета с Указ
№ 262 в края на 2000г. Втората стъпка в Националното законодателство е така
наречената „Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването
на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието”, която влезе в сила след
обнародването й в Държавен вестник бр. 112/23.12.2004.
Трябва да се отбележи, че така цитираната Наредба наскоро беше напълно
преработена, и това доведе до многобройни изменения и допълнения, а с
обнародването й на 8 април 2011г. в Държавен вестник бр. 29 от 2011г., те станаха
законна част от наредбата. Поправките в разпоредбите, касаещи концентрацията на
тежки метали, бяха една от тези последни промени в българския закон. Други
изменения засегнаха въвеждането на нови клаузи за контрола на органичните
съединения, както и бактериологичните и паразитологичните параметри, на които
трябва да отговаря преработената утайка. В тази връзка, обновеният български закон
следва международната тенденция и разглежда допълнителни елементи в
националното си законодателство за предотвратяване на риска, като започва
постепенно да го адаптира на базата на предложението за поправка на Директивата на
ЕС 86/278/ЕИО от 2003г., показано в следващата таблица и прието в преработения
„Национален план за управление на утайките в общинските пречиствателни станции за
отпадъчни води в България”.
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Таблица 96 Допустима концентрация в утайките
Концентрация
мг/кг
Директива на ЕС
86/278/ЕИО
Метали

Предложение за
поправка на
Директива
86/278/ЕИО от
2003г

Сега действащи
препоръчителни
нива на
концентрация

в утайката

в утайката*

в
утайката

в
почвата
pH6-7

Cd

20-40

1-3

10

Cr

-

-

Cu

10001750

Hg

Българско
национално
законодателство
в
утайката

в
почвата
pH6-7,4

5

30

2

1000

150

500

200

50-140

1000

400

1600

140

16-25

1-1,5

10

5

16

1

Ni

300-400

30-75

300

50

350

75-80

Pb

7501200

50-300

750

250

800

100

Zn

25004000

150-300

2500

600

3000

250

As

Не е разглеждан

25

25

Орг. съед.

в утайката

в утайката

ПАВ

-

6

6

6,5

ПХБ

-

0,8

0,8

1

ПХДД/

-

-

100 ng ITEQ/ кг.

ЛАСК

-

-

5000

ЕНФ

-

-

450

ПХДФ

Патогени
E.coli

в утайката
-

5

< 5x10 cfu/g.

в утайката

3

< 10 cfu/g СВ

> 1 g **

мокра утайка
Salmonella
ssp

-

0 в 50g мокра
утайка

0 в 20 g **

Clostridium
perfringens

-

< 3x103 спори/g СВ

>1 g **

Яйца на
хелминти

1 в 1 кг. св
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Био торовете от отпадъчните води могат да се използват за подобряване качеството
на компоста с ниско съдържание на калий чрез смесване и съ-компостиране с
кравешки тор с високо съдържание на калий и/или други ферментиращи твърди
отпадъци, като растителни отпадъци или градски твърди отпадъци, отпадъци от
прозиводство на дървесина и т.н., водещи до производство на висококачествен
компост.
Продуктите са естетически приемливи и подходящи за обработка на почвата и като
торове в случаите, когато директното използване на био отпадъци може да не е
приемливо или приложимо, като в градини, обществени паркове и край магистрали.
Компостирането и средство за намаляване на миризмите по време на съхранението и
разпръскването върху почвата. Компостирането е ефикасен начин за намаляване на
летливите компоненти и органичните ксенобиотици и за инищожаване на патогените.
Най-общо казано, чрез използването на нови концепции, технологии и технологични
конфигурации, е възможно да се възстанови или използва енергията от отпадъчните
води за подобряване на енергийната устойчивост на съоръженията за пречистване на
отпадъчни води.
Био отпадъците са ресурс, съдържащ 19 kJ/g енергия, която може да се трансформира
във или да се използва като гориво. Широка гама от технологии като изгниване,
изсушаване или изгаряне прави това възможно.
На Фигурата по-долу са дадени различните възможности за използване на утайките от
ПСОВ в България.

Draft Regional Master Plan Berkovitsa BG_25.02.2013

стр.241

България, Проект за развитие на общинската инфраструктура
Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в западен регион на Република България, MIDP-MP-QCBS3, Заем №: 7834-BG
Генерален план за oбособената територия на “ВиК” ЕООД - гр. Берковица

фигура 44 Възможности за използване на утайките от ПСОВ в България
(източник: „Утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води и правила за тяхното оползотворяване”, С.
Маринова, 2008)

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УТАЙКИТЕ ОТ ПСОВ
В ЦВЕТАРСТВОТО
КОМПОСТИРАНЕ

ЗА ТОРЕНЕ

С БИТОВИ
ОТПАДЪЦИ

ПАРКОИЗГРАЖДАНЕ И
ПОДДЪРЖАНЕ НА
ТРЕВНИ ПЛОЩИ

СЕЛСКО СТОПАНСКИ
ОТПАДЪЦИ

ПРОМИШЛЕНИ
ОТПАДЪЦИ
РЕКУЛТИВАЦИЯ

ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОЧВИ С
НИСКО ЕСТЕСТВЕНО
ПЛОДОРОДИЕ

ГОРСКО
СТОПАНСТВО

ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ
НУЖДИ
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Град Берковица
Разработената в ИП технологична схема за третиране на утайките предвижда
излишната активна утайка да се стабилизира чрез продължителна аерация в SBRреакторите, да се
аерира (допълнителна стабилизация) и уплътнява в
утайкоуплътнителите, след което да се обезводнява механично в центрофуга.
Ако обезводнената утайка не се транспортира с контейнери, има възможност да се
складира временно на площадката на ПСОВ. За целта, в проекта е предвидено да се
оборудва място за складиране на утайката, което се намира непосредствено до зоната
за обезводняване.
В актуалния ИП е разработена Програма за управление на утайките от ПСОВгр.Берковица. Програмата представя стратегия за управление на утайката
посредством разработването на различни сценарии за оползотворяване на утайката.
Максималните прогнозни годишни количества на генерираните утайки в предвидената
за изграждане нова ПСОВ-Берковица и предложената схема за третиране и
обезвреждане/оползотворяване на утайките са представени по-долу.
Таблица 97. Третиране и обезвреждане/оползотворяване на утайките от
бъдещата ПСОВ-Берковица за хоризонт 2014/2040г., 17 650 е.ж.
Местоположение
на ПСОВ
Бековица

Прогнозно
количество утайки
т/год.

м3/год.

472,3

2361,5

Метод на третиране
на утайките /съгласно
ПИП/

Вид обезвреждане/

Аеробно
стабилизиране и
механично
обезводняване

Вариант 1:

оползотворяване

Оползотворяване в
селското стопанство
за наторяване след
предварителна
оценка на утайките по
нормативни
показатели
Вариант 2:
Оползотворяване за
рекултивация на
нарушени терени
след предварителна
оценка на утайките по
нормативни
показатели
Вариант 3:
Депониране на
утайките на депо за
твърди битови
отпадъци (ДТБО)

Депонирането на утайката не отговаря на съвременните изисквания на Европейския
съюз за ограничаване на размера на площите за депониране на твърди битови
отпадъци. Това се препоръчва единствено като временна или аварийна мярка, когато,
поради някаква причина, утайката не може да бъде използвана в земеделието или за
рекултивация на терени.
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Съгласно информация от МОСВ Община Берковица обезврежда битовите си отпадъци
на „Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Монтана”, с. Крапчене.
Приблизителното разстояние от площадката на ПСОВ-гр.Берковица до депото е 25 км
(виж Карта 0/0 – Обща карта на канализационната инфраструктура на ВиК Берковица,
Приложение 1).
4.3.3. Оценка на възможностите
4.3.3.1.
Оценка на възможностите за развитие на канализационната
мрежа
Отвеждането на трите вида отпадъчни води (битови, промишлени и атмосферни) може
да се реализира чрез различни технически решения. В гъсто населени и промишлено
развити райони е целесъобразно да се потърси комплексно решение на канализацията
на всички обекти на регионална основа. Трябва да се вземат предвид перспективите
за социално-икономическото развитие, комплексното използване на водните ресурси и
санитарно техническите мероприятия по опазването им от замърсяване. В
канализацията на населените места и промишлените предприятия се прилагат
следните видове канализационни системи:
 Смесена канализационна система;
 Разделна (пълна и непълна) канализационна система;
 Полуразделна канализационна система;
 Комбинирана канализационна система.
Изборът на подходяща канализационна система се определя в зависимост от
специфичните условия на населеното място. Санитарно-хигиенната оценка на
канализационните системи не може да се направи без отчитане на техникоикономическите им показатели, които се изразяват в необходимите капитални
вложения и експлоатационни разходи. Рационалното балансиране и съчетаване на
санитарно-хигиенните и технико-икономическите показатели на различните системи
лежи в основата на сложния въпрос за избор на най-подходяща канализационна
система.
При определянето на алтернативни решения за всяка една агломерация попадаща в
обхвата на доклада са взети под внимание основните предимства и недостатъци
между видовете канализационни системи.
Таблица 98. Предимства и недостатъци на смесени канализационни системи
Предимства

Недостатъци

1. Технологични
 Всички регламентирани зауствания се
правят към една тръбна мрежа (или в
шахти по нея) и е невъзможно да се
направи грешка при свързването;

 Проблеми с утаяването в сухо време
поради ниските скорости в големите
диаметри;

2. Екологични
 Отвеждане и пречистване на първите
най-замърсени дъждовни води.

 Отвеждат се разредени отпадъчни
води в приемника чрез преливници при
интензивни валежи;

3. Експлоатационни
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 Всички тръби се промиват по време
на дъжд;
 По-ниски експлоатационни разходи за
поддържане на мрежата;

 Ниски концентрации в отпадъчните
води в ПСОВ (биологично стъпало)
поради разреждане с външни води;

4. Инвестиционни


В изкопа се полага само една тръба;

 Големи първоначални инвестиции за
дъждопреливници и съоръжения за
пречистване;
 По-големи разходи за пречистване и
експлоатация в пречиствателния процес
при дълготрайни дъждове;

Таблица 99. Предимства и недостатъци на разделни канализационни системи
Предимства

Недостатъци

1.Технологични



Добра минимална
(самопочистваща) скорост
мрежа;


в

битовата



При
дъжд
по-голям
от
оразмерителния и претоварване на
мрежата ще се наводнят само улиците;

Трябва много добре да се знае
разположението на мрежите и да се
избягват погрешни включвания (битови
отпадъчни води в системата за дъждовни
и обратното);

2. Екологични
 Не се заустват разредени битови
отпадъчни води в приемника;
3. Експлоатационни
 Чрез битовата мрежа към ПСОВ се
насочват почти постоянни като количество
и замърсеност отпадъчни води – няма
експлоатационни
проблеми
за
биологичното стъпало;

 Наличието на две тръбни мрежи
определя и по големите разходи за
поддръжка;

4. Инвестиционни


Не се изграждат дъждопреливници;

 Полагат се две тръби в изкопа: за
отвеждане на битовите и дъждовните
води (големи инвестиции)

Населените места в България за дълъг период от време са проектирани и изграждани
със смесена канализационна система. Колекторите са с големи диаметри и са
разположени в средата на уличното платно. Тези местни условия до голяма степен
предопределят и същия тип на системата в перспектива.
За да се изгради разделна канализационна система е необходима достатъчна ширина
на улиците, както и височина за разполагането на колекторите един над друг.
Нормативните изисквания за това са регламентирани в Наредба № 8 от 28 юли 1999 г.
за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени
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места. При разполагането на комуникациите трябва да
съществуващият водопровод и газифицирането на някои селища.

се

има

предвид

От санитарна гледна точка и съгласно настъпилите променени в начина на живот на
населението, в редица случаи е препоръчително да се разглеждат сценарии с
разделна канализационна система.
Индустриалните зони се характеризират със смяна на собствеността и неяснота
относно предназначението на терените и бъдещото развитие. За тях е желателно да
се предвиди разделна канализационна система.
Целта на настоящата разработка е да се дадат генерални решения за обхващане на
всички битови отпадъчни и индустриални води от урбанизираните територии и да се
отведат по най-късия път към пречиствателна станция за отпадъчни води. Основният
стремеж при решаването на дъждовния отток е да се използва максимално
хидравличния капацитет на съществуващата мрежа, като се търсят и възможности за
заустване в приемници.
Когато говорим за оценка на възможностите, не малкият процент на изграденост на
съществуващата канализация и голямата степен на присъединеност на населението
към нея са факти, които не могат да бъдат пренебрегвани. Възможностите за развитие
на канализационните мрежи трябва да са съобразени със съществуващото положение,
като това ще бъде предпоставка за пълноценното оползотворяване на
съществуващата вече канализационна инфраструктура с цел по-малко влагане на
бъдещи средства и ресурси. Препоръчва се системна подръжка на канализационната
система.
Град Берковица
При такъв голям процент на съществуващата канализационна мрежа на града не може
да се направи ново глобално вариантно решение за системата. За всеки квартал на
гр.Берковица са разгледани подробно алтернативите за развитие на канализацията
както следва.


Централна градска част

Имайки предвид големия процент на изграденост на канализацията в тази част на
града, консултанта смята, че е добре развитието на канализационната инфраструктура
в агломерация Берковица да продължи да следва съществуващото положение и
системата на този етап да остане смесена за част от града и пълно разделна за
останалата част с малки изключения, където това е невъзможно. Целта е да се
провери съществуващата канализация и да се прецени до колко тя може да бъде
оползотворявана и в бъдеще, като с минимални средства и усилия да бъдат
постигнати задоволителни резултати.
Главен колектор І е основният събирател на отпадъчни води от гр. Берковица.
изпълнен от бетонови тръби с големи диаметри. До този момент не са установени
съществени проблеми при неговата експлоатация по данни на „ВиК” ЕООД гр.
Берковица. За нормалната му работа е нужно евентуално почистване и профилактика.
Дъждопреливници № 2 и 3 по трасето на колектора са предвидени за осъществяване
на реконструкция и рехабилитация на отливните им канали поради лошото техническо
състояние, в което се намират.
Основният проблем на канализацията е свързан с отводняването на дъждовните
водни количества. За частта изпълнена с пълно разделна система предлагаме
подобряването на работата й по време на дъжд да се постигне чрез изграждането на
нови решетки с къси канали, които да заустят дъждовните води директно в близките
дерета.
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Територията около Главен колектор ІІ обаче, не може да продължава да се развива
като разделна. Предлагаме тази част от системата да премине в смесена. Необходимо
е цялостна реконструкция на колектора, поради изпълнението му с малки диаметри
(Ø200Б-Ø300Б). За да не се натоварва хидравлически Главен колектор І, в който се
зауства Главен колектор ІІ е необходимо изграждането на дъждопреливник в края на
му.
Останалата смесена канализация може да продължава да действа както досега. След
предварителна хидравлична проверка на главните колектори в тази зона се
предполага, че някои участъци нямат необходимия капацитет да провеждат
оразмеряваните водни количества. Главен колектор ІV, Главен колектор V и
Дъждопреливник №5 се нуждаят от реконструкция.
В масовия случаи второстепенната канализационна мрежа в централната градска част
е изпълнена от тръби с диаметър 200Б-250Б. Тези тръби с малки диаметри са в
противоречие със стандартите за минимален диаметър и трябва да бъдат подменени,
тъй като не са в състояние да изпълняват предназначението си и затрудняват
нормалното функциониране на системата.
Предложените алтернативи за бъдещо развитие на канализацията в централната част
на град Берковица са насочващи и индикативни. Вариантите, как да продължи да се
развива системата ще се прецизират след извършване на задълбочен анализ от
проектанта в следваща фаза на проектиране.


Кв. „Беговица” и кв. „Раковица”

За тези два квартала, както и за промишлената зона на гр.Берковица има изготвен
работен проект по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013г. - Интегриран
воден проект за инженеринг - проектиране и строителство по части
"Водоснабдяване" и "Канализация" на разширение на канализационната мрежа,
реконструкция
на
канализационната
мрежа,
реконструкция
на
водоснабдителната мрежа и ПСОВ в град Берковица. Проектът предвижда
изграждане на канализационната мрежа на улици в кв.„Беговица”, кв.„Раковица”,
Промишлена зона, ул. „Александровска”, ул. „Тимок”, ул. „Шипка”, доизграждане на
външен колектор до ПСОВ.
За кв. „Раковица” проектът предвижда доизграждане на канализационната мрежа по
следните трасета:


По ул. „Лале”и ул. „Иглика” – като смесена канализация;



По улицата западно на ул. „Малина” и по ул. „Пролет” като канализация само за
битови води;



По ул. „Крайречна” – като разделна. Предвидена е канализационна мрежа за
битови води и мрежа за атмосферни води, тъй като същите не могат да се
заустят повърхностно в река Раковица поради предстоящото изграждане на
подпорна стена (корекция на реката).

Работният проект разработва канализационната мрежа на кв. „Беговица”, където към
настоящият момент няма такава. Удължен е Главен колектор І по ул. „Кирил и Методи”,
за да могат да се доведат водите от квартала до съществуващата канализация в
града. Мрежата е разработена само за битови води. По отделни улици са предвидени
канали за атмосферни води, които ще се заустват директно във водоприемниците.
Предвидена е канализация по ул. „Тимок” и ул. „Шипка” в централната градска част.
Изготвеният проект обхваща канализация на част от ул. „Александровска”, която е част
от канализацията на промишлената зона. Същата ще бъде изпълнена само за битови
отпадъчни води.
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Разработена е и канализация в промишлената зона, разположена зад ж.п. гарата във
връзка с очакваното бъдещо развитие на същата. Канализационните клонове са само
за битови и промишлени води и ще заустват в Главен клон І.
Предмет на тази разработка е и доизграждането на Главен Колектор І и V и
включването им в бъдещата пречиствателна станция за отпадъчни води на гр.
Берковица.
На картния материал в чертеж №01/2 са посочени зоните, за които са предложени
рехабилитация, реконструиране и доизграждане на канализационната мрежа.
За реализирането на посочените варианти за развитие на канализационната мрежа на
гр.Берковица е необходимо осъществяването на някои мерки. Подробна информация
за предложените мерки насочени към подобряване цялостната работа на системата в
града са представени в т.4.3.4.
4.3.3.2.
Оценка на възможностите за пречистване на отпадъчните
води
Град Берковица
Град Берковица попада в категорията населени места с над 10 000 е.ж., за които не е
осигурено пречистване на отпадъчните води. Има актуален ИП за ПСОВ, с който се
кандидатства по приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013г”.
Проектът е в процес на оценка от МОСВ.
Технологичните схеми на ПСОВ от ИП са описани в т.4.3.2.1. Съгласно проекта ПСОВ
е предвидена с отстраняване на биогенни елементи. Проектните параметри са близки
до прогнозите на Консултанта - 17 650 еквивалент жители за хоризонт 2014/2040г.
Изпълнението на проекта за изграждането на ПСОВ-Берковица ще допринесе за
подобряване качеството на водите на река Раковица /поречие на р.Огоста/ и
намаляване риска за човешкото здраве и околната среда, както и за изпълнението на
Националната Екологична Стратегия и постигането на пълно съответствие с
изискванията на Директива 91/271/ЕЕС относно пречистване на отпадъчни води от
населени места .
4.3.4. Предложени варианти
Мерките свързани с бъдещата рехабилитация, доизграждане и реконструкцията
на канализационната система в агломерация Берковица в обхвата на „ВиК”
ЕООД гр.Берковица са разпределени в краткосрочен период обхващащ годините
2014-2020г.
За агломерацията, предмет на настоящия доклад са описани необходимите
инвестиционни мерки насочени към подобряване на канализационната система, както
и ползите от реализирането им.
Предложените инвестиции са въз основа на подробна оценка на възможностите за
развитие, описани в предишните глави 3.5., 4.3.1., 4.3.2 и 4.3.3 и са представени в
таблица 102
Град Берковица
През 2002г. за канализационната инфраструктура на град Берковица е изработено
предпроектно проучване, обхващащо цялостно обследване на съществуващото
положение на канализационната мрежа. Проучването описва техническото състояние
на системата и дава насоки за бъдещото и развитие и подобряване на работата й.
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От тогава до към днешна дата са полагани минимални усилия относно развитието на
канализацията, поради редица причини от финансов характер или от друго естество.
Ненавременното предприемане на действия свързани с поетапното отстраняване на
проблемите с канализационната мрежа е довело до нейното лошо техническо
състояние в момента.
Практически голяма част от мрежата се нуждае от реконструкция с цел по-голямата и
ефективност в бъдеще. Основните причини за това е амортизационната й остарялост
и недостатъчният капацитет на колекторите.
С осигуряването на финансиране на изработеният вече Работен проект по ОПОС за
доизграждане на мрежата ще се постигне 100% присъединеност на населението към
канализацията. Очаква се броят на допълнително присъединените жители да е около
3076 към 2020г. Осъществяването на този проект няма да бъде достатъчно условие за
подобряването на системата, а на малка част от нея.
Необходимо е да се осигурят средства за реконструкция на част от мрежата в
централната градска част и съоръженията към нея. От Дъждопреливниците и в сухо
време се наблюдава изтичане на битово-фекални води чрез отливните канали
директно в приемниците.
Подобряване работата на канализационната мрежа ще се постигне с осъщестяване на
мерките „Рехабилитация на главни канализационни колектори в град Берковица" и
"Реконструкция на главни канализационни колектори, второстепенна мрежа и
доизграждане на канализационната система на град Берковица". Техническите
параметри на предложените мерки са представени в приложената таблица по-долу. С
реализирането на мерките ще се повиши капацитета на канализацията и респсективно
ще се повиши събираемостта на отпадъчните води от територията на града. Очаква се
намаляване на количеството инфилтрация в системата и по-добра работа на
бъдещата ПСОВ гр.Берковица.
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Таблица 100. Мерки за подобряване и развитие на канализационната система – технически параметри – Краткосрочен
период
КС

EKATTE

Инвестиция_Име

Описания на инвестицията

Мерна
единица

Стойност

1

2

3

2

4

5

ПСОВ "Берковица" - гр.Берковица
новоизграждане
Довеждащ колектор до ПСОВ новоизграждане
Главни колектори - новоизграждане
Второстепенна мрежа новоизраждане
Второстепенна мрежа реконструкция
Дъждовна канализация новоизграждане
Главни колектори - новоизграждане
Главни колектори - рехабилитация
Дъждопреливник - новоизграждане
Дъждопреливник - реконструкция
Главни колектори - реконструкция
Главни колектори - новоизграждане
Второстепенна мрежа новоизграждане
Второстепенна мрежа реконструкция
Дъждовна канализация новоизграждане
Дъждопреливник - новоизграждане
Дъждопреливник - реконструкция

е.ж.

17650

км

0.7

км

2.7

03928

ПРОЕКТ 01: "Интегриран воден
проект за инженеринг проектиране и строителство по
части "Водоснабдяване" и
"Канализация" на разширение на
канализационната мрежа,
реконструкция на
канализационната мрежа,
реконструкция на
водоснабдителната мрежа и
ПСОВ в град Берковица."

км

6.3

км

0.3

км

0.9

км
км
бр
бр
км
км

0.1
6.9
1
2
3.4
0.2

км

1.8

км

23.9

км

2.2

бр
бр

1
1

КС_Берковица

КС_Берковица

КС_Берковица

03928

ПРОЕКТ 02: "Рехабилитация на
главни канализационни колектори
в град Берковица".

03928

ПРОЕКТ 03: "Реконструкция на
главни канализационни колектори,
второстепенна мрежа и
доизграждане на
канализационната система на град
Берковица".
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проект–
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канализационни
колектори в
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Таблица 101. Мерки за подобряване и развитие на канализационната система – инвестиции и точкова система
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Таблица 102. Индикатори на канализационната система за агломерация Берковица в обхвата на „ВиК” ЕООД – гр.
Берковица
Агломерация Берковица
Индикатори

1
2
1 Обслужвано население
Изграждане на нова
2
канализационна мрежа
Реконструкция на
3
канализационна мрежа
Изграждане на нови Главни
4
канализационни колектори
Реконструкция на Главни
5
канализационни колектори
Изграждане на нов
6 довеждащ колeктор до
ПСОВ
Реконструкция на довеждащ
7
колeктор до ПСОВ
Пречистени отпадъчни води
8
в нови ПСОВ
Пречистени отпадъчни води
9
в реконструирани ПСОВ
10 Еквивалентни жители
Изграждане на нова
11
дъждовна канализация
Реконструкция на дъждовна
12
канализация

Мерна
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5. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА
ПОНОСИМОСТТА

ПРОГНОЗА

И

ОЦЕНКА

НА

МАКРО-

5.1. Социоално-икономически прогнози
5.1.1. Макроикономическа прогноза
Прогнозите за ръста на реалния БВП и инфлацията на национално равнище,
използвани за целите на социално – икономическата прогноза и оценката на макропоносимостта, са представени в следващата таблицаError! Reference source not
found..
Таблица 103. Прогнози за развитие на избрани макроикономически индикатори
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Равнищ
е

Темп на Темп на Темп на Темп на Темп на Темп на
изменен изменен изменен изменен изменен изменен
ие
ие
ие
ие
ие
ие

Реален
БВП1

100

1,70%

1,20%

1,90%

3,50%

4,00%

3,30%

Инфлаци
я2

100

3,85%

3,35%

2,64%

2,43%

-

-

Източник: 1- МРРБ; 2-Конвергентна програма на Република България (2011-2014 г.)
От 1997 г. България функционира в условията на валутен борд; Еврото е резервната
валута и обменния му курс (1 евро = 1.95583 лева) не се изменя.
Тъй като не са налични официални дългосрочни прогнози за ръста на БВП на областно
и общинско равнище, е изготвен сравнителен анализ на базата на данни на НСИ за
ръста на БВП в България и в рамките на Област Монтана (част от която е обособената
територия на РП) за минали периоди с цел да бъдат формулирани адекватни
очаквания относно бъдещите тенденции.
Таблица 104. Ръст на БВП в България и Област Монтана в периода 2007-2009 г.
Ръст на БВП, верижен
индекс
(предходна
година=100)

БВП, хил.лв.
2007

2008

2009

2007

2008

2009

БЪЛГАРИЯ

60 184 616 69 295 031 68 321 610 100.00%

15.14%

-1.40%

Област Монтана

728 678

18.52%

-11.43%

863 619

764 890

100.00%

По икономически сектори:
Индустрия
БЪЛГАРИЯ

16 308 835 17 557 681 17 996 307 100.00%

7.66%

2.50%

Област Монтана

169 595

11.02%

-20.29%

188 285

150 077

100.00%

Услуги
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БЪЛГАРИЯ

31 239 238 36 184 973 37 862 461 100.00%

15.83%

4.64%

Област Монтана

339 850

387 532

401 399

100.00%

14.03%

3.58%

БЪЛГАРИЯ

3 026 654

3 990 180

2 836 721

100.00%

31.83%

-28.91%

Област Монтана

102 882

143 703

105 645

100.00%

39.68%

-26.48%

Селско стопанство

Източник: НСИ и собствени изчисления
Представените данни показват, че ръстът на БВП, регистриран в Област Монтана през
2008 г. спрямо 2007 г. надвишава средния за страната. През 2009 г. в резултат на
настъпването на икономическата криза е регистриран отрицателен ръст на БВП на
национално и областно равнище, като този в рамките на областта надвишава
значително средния за страната. По отношение на основните икономически сектори,
най-силно засегнатият от кризата на национално и областно ниво е селското
стопанство – през 2009 г. БВП бележи спад с над 25%. В същото време, ръстът в
сектора на услугите остава положителен през 2008 и 2009 г. както на национално ниво,
така и в област Монтана. Най-значителното разминаване на нивата на ръст на БВП в
страната и областта се наблюдава в индустриалния сектор. Докато БВП на
национално ниво бележи ръст през 2008 и 2009 г., през последната в област Монтана
е отчетен спад с над 20% спрямо предходната година.
5.1.2. Демографска прогноза
А. Методика
Прогнозата на населението в обособените територии на ВиК дружества за периода
2012-2043 г. се базира изцяло на националната прогноза за броя на населението до
2060 г. на НСИ. Взети са предвид и трите варианта: първи, целеви (реалистичен);
втори, относително ускоряване (оптимистичен); трети, относително забавяне
(песимистичен).
Прогнозата за населението, живеещо на територията, обслужвана от отделните ВиК
дружества, се базира на екстраполация на средния темп на прираст за периода 20012011 г. (според преброяванията). Конкретните стъпки при осъществяване на
изчисленията са следните:


Първо, стъпва се на прогнозата на населението по области. Изчислява се
конкретният темп на изменение (намаляване) на населението за съответната
област през годините: 2015, 2020, 2025, 2030, 2035, 2040, 2043 г., както е
дадено от НСИ;



Второ, съотнася се процентът на намаление на населението през
горепосочените години със съответния процент на намаление на населението
през периода 2001-2011 г.;



Трето, изчислява се темпът на изменение (в 99% от случаите става въпрос за
намаление) на населението по общини за периода 2001-2011 г. Изчислява се
темп на изменение на населението за горепосочените години по следната
формула: (напр. за 2015 г.) = 1- Тобщ11/01*(Тобл15/11 / Тобл11/01) . Както се
вижда, използва се темпът на изменение на населението на общината,
регистриран за 2001-2011 г., но той се коригира с прогнозирания за областта
темп на изменеие на населението през всяка една от прогнозираните години.;
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Четвърто, умножава се броят на населението на общината през 2011 г. с
прогнозираното изменение на населението през всяка една от горепосочените
години.



Пето, броят на населението по общини за междинните години: например,

2012, 2013, 2014
2016, 2017, 2018, 2019
и т.н.
се променя с равни пропорционални части от изменението за съответния период.
Например за първия период 2011-2015 г. изменението се дели на 4 и за всяка
междинна година се прибавя към броя на населението през предходната. Например в
една община населението през 2011 г. е 1000 д., през 2015 г. е прогнозирано да са 800
д., това означава, че годишно те ще намаляват с 200/4=50 д. Тогава през 2012 г.
населението ще е 950 д., през 2013 г. ще е 900 д., през 2014 г. – 850 д.


Шесто, населението по отделни селища се намира като се умножи процентът
на изменение на населението на общината през настоящата спрямо
предходната година, по броя на населението на селището през предходната
година. Например, ако едно селище през 2011 г. има 10000 ж., а за общината, в
която е, през 2012 г. се предвижда населението да намалее с 5% спрямо 2011
г., то селището ще има през 2012 г., също с 5% по-малко население.

Тази методика се коригира по експертна преценка в следните случаи:


След изпълнение на стъпка 4 – определяне на броя на населението по общини
за посочените години (2015-2043 г.), поради различните структури и темпове се
получава сбор от броя на населението по години, малко по-висок от този,
прогнозиран от НСИ за областта за съответните години. Разминаването на една
област е средно 200-300 души през 2015 г. до около 2000 души през 2043 г. В
тези случаи с тази сума се коригира населението на областната община (ако
имаме случай на концентрация на население в нея) или пропорционално на
броя на населението на всяка община, ако няма концентрация на населението в
една община (например област София област).



След изпълнение на стъпка 6 – определяне на броя на населението по селища,
през 2043 г. за отделни селища остава минимален брой население - 1-3 души.
За тях се прави справка за: възрастовата структура на населението през 2011 г.
(преброяването) и от таблиците за средната продължителност на предстоящия
живот по единични възрасти на НСИ. Според последната справка очакване за
доживяване на 32 г. – какъвто е срокът на прогнозата (2043-2011) имат хората,
които през 2011 г. са най-много във възрастовата група 40-44 г. Ако през 2011 г.
хората в проверяваните селища са над тази възрастова група се приема, че в
това селище през 2043 г. няма да има население. Тези бройки се добавят към
броя на жителите на селището, което е общински център за да се запази общия
брой на населението на общината.



В отделни случаи, когато темпът на населението на една община за периода
2001-2011 г. е много голям – обикновено над 30% и прогнозата е населението
на областта до 2043 г. да намалее с процент превишаващ 3 пъти процента на
спад на населението на областта за периода 2001-2011 г., екстраполацията
води до отрицателен резултат на броя на населението на общината през
последната година. Поради малката вероятност това да се случи – да се
обезлюди напълно дадена община, коригираме процента на спад през периода
2001-2011 г. по експертен път, за да се получи приемлив брой на населението
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на тази община през 2043 г. Корекцията към намаление в този случай се поема
от останалите общини в областта.
Б. Сценарии на прогнозите за изменение в броя на населението
съставните агломерации с над 2000 е.ж.
Таблица 105. Реалистичен сценарий
2010

2015

2020

2025

2030

2035

2038

17663

16392

15758

15164

14611

14102

13818

Агломерация Берковица 13690

12802

12306

11844

11419

11028

10810

„ВиК Берковица” ЕООД

Таблица 106. Оптимистичен сценарий
2010

2015

2020

2025

2030

2035

2038

17663

16418

15834

15307

14827

14390

14062

Агломерация Берковица 13690

12822

12366

11956

11588

11254

10983

„ВиК Берковица” ЕООД

Таблица 107. Песимистичен сценарий
2010

2015

2020

2025

2030

2035

2038

17663

16381

15719

15094

14508

13962

13659

Агломерация Берковица 13690

12793

12276

11789

11338

10919

10686

„ВиК Берковица” ЕООД

Представените данни показват, че при реалистичния, оптимистичния и песимистичния
сценарийнаселението на обособената територия на Генералния план ще намалее
съответно с 22%, 20% и 23% в рамките на прогнозния период. Темпът на намаление на
броя на населението на агломерация Берковица е сходен, съответно 21%, 20% и 22%.
Направената прогноза подкрепя анализа на съществуващата ситуация, представен
във втори разделна настоящия ГП, който показва, че възрастовата структура и
естественият прираст на населението в рамките на обособената територия са
значително по-неблагоприятни в сравнение със средното за страната.
5.1.3. Прогноза за развитието на бизнеса
А. Методика
Основната цел на методологията е да се направи оценка на брутната добавена
стойност (БДС) за отделни населени места и да се разработят прогнози за бъдещата
стойност на добавената стойност по икономически сектори. В този смисъл
методологията се състои от следните два компонента:


Прогностичен. Чрез този компонент се цели разработването на прогнози за БДС
по икономически сектори до 2043 г., като за целта са използвани 3 различни
сценария на развитие.



Оценки на ниски териториални нива. Целта на този компонент е да се получат
оценки за такива ниски регионални нива, за които не се публикуват официални
данни – а именно за БДС по икономически сектори за отделните населени
места.
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Основната информация заложена в методологията е брутната добавена стойност. Тя
се базира на Националните сметки на България, които са разработени в съответствие
с възприетите методологически принципи на Европейската система от сметки на
Евростат и на Системата на националните сметки на ООН. В методологията се
използвани официално публикуваните от НСИ данни за БДС по следните
икономически сектори11:


Селско и горско стопанство;



Индустрия;



Услуги.

Освен за страната, НСИ публикува ежегодно информация за БДС по икономическите
сектори и за отделните области на страната. Използваните данни са годишни и
обхващат периода 2001-2010 г12.
В основата на използваната методология за прогнозиране е заложен
иконометричният анализ на динамични редове. За да се подходи към анализа
коректно, предварително е необходимо да бъде извършена проверка за сравнимост и
съпоставимост на използваните динамични редове.
Сравнимост и съпоставимост на използваните статистически редове
Преди да бъдат конструирани иконометричните модели за прогнозиране на
добавената стойност по икономически сектори е необходимо да бъдат построени
статистическите редове по такъв начин, че да отразяват обективно развитието на
изследваните явления. За целта е необходимо да бъде извършена проверка за
сравнимост и съпоставимост на данните. Ако данните не са съпоставими, то
резултатите от моделите ще бъдат изкривени и няма да отразяват обективната
действителност. Съпоставимостта на динамичните редове може да се търси в
следните няколко аспекта:
Съпоставимост по време. При моментните редове тази съпоставимост означава
моментите, които са залегнали в основата на динамичните редове, да бъдат равно
отдалечени един от друг, а при периодните редове – данните трябва да се отнасят за
равно широки интервали от време. За да бъдат съпоставими редовете са използвани
годишни данни за брутната добавена стойност.
Съпоставимост по място и обхват. Статистическите данни е необходимо да се
отнасят към една и съща съвкупност и за една и съща територия. В случая,
несъпоставимост се проявява поради промяната на статистическите райони (райони за
планиране). Например, до 2006 г. в Северозападен район се включват само три
области - Видин, Враца и Монтана, а след това към тях се добавят и областите Ловеч
и Плевен.
Съпоставимост в съдържанието и начина на изчисляване на статистическите
величини (методологията). Според този критерий, изследваното явление трябва да се
изчислява по една и съща методология.
Съпоставимост по мащаби и цени. Промяната на добавената стойност през
отделните години по икономически сектори може да се дължи както на промяна на
реалната добавена стойност, така и на промяна на равнището на цените
(инфлационните процеси) в страната. За отчитане на реалното изменение на
Секторите са детайлно дефинирани в използваната Класификация на икономическите
дейности – КИД-2008.
12
Посоченият период се отнася при изследването за цялата страна, а за отделните области
информацията е до 2009 г.
11
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добавената стойност по икономически сектори е необходимо да бъдат дефлирани
изходните динамични редове (техните стойности) със съответен дефлатор, като
получените членове на реда се отнасят към една и съща базова година. В случая
избраната базова година е 2005 г., а връзката между номиналните брутни добавени
стойности, дефлаторите и реалните брутни добавени стойности по икономически
сектори се изразява чрез следната формула:

RGVAij 

NGVAij
Defli

където, NGVA е номиналната брутна добавена стойност (в текущи цени), RGVA реалната брутна добавена стойност (в съпоставими цени), Defl - дефлатор, i е
пореден номер на икономическия сектор ( i  1, 2,3 ), а j е областта за която се отнася
добавената стойност ( j  1, 2,..., 28 ).

След привеждането на статистическите редове в съпоставими, последващите оценки и
прогнози се основават на изчислената реална брутна добавена стойност.
Оценка на брутната добавена стойност по области за 2010 г.
Националният статистически институт публикува брутната добавена стойност по
икономически сектори както за страната, така и за отделните 28 области. За
съжаление информацията по области се публикува с известен лаг във времето.
Последните налични данни за БДС към момента на изследването се отнасят за
страната за 2010 г. , а по области – за 2009 година. За да се получат оценки за БДС
през 2010 г. по области е заложена презумпцията, че структурата на добавената
стойност по области през 2010 г. не се различава съществено от структурата на БДС
по области през 2009 година. При това допускане е възможно като първи етап да се
изчисли темпът на растеж на БДС по икономически сектори за страната по следната
формула:

T2010/09i 

RGVA2010i
RGVA2009i

където: T са темпове на растеж на БДС през 2010 в сравнение с 2009 година по
икономически сектори.
На втори етап изчислените темпове на растеж по икономически сектори за страната
може да се използват като корекционни множители за получаването на БДС по
икономически сектори за отделните области за 2010 година.
Прогнозиране на брутната добавена стойност
Използваните иконометрични модели на прогнозиране имат за цел да установят и
моделират тенденциите на развитие (тренда) на брутната добавена стойност по
икономически сектори и области през последното десетилетие.
При моделиране на тенденциите на развитие на брутната добавена стойност, тя се
разглежда като функция от времето t, което се представя по следния начин:

Y  f (t )
Моделирането на тенденцията на развитие се свежда до установяване на аналитичния
вид на функцията f , чрез която се изразяват проявените закономерности на развитие
на БДС и установяването на стойностите на параметрите на използваната функция.
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При моделирането на БДС е използван средноекспоненциален темп на растеж, тъй
като той има основно предимство пред средногеометричния темп и това е, че при
неговото изчисляване се използват значенията на БДС през всяка една година, а не
само
през
първата
и
последната
година
на
изследвания
период.
Средноекспоненциалният темп на растеж се изчислява като се използва следния
нелинеен иконометричен модел:

Yt  0 1t   t
В статистическата литература средните темпове на растеж се използват като
обобщаващи статистически показатели. Чрез средните темпове се характеризират
закономерностите на развитието на брутната добавена стойност през последното
десетилетие, като се елиминира влиянието на чисто случайните причини и измерват
динамиката на БДС която се формира под влиянието на закономерните,
трайнодействащи фактори. Именно последните обуславят изследваните тенденции на
развитие.
За получаването на прогнозните стойности на БДС по икономически сектори и области
са разработени три сценария:


Реалистичен сценарий на развитие. Този сценарий се базира на презумпцията,
че БДС през прогнозния период ще се развива по същия начин, както през
изследвания период.



Оптимистичен сценарий на развитие. Оценките при този сценарий имат повисоки стойности в сравнение с оценките при реалистичния. В основата на този
сценарий стои допускането, че БДС ще започне да се развива в бъдеще с 50%
по-висок темп на прираст в сравнение с изследвания период, когато
динамичният ред е прогресивен. В случаите при регресивни динамични редове,
забавянето през бъдещите периоди ще бъде с 50 % по-бавно в сравнение с
изследвания период.



Песимистичен сценарий на развитие. Прогнозните стойности за БДС при този
сценарий са по-ниски в сравнение с реалистичния сценарий. Тук допускането е
за 50% по-бавно нарастване през прогнозния период за прогресивните
динамични редове и съответно с 50% по-бързо намаление при регресивните
редове.

При така направените допускания прогнозните стойности се получават по следната
формула:

YN* L, s  Yt .Ts L
където

YN*  L , s

е прогнозната стойност на БДС при съответния сценарий,

Ts -

Y

използваният бъдещ среден темп на растеж, t - последния член на изследвания ред,
L - хоризонт на прогнозата, а s - използвания сценарий на развитие ( s  1, 2,3 ).
Регионализация на брутната добавена стойност
Регионализацията на БДС е подчинена на следните водещи принципи:


Общите концепции и дефиниции, прилагани при
стандартната система от национални сметки за страната;



Наличната на съответното регионално ниво (общини и населени места)
статистическа информация.

разработването
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Изчисленията следват методологическата последователност на производствения
метод, като за база се използва оценената от НСИ БДС на областно ниво за трите
сектора – аграрен, индустрия и услуги.
По принцип регионализацията може да се осъществи чрез два основни метода отдолунагоре (bottom-up) и отгоре-надолу (top-down). Прилагането на единия от двата метода
зависи най-вече от характера на наличната базисна информация и начина на
структуриране на информационните потоци, съществуващи в практиката на
националната статистическа система.
При метода отдолу-нагоре (bottom-up) регионализацията на БДС включва използване
на базисна информация за единиците-резиденти в региона като чрез последващо
аргегиране се достига до регионалната стойност на съответния агрегат. За
прилагането на този метод е задължително да се разполага с необходимата
статистическа информация за всяка от единиците-резиденти на съответната
територия.
При втория метод - отгоре-надолу (top-down) се използва разпределяне на стойността
на БДС от по-високо регионално (или национално) ниво към по-ниско чрез т.нар.
„регионален индикатор“ – показател, който се счита за достатъчно силно корелиран с
БДС. Този метод е подходящ за прилагане, когато не се разполага с необходимата
информация за единиците-резиденти на съответното регионално ниво.
Следвайки описаните методи и принципи за регионализация на БДС е приложен
методът отгоре-надолу (top-down), тъй като не се разполага с налична статистическа
информация за всички единици-резиденти на ниво населено място.За разпределяне
на БДС на по-ниските регионални нива в настоящата методика е използван
показателят брой на заетите по сектори.
Б. Сценарии на прогнозите за развитие на бизнеса
В съответствие с възприетата методология и изготвения въз основа на нея алгоритъм,
са изчислени следните сценарии (дефинирани в точка А) за развитие на БДС,
представени в следващите таблици.
Таблица 108. Сценарии за развитие на БДС в индустрията (хил.лв.)
2011

2015

2020

2025

2030

2035

2038

15202

17070

19731

22807

26362

30472

33239

Оптимистичен сценарий 15419

18324

22736

28212

35006

43436

49439

Песимистичен сценарий 14985

15885

17088

18381

19772

21269

22221

Реалистичен сценарий

Таблица 109. Сценарии за развитие на БДС в услугите (хил.лв.)
2011

2015

2020

2025

2030

2035

2038

25279

25625

26063

26509

26962

27423

27704

Оптимистичен сценарий 25322

25842

26507

27190

27890

28608

29047

Песимистичен сценарий 25237

25408

25625

25843

26064

26286

26420

Реалистичен сценарий
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Както бе отбелязано в раздел 2, в периода 2007-2009г. обособената територия на РП
се характеризира с по-нисък дял на БДС, произведена в индустриалния сектор спрямо
средното за страната. Следва да се подчертае, че по-бавен темп на бъдещо
икономическо развитие предполага и по-ниско ниво на водопотреблението от страна
на съответните производствени мощности. Също така, бавното бъдещо развитие на
общинската икономика би могло да окаже негативно влияние върху равнището на
доходите на населението (които в периода 2007-2010 г. се запазват по-ниски спрямо
средното за страната), както и върху нивото на социално поносимата цена на
предоставяните ВиК услуги.
5.1.4. Прогноза за доходите на населението
А. Прогноза за развитието на доходите на населението
Преди да бъдат разгледани представените прогнози следва да се отбележи, че към
2010 г. равнището на доходите на домакинствата от обособената територия е по-ниско
от средното за страната. Този факт обуславя и очакванията относно бъдещото
развитие на доходите в областта, както и поносимостта на предоставяните на
населението ВиК услуги (доходите и разходите на домакинствата в обособената
територия на „ВиК Берковица” ЕООД са разгледани подробно в Глава 2 от настоящия
ГП).
В съответствие с възприетата методология и изготвения въз основа на нея алгоритъм
е прогнозирано развитието на доходите на населението, живеещо в този район до
2038 година. Данните за ключови години от прогнозата са представени в долната
таблица:
Таблица 110. Данни за ключови години от прогнозата
Год. общ доход на
домакинство от найОбщ годишен доход на бедния (първи) децил Години домакинство (лв.)
(разчетна величина) лв.

Ср. общ доход на
домакинство от І-ІІІ
децил
(разчетна
величина) лв.

2010

7748

3083

4128

2014

8832

3514

4706

2015

9186

3655

4894

2020

10805

4299

5757

2025

12709

5057

6771

2028

14009

5574

7464

2030

14949

5948

7965

2035

17584

6996

9368

2038

19383

7712

10327

Източник: Министерство на финансите, НОИ и собствени изчисления
Забележка: Равнището на доходите на домакинствата по децилни групи е много
важно за определяне на поносимостта на цената на ВиК услугите за населението.
НСИ публикува данни за доходите по децилни групи само на национално равнище. За
изчисляване на доходите на домакинствата по децилни групи на областно равнище
към средния доход за областта се прилагат коефициенти, равни на
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съотношението на всяка децилна група към средния доход на национално равнище.
Изчисленият на базата на този алгоритъм доход по децилни групи за обособената
територия на „ВиК Берковица” ЕООД е представен във втора глава на настоящия
РП.
Доходите в района като цяло са под средното за страната (9023 лв. на домакинство
през 2010 година). Получените данни отразяват темпа на нарастване на БВП (по данни
на НОИ и приет като база при екстраполацията) и сочат увеличение на доходите в
района около 2.5 пъти за прогнозния период. Това са и границите, с които следва да се
съобразява изменението на цените на ВиК услугите за населението в контекста на
законовите изисквания за тежестта на тези разходи в бюджетите на домакинствата.
Б. Прогнозни оценки за социалната поносимост на цените на ВиК услугите за
населението
В съответствие с възприетата методология и изготвения въз основа на нея алгоритъм,
са изчислени следните варианти на прогнозни оценки за социалната поносимост на
цените на ВиК услугите (водоснабдяване, отвеждане и третиране) и са представени в
следващата таблица.
Таблица 111 Прогнозни оценки
І вариант: При база общ
годишен
доход
на
домакинство и при праг
4% разходи за ВиК
услуги от доходите
Години (лв./м3)

ІІ вариант: При база
доход на домакинство
от най- бедния (първи)
децил и при праг 4%
разходи за ВиК услуги
от доходите (лв./м3.)

ІІІ вариант: При база ср.
доход на домакинство
от І-ІІІ децил и при праг
4% разходи за ВиК
услуги от доходите
(лв./м3)

2010

4,01

1,60

2,14

2014

4,57

1,82

2,44

2015

4,75

1,89

2,53

2020

5,59

2,23

2,98

2025

6,58

2,62

3,50

2028

7,25

2,88

3,86

2030

7,74

3,08

4,12

2035

9,10

3,62

4,85

2038

10,03

3,99

5,35

Източник: Министерство на финансите, НОИ и собствени изчисления
За целите на регионалния генерален план понисимостта на ВиК услугите се изчислява
към средния общ доход на домакинство от І-ІІІ децил и при праг 4% разходи за ВиК
услуги от доходите – III вариант.
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5.2. Прогноза за водопотреблениетo
Прогнозата за водопотреблението в населените места с над 2000 е.ж. и общо за
обособената територия за периода 2012-2038 г. съдържа три компонента: прогноза за
водопотреблението на населението, прогноза за водопотреблението на бизнеса и
прогноза на загубите на вода.
Изготвените прогнози са насочени към постигане на целево водопотребление
към 2038 г. за населението от 120 л/ж/д и общо от 160 л/ж/д (вкл. население,
бизнес и обществени консуматори) за цялата обособена територия.
За населени места, за които има разработени прединвестиционни проучвания,
изготвени във връзка с кандидатстване по ОПОС 2007-2013 г., определената в
тях водоснабдителна норма (включваща потреблението за бита, бизнеса и
обществените консуматори) за оразмеряване на бъдещата инфраструктура е
заложена в изготвените прогнози.

5.2.1. Прогноза за водопотреблението от населението
Прогнозата за водопотреблението на населението е изготвена въз основа на следните
изходни данни:
 брой на населението в населените места в обособената територия за
периода 2007-2011 г. по данни на НСИ и прогнозен брой на населението за
периода 2012-2038 г.
 битово потребление на вода в населените места в обособената територия за
периода 2007-2011 г. (инкасирана вода), получено от ВиК оператора.
Въз основа на посочените данни е изчислена водопотребителна норма за всяко
населено място (за което е подавана вода от ВиК оператора) за периода 2007 – 2011 г.
Въпреки че цялото население в обособената територия е водоснабдено, не цялото
ползва услугите на оператора, поради което в общата прогноза за обособената
територия са включени само населените места, които ползват услугите на “ВиК
Берковица” ЕООД - гр. Берковица.
Водоснабдителната норма е прогнозирана така, че да достигне целева стойност от 120
л/ж/д или 43,8 м3/год. Тенденциите на развитие (трендът) са моделирани чрез
осредняване на текущото водопотребление.
При така описания подход са правени два вида корекции:
първо, при липса на достатъчно данни за установяване на тенденцията във
водопотреблението в някое населено място, в това населено място е използван
средният темп на промяна на водопотреблението за обособената територия,
второ, ако при така направените изчисления в някои населени места (основно
села) се получи по-висока норма от целевата 120 л/ж/д или 43,8 м3/год., то тази
стойност се счита за недействителна и тези населени места присвояват стойността
на осреднено потребление на всички села в района на проекта. Тези по-високи
стойности са в резултат на: а) грешки в информацията и б) използване на питейна
вода за напояване, като се очаква, че и двете практики ще бъдат преустановени
още през 2012 г.
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Водопотреблението за бита е получено въз основа на изчислената прогнозна
водоснабдителна норма и прогнозата за броя на населението в населените места в
обособената територия за периода до 2038 г.
Изчисленото водопотребление от населението е представено в Таблица 120.
5.2.2. Прогноза за водопотреблението от административни, индустриални
и търговски единици
Прогнозата за водопотреблението на административни, индустриални и търговски
единици е изготвена въз основа на следните изходни данни:
 потребление на вода общо от административни, индустриални и търговски
единици в населените места в обособената територия за периода 20072011 г. (инкасирана вода), получено от ВиК оператора;
 брутна добавена стойност на населените места с над 1800 жители в
обособената територия за 2011 г. и прогноза за брутната добавена
стойност за периода 2012-2038 г.
За населените места, за които има налични данни за БДС, е изчислена водоемкост на
БДС, измерена като фактурираната вода (куб.м) на 1000 лв. БДС за 2011 г.
Прогнозата за водопотреблението на бизнеса е изготвена при допускането, че
водоемкостта на БДС ще намалява в резултат на взети мерки, съгласно плановете за
управление на речни басейни. Тъй като не за всички населени места в обособената
територия има изготвена прогноза за водоемкостта на БДС, са използвани два
подхода:
първо, населени места с над 1800 жители, за които е изготвена прогноза за развитието
на БДС – в този случай водопотреблението е получено като произведение на
прогнозната БДС и необходимата вода за производство на 1000 единици БДС,
съгласно прогнозата за намаляване на водоемкостта;
второ, за населени места с под 1800 жители, за които не е изготвена прогноза за
развитието на БДС – бъдещото потребление е получено като произведение на
текущото потребление и темпа на намаление на водоемкостта при бизнеса за
обособената територия.
Допуска се, че предприятията със собствено водоснабдяване ще продължат
самостоятелно да задоволяват нуждите си от вода и тези количества не са включени в
прогнозата.
Изчисленото водопотребление от административни, индустриални и търговски
единици е представено в Таблица 112.
5.2.3. Загуби на вода
Нивото на загубите на вода в рамките на обособената територия на “ВиК Берковица”
ЕООД - гр. Берковица е изчислено, както следва:
 За населените места, които попадат във ВС, информацията за загубите на
вода, представена в раздел 3.49, е използвана като база на прогнозите за
потребление на вода.
За населените места, които не са включени във ВС, е използвано предоставеното от
ВиК дружеството средно ниво на загубите на вода.
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При прогнозирането на загубите на вода е използваната Алтернативата Загуби на
вода_1 (описана в раздел 6. Приоритети за развитието на ВиК инфраструктурата

за постигане на съответствие с директивите на ЕС и законодателството за
околната среда), която включва прилагане на програмата за намаляване на загубите
на вода за постигане на ниво от 35% в средносрочен план и 25% в дългосрочен план
за населени места с над 2000 жители. Нивото на загубите на вода остава непроменено
за по-малките населени места.
Изчислените загуби на вода са представени в Таблица 114..

5.2.4. Прогноза за общото водопотребление
Общото водопотребление в населените места с над 2000 е.ж. и общо за обособената
територия е представено в следващата таблица:
Таблица 112 Прогноза на водопотреблението
Население в обособената
територия на ВиК
"Берковица", ползващо
услугата доставяне на
вода
в т.ч. население в
населени места с над 2000
е.ж. в обособената
територия на ВиК
"Берковица", ползващо
услугата доставяне на
вода
Водопотребление на
населението - общо
в т.ч. в населени места с
над 2000 е.ж.
Водопотребление на
бизнеса - общо
в т.ч. в населени места с
над 2000 е.ж.
Намаление на
водоемкостта на БДС
според плановете за
управление на речни
басейни в резултат на
взетите мерки
Общо потребление
в т.ч. в населени места с
над 2000 е.ж.
Средно потребление на
населениието и
индустрията за
обособената територия

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2038

бр.

17663

16392

15758

15164

14611

14102

13818

бр.

13690

12802

12306

11844

11419

11028

10810

хил.м3/г

602

560

556

553

551

549

549

хил.м3/г

414

403

405

408

411

415

418

хил.м3/г

197

172

162

154

147

141

137

хил.м3/г

135

124

122

120

118

116

115

0

0.968

0.968

0.968

0.968

0.968

0.968

хил.м3/г

799

732

719

707

698

690

686

хил.м3/г

549

527

527

528

529

531

532

45

45

46

47

48

49

50

м3/год
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2010

2015

2020

2025

2030

2035

2038

Средно потребление на
населениието и
индустрията за
обособената територия
л/ж/д
124
122
125
128
131
134
136
Коригирана прогноза с отчитане на водопотребителните норми от инвестиционнните
проекти, подадени в ОПОС
Общо потребление
хил.м3/г
Средно потребление на
населениието и
индустрията за
обособената територия m3/год
м3/год
Средно потребление на
населениието и
индустрията за
обособената територия л/ж/д
л/ж/д

799

732

719

707

698

690

686

45

45

46

47

48

49

50

124

122

125

128

131

134

136

1390

1016

813

660

554

483

446

%

63.5%

58.1%

53.1%

48.3%

44.3%

41.2%

39.4%

Физически загуби
Физически загуби

хил.м3/г
%

1208
55.2%

883
50.5%

707
46.1%

574
42.0%

482
38.5%

420
35.8%

387
34.2%

Видими загуби на вода
Видими загуби на вода
Загуби на вода в
населените места с над
2000 е.ж.
Загуби на вода в
населените места с над
2000 е.ж.
Физически загуби
Физически загуби
Видими загуби на вода
Видими загуби на вода

хил.м3/г
%

182
8.3%

133
7.6%

106
6.9%

86
6.3%

72
5.8%

63
5.4%

58
5.1%

хил.м3/г

955

660

480

348

260

206

177

%
хил.м3/г
%
хил.м3/г
%

63.5%
830
55.2%
125
8.3%

55.6%
574
48.3%
86
7.3%

47.7%
417
41.4%
63
6.2%

39.8%
303
34.6%
45
5.2%

33.0%
226
28.7%
34
4.3%

28.0%
179
24.3%
27
3.7%

25.0%
154
21.7%
23
3.3%

2188

1747

1532

1368

1252

1173

1132

1503

1187

1007

876

789

737

710

Загуби на вода общо за
обособената територия
Загуби на вода общо за
обособената територия

хил.м3/г

Общо търсене на вода
(общо водопотребление и
загуби)
Общо за обособената
територия
хил.м3/г
На населените места с над
2000 е.ж.
хил.м3/г

Draft Regional Master Plan Berkovitsa BG_25.02.2013

стр.266

България, Проект за развитие на общинската инфраструктура
Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в западен регион на Република
България, MIDP-MP-QCBS3, Заем №: 7834-BG
Генерален план за oбособената територия на “ВиК” ЕООД - гр. Берковица

5.3. Прогнозни количества на отпадъчните води
Въз основа на данни за настоящото положение и резултати от социално-икономически
прогнози е разработена настоящата прогноза за предвиждания поток на отпадъчните
води. Получените изчисления са представени таблично за всяка една агломерация,
попадаща в обхвата на ВиК дружеството.
Разгледани са три сценария за прогноза на отпадъчните води към 2038 г. –
реалистична, оптимистична и песимистична прогноза. Стойностите на отпадъчните
водни количества са определени в зависимост от промените в населението за трите
възможни варианта.
5.3.1. Битови отпадъчни води
За оразмеряване на канализационните мрежи и пречиствателните съоръжения е
необходимо да се определят количествата на отпадъчните води. Канализационната
мрежа и съоръженията по нея трябва да бъдат в състояние да приемат и отведат
максималните очаквани количества на отпадъчните води в края на приетия
експлоатационен период.
Количеството на битовите отпадъчни води от населените места се определя от броя
на жителите, отводнителната норма и режима на оттичане.
Броят на жителите се приема съобразно с перспективното развитие на селището за
края на експлоатационния период.
За населени места, в които има развит туризъм, за определянето на отпадъчните
водни количества е взет предвид броят на очакваните посетители.
Отводнителната норма е средното количество отпадъчна вода (за година), което се
получава от един жител за денонощие. Отводнителната норма се приема 90% от
водопотребителната.
Количествата битови отпадъчни води са представени таблично за всяка една
агломерация, предмет на настоящия доклад.
Таблица 113 Количество битови отпадъчни води за град Берковица.
ПРОГНОЗА ЗА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ ЗА 2038 г.- гр. Берковица
Мярка
І. Население

бр.

1. Постоянни жители
2. Туристи /хотели/

Реалистична

Оптимистична

Песимистична

12310

12483

12186

10810

10983

10686

1500

1500

1500

ІІ. Средни отпадъчни
водни количества
1. Битови отпадъчни
води
Водоснабдителна норма

л/ж/д

106

106

106

Отводнителна норма

л/ж/д

95

95

95

Количество на битови
отпадъчни води

м3/д

1174

1191

1163

Draft Regional Master Plan Berkovitsa BG_25.02.2013

стр.267

България, Проект за развитие на общинската инфраструктура
Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в западен регион на Република
България, MIDP-MP-QCBS3, Заем №: 7834-BG
Генерален план за oбособената територия на “ВиК” ЕООД - гр. Берковица

5.3.2. Небитови отпадъчни води
Към небитовите отпадъчни води са отнесени отпадъчните води от бизнеса, които
обобщават отпадъчните количества от институциите, търговията, промишлеността и
земеделието.
Количеството на промишлените отпадъчни води се определя въз основа на
отводнителните норми и производствения капацитет по технологични данни.
Отводнителните норми трябва да бъдат обвързани с технологията на производството.
Нормите от своя страна зависят от вида на обработваните суровини, приетата
технология, водоснабдителната система на предприятието и други местни условия.
В зависимост от количеството и състава на промишлените отпадъчни води трябва да
се прецени дали те могат да бъдат отвеждани и третирани съвместно с битовите или
се налага самостоятелното им отвеждане и пречистване. В редица случаи се налага
само частично (локално) пречистване на промишлените води преди включването им в
битовата канализация.
Към момента, в канализационната мрежа в агломерациите се заустват отпадъчните
води от малки промишлени цехове след локално пречистване. Това са води от малки
предприятия на хранително-вкусовата промишленост, автомивки и др. Пречистването
на водите от промишлените предприятия, заустени в канализационната мрежа, се
извършва с локални механични пречиствателни съоръжения, решетки, мазнино
уловители, кало-масло уловители и др.
Количествата небитови отпадъчни води са представени таблично за всяка една
агломерация, предмет на настоящия доклад.
Таблица 114 Количество небитови отпадъчни води за град Берковица.
ПРОГНОЗА ЗА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ ЗА 2038 г. - гр. Берковица
Реалистична
І. Население

бр

1. Постоянни
жители
2. Туристи /хотели/

Оптимистична

Песимистична

12310

12483

12186

10810

10983

10686

1500

1500

1500

314

314

314

ІІ. Средни
отпадъчни водни
количества
1. Небитови
отпадъчни води
Oтпадъчни води от
бизнеса*

м3/д

5.3.3. Инфилтрация
Огледите на място и анализът за състоянието на каналната мрежа в агломерациите в
обхвата на ВиК дружеството показват, че мрежата е в доста незадоволително
състояние. Ревизионните шахти са полуразрушени, без стъпала и площадка за
ревизия и почистване. Тръбните участъци не са праволинейни и наклонът на дъното
не е постоянен, което води до състояния на затлачване. На много места муфените
връзки между бетоновите тръби не са водоплътни и се наблюдава както инфилтрация
на външни води при покачване на нивото през пролетните месеци и такива от аварии
по водопроводната мрежа, така и ексфилтрация на фекално-битови води в почвата.
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Значителният процент на външни води в канализационната мрежа се доказва след
установяване състава на отпадъчната вода. Показателите на замърсяване във взетите
и анализирани проби вода са ниски, което означава значително разреждане.
Към определените чрез отводнителната норма отпадъчни водни количества от
населението и тези от други комсуматори трябва да бъдат прибавени и тези от
дренажни води, инфилтрирали през неплътните тръбни връзки на канализационните
клонове. Поради липса на конкретни изследвания за някои от агломерациите, в
немските технически указания ATV/DWA се препоръчва количеството на дренажните
води да се определя чрез норма в обхвата 0,05 – 0,15 л/сек.ха. Ако мрежите са постари и амортизирани, какъвто е настоящият случай, се взема под внимание горната
граница на инфилтрация.
За всяка една агломерация, предмет на доклада, са определени урбанизираните
площи, попадащи в регулация. Изчисляват се площите на коритата на реките и
протичащите дерета и потоци и зелени площи, като паркове и стадиони, като тази
площ на водните тела и зелени площи без положена канализация в такъв тип
територия се изважда от общата и се формира изходната площ, определяща
началното върхово количество инфилтрация за населеното място за настоящ период.
Въз основа на формираните площи и възприетата норма за дренажните води,
определена за всеки конкретен случай, се изчислява количеството инфилтрация в
канализационната мрежа.
След планираните инвестиции по реконструкция и разширение на канализационната
мрежа на агломерациите процентът инфилтрация ще се намали. Поради този факт, за
изчисляването на средното водно количество на външните води за началния етап от
инвестиционния проект след реализирането на първия етап от реконструкцията се
приема по-ниска норма от приетата за мрежата за настоящия период.
Намаляването на нормата за инфилтрация може да се установи според процента
реконструирани канализационни клонове.
Количествата инфилтрация са представени таблично за всяка една агломерация,
предмет на настоящия доклад.
Таблица 115 Количество на инфилтрация за град Берковица.
ПРОГНОЗА ЗА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ ЗА 2038 г. - гр. Берковица
Реалистична
Инфилтрация

Оптимистична Песимистична

%

32

32

32

м3/д

702

702

702

*Забележка:Процента на количеството от инфилтрация е изчислен спрямо
общото количество отпадъчни води.
За крайния целеви период се препоръчва канализационните мрежи да бъдат
реконструирани и завършени, така че да се сведе до минимум възможността за
допълнителни външни води. От това би следвало намаляване на инфилтрацията до
минимум, като външни води евентуално биха навлезли през капаците на ревизионните
шахти и евентуално неводоплътни връзки от стари нереконструирани участъци.
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5.3.4. Обобщение на потока и натоварването на отпадъчните води
Таблиците представят обобщена информация за количествата отпадъчни води, както
и количеството инфилтрирана вода в канализацията за населените места.
Стойностите за максималното отпадъчно водно количество в сухо време и
максималното отпадъчно водно количество по време на дъжд са определени по
метода описан в т. 4.1.1.
Таблица 116 Обобщени количества отпадъчни води за град Берковица
ПРОГНОЗА ЗА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ ЗА 2038 г. - гр. Берковица
мярк Реалистичн Оптимистич
а
а
на

Песимистич
на

І. Население

бр

12310

12483

12186

1. Постоянни жители

бр.

10810

10983

10686

2. Туристи /хотели/

бр.

1500

1500

1500

Водоснабдителна норма

л/ж/д

106

106

106

Отводнителна норма

л/ж/д

95

95

95

Количество на битови отпадъчни води

м3/д

1174

1191

1163

м3/д

314

314

314

%

32

32

32

702

702

702

2191

2207

2179

ІІ. Средни отпадъчни водни
количества
1. Битови отпадъчни води

2. Небитови отпадъчни води
Oтпадъчни води от бизнеса*
Инфилтрация
3. Общо количество отпадъчни
води

3

м /д
м3/д

ІІІ. Максимални отпадъчни
количества
Битови отпадъчни количества

м3/ч

118

119

117

Oтпадъчни води от бизнеса*

м3/ч

39

39

39

3

29

29

29

186

188

185

343

346

341

Инфилтрация

м /ч
3

Максимално отпадъчно водно
количество в сухо време

м /ч

Максимално отпадъчно водно
количество по време на дъжд

3

м /ч

Таблица 117 Обобщени водни количества и товари за ПСОВ - Берковица
ПРОГНОЗА ЗА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ ЗА 2038 г. - ПСОВ-Берковица
Параметър
мярка Реалистична Оптимистична Песимистична
І. Население
бр.
13469
13669
13331
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ПРОГНОЗА ЗА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ ЗА 2038 г. - ПСОВ-Берковица
Параметър
мярка Реалистична Оптимистична Песимистична
1. Постоянни жители
бр.
11969
12169
11831
2. Туристи /хотели/
бр.
1500
1500
1500
ІІ. Средни отпадъчни
водни количества
1. Битови отпадъчни
води
Количество на битови
отпадъчни води
м3/ден
1300
1319
1286
2. Небитови отпадъчни
води
Oтпадъчни води от
бизнеса1
м3/ден
334
334
334
%
32
32
32
Инфилтрация
3
м /ден
763
763
763
3. Замърсено отпадъчно
водно количество2
м3/ден
1634
1653
1620
4. Общо количество
отпадъчни води
м3/ден
2396
2416
2383
ІІІ. Максимални
отпадъчни количества
1. Битови отпадъчни
количества
м3/час
135
137
134
2. Oтпадъчни води от
бизнеса1
м3/час
42
42
42
3. Инфилтрация
4. Максимално отпадъчно
водно
кличество в сухо време
5. Максимално отпадъчно
водно
кличество по време на
дъжд
ІV. Действителна степен
на разреждане: N 3
V. Замърсеност на
отпадъчните води
1.Корекционен
коефициент за
нарастване на
замърсеността
К=РЖс/ЕЖ
2.Еквивалентни жители
от домакинства и
обслужване - ЕЖ
2.1.Еквивалентни жители
от домакинства к=0.8 от
общата в т.V.2
2.2.Еквивалентни жители
от обслужване к=0.2 от

м3/час

32

32

32

м3/час

209

210

207

м3/час

385

389

383

5.7

5.6

5.7

1.0

1.0

1.0

бр.

13469

13669

13331

бр.

10775

10935

10665

бр.

2694

2734

2666

-
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ПРОГНОЗА ЗА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ ЗА 2038 г. - ПСОВ-Берковица
Параметър
мярка Реалистична Оптимистична Песимистична
общата в V.2
3.Еквивалентни жители
от недомакински
отпадъчни води
3.1.Еквивалентни жители
от недомакински
отпадъчни води от
обслужване = т.V.2.2.
3.2.Еквивалентни жители
от индустрия (% от общия
брой еквивалент жители в
т.V.4)
4. Еквивалентни жители
(население и индустрия)
към ПСОВ
5. Замърсителни товари
5.1. Замърсителни товари
от битови отпадъчни води
5.1.1. Натоварване по БПК
(60гр./ж/ден)
5.1.2. Натоварване по ХПК
(120гр./ж/ден)
5.1.3. Натоварване по
Суспендирани вещества
(70гр./ж/ден)
5.1.4. Натоварване по общ
азот (11гр./ж/ден)
5.1.5. Натоварване по общ
фосфор (2гр./ж/ден)
5.2. Замърсителни товари
от индустрия (промишлени
отпадъчни води)
5.2.1. Натоварване по БПК
5.2.2. Натоварване по ХПК
5.2.3. Натоварване по
Суспендирани вещества
5.2.4. Натоварване по общ
азот
5.2.5. Натоварване по общ
фосфор
5.3. Общо замърсителни
товари
5.3.1. Общо натоварване
по БПК
5.3.2. Общо натоварване
по ХПК
5.3.3. Общо натоварване

бр.

4123

4163

4095

бр.
%

2694
10

2734
10

2666
10

бр.

1429

1429

1429

бр.

14898

15098

14760

кг/д

808

820

800

кг/д

1616

1640

1600

кг/д

943

957

933

кг/д

148.2

150.4

146.6

кг/д

26.9

27.3

26.7

кг/д
кг/д

85.7
254

85.7
254

85.7
254

кг/д

210

210

210

кг/д

2.5

2.5

2.5

кг/д

0.7

0.7

0.7

кг/д
мг/л
кг/д
мг/л
кг/д

894
373
1870
781
1153

906
375
1894
784
1167

886
372
1854
778
1143
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ПРОГНОЗА ЗА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ ЗА 2038 г. - ПСОВ-Берковица
Параметър
мярка Реалистична Оптимистична Песимистична
по Суспендирани вещества
мг/л
481
483
480
кг/д
150.7
152.9
149.2
5.3.4. Общо натоварване
по общ азот
мг/л
62.9
63.3
62.6
кг/д
27.6
28.0
27.3
5.3.5. Общо натоварване
по общ фосфор
мг/л
11.5
11.6
11.5
Забележки:
1. Отпадъчните води от бизнеса обобщават отпадъчните количества от
институциите, търговията, промишлеността и земеделието.
2. Замърсеното отпадъчно водно количество включва битовите отпадъчни води и
отпадъчните води от бизнеса.
3. Действителна степен на разреждане на замърсеното отпадъчно водно
количество в сухо време спрямо максималното отпадъчно водно количество по
време на дъжд /Максималното оразмерително отпадъчно водно кoличество за
ПСОВ/.
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5.4. Оценка на макро-поносимостта
Нуждите от инвестиции във ВиК инфраструктурата в обособената територия, за която
се изготвя този регионален план, са представени в три отделни обособени раздела, а
именно:
А. За водоснабдителната система в разделите:


подобряване качеството на водите за питейно-битови цели, където
нуждите от инвестиции в съответните съоръжения са представени като
приложение към т. 2.3.10. Потенциални здравни проблеми от замърсена вода.
Целта на предвидените инвестиции е подобряване на качеството на водата за
питейно-битови цели. Освен че това е основен приоритет за всеки консуматор
на вода, както и на обществото като цяло, посочените инвестиции са пряко
обвързани със съществуващите изисквания в националните и европейските
нормативни документи, а оттам и с определени срокове за изпълнение. Поради
своя характер и обвързаността на изискваните инвестиции с ангажименти на
страната като членка на ЕС, може да се предположи, че разходите за подобни
инвестиции ще са допустими за финансиране през следващия период 20142020 г.



реконструкция на водоснабдителната система, идентифицираните
инвестиции са представени в раздел 6. Приоритети за развитие на
водоснабдителната и канализационна инфраструктура за постигане
съответствие с европейски директиви и законодателството в областта на
околната среда. Те отчитат нуждите от инвестиции в реконструкция,
модернизация и изграждане на нови съоръжения за осигуряване на
непрекъснато водоснабдяване и подобряване ефективността на работа на
водоснабдителната система. Инвестициите в тази област не са обвързани
пряко с поети ангажименти на страната като страна членка на ЕС и освен под
формата на проекти за „пълен воден цикъл” е трудно да се допусне, че
разходите за тях ще са допустим разход за финансиране със средства на ЕС
през следващия програмен период.

Б. За Канализация и пречистване на отпадъчни води


пречистване на отпадъчни води, идентифицираните инвестиции, свързани
с изграждане, реконструкция и модернизация на ПСОВ са представени в
разделраздел6. Приоритети за развитие на водоснабдителната и
канализационна
инфраструктура
за
постигане
съответствие
с
европейските директиви и законодателството в областта на околната
среда.

Агломерация Берковица е с население над 10 хил. екв.ж. и съгласно проекта на
Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор, годината на
завършване на подобни проекти е 2015 г.


разширение/рехабилитация/изграждане на канализационни системи,
идентифицираните инвестиции са представени в раздел 6. Приоритети за
развитие на водоснабдителната и канализационна инфраструктура за
постигане съответствие с европейските директиви и законодателството
в областта на околната среда.

В обхвата на водния проект за агломерация Берковица, посочен по-горе, са включени
инвестиции за изграждане/ реконструкция на канализационни системи. По отношение
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канализацията на гр. Берковица –, необходимите инвестиции за подобряване на
канализационната система вероятно ще бъдат финансирани от съответната
оперативна програма за периода 2014-2020 г.
Следва изрично да се подчертае, че изграждането на канализационна мрежа, която
дава възможност за обхващане на 100% от населението в съответната агломерация,
следва да се разглежда като изпълнение на поет ангажимент на държавата пред ЕС,
поради което се финансира от действащата оперативна програма „Околна среда 20072013 г.” и вероятно ще се финансира и от съответната оперативна програма през
следващия програмен период 2014-2020 г.
В таблицата по-долу са представени общите нужди от инвестиции, разпределени по
описаните до тук признаци.
Таблица 118. Инвестиционни нужди за периода 2014-2038 г. (хил. лв.)
Общо
инвес
тиции
за
перио
да
20142038 г.
Инвестиции,
пряко
свързани
с 2 590
подобряване на качеството на водата
Инвестиции
в
реконструкция
водоснабдителната система

Краткос
рочен
период Средносроч
ен период
(20142020)
(2021-2028)

Дългосроче
н период

2 590

0

0

2 044

6 211

на 17 796 9 541

(2029-2038)

Проекти за интегриран воден цикъл

14 675 14 675

0

0

Само третиране

0

0

0

Само Канализация

23 387 23 387

0

0

Общо

58 448 50 193

2 044

6 211

0

От информацията е видно, че за нуждите от инвестиции в секторите, в които се очаква
финансиране от ЕС са съсредоточени 40,6 млн.лв. От друга страна инвестициите,
които може да се характеризират като свързани в по-голяма степен с предоставянето
на услугата от оператора като търговско дружество са в размер на – 17,8 млн.лв.
За да се оцени възможността на ВиК оператора да акумулира средства с цел
осигуряване на финансов ресурс, е направена оценка на способността за плащане на
населението за предоставените услуги. За целта са изготвени три сценария, при които
с прогнозиране на различни нива на цените, пряко свързани със социално поносимата
цена на ВиК услугите за населението, е изчислено възможно ниво на акумулиране на
средства за покриване на нуждите от инвестиции. За основа на изчисленията е приет
4% праг от осреднения доход на домакинствата от I, II и III група, както е описано в
прогнозата в точка 5.1.4. Прогноза на доходите на населението.
Изготвените сценарии са обсъдени с ВиК оператора, в резултат на което е избран
реалистичният сценарий.
В следващите таблици е представена информация за всеки един от сценариите.
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Таблица 119. Песимистичен сценарий
2011

2015

2020

2025

2028

2029

2030

2035

2038

Ниво
на
СОЦИАЛНО
ПОНОСИМАТА цена (с ДДС)
на
ВиК
услугите
за
домакинствата от І-ІІІ децил
в обособената територия при 4% праг
лв.

2.28

2.53

2.98

3.50

3.86

3.99

4.12

4.85

5.35

%
на
цената
спрямо
социално поносимата цена за
ВиК услугите за осреднените
доходи на I-III децилни групи %

45.75

43.74

52.31

46.74

43.68

42.71

41.76

37.31

34.88

Цена - доставка (без ДДС)

лв./м3

0.76

0.81

0.88

0.93

0.95

0.96

0.97

1.02

1.05

Цена - отвеждане (без ДДС)

лв./м3

0.11

0.12

0.13

0.13

0.14

0.14

0.14

0.15

0.15

Цена - пречистване (без ДДС) лв./м3

0.00

0.00

0.29

0.30

0.31

0.32

0.32

0.34

0.35

Цена общо (без ДДС)

лв./м3

0.87

0.92

1.30

1.36

1.41

1.42

1.43

1.51

1.55

Цена общо (с ДДС)

лв./м3

1.04

1.11

1.56

1.64

1.69

1.70

1.72

1.81

1.86

Приходи-доставка

лв.

596 898 590 233 633 532 655 295 669 630

674 485

679 417

706 278

723 913

Приходи-отвеждане

лв.

44 147

58 482

67 282

73 776

74 541

78 630

81 255

Приходи-пречистване

лв.

0

0

152 571 160 474 165 573

167 297

169 032

178 303

184 255

Приходи от ВиК услуги

лв.

641 045 648 715 853 385 886 536 908 220

915 558

922 990

963 210

989 422

Приходи общо

лв.

696 736 705 073 927 525 963 556 987 123

995 098

1 003 176

1 046 891 1 075 380

55 692

79 541

80 186

83 680

Разлика между приходите от
ВиК услуги и общите приходи лв.

56 358

74 139

70 768

77 019

73 016

78 903

Draft Regional Master Plan Berkovitsa BG_25.02.2013

стр.276

85 958

България, Проект за развитие на общинската инфраструктура
Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в западен регион на Република България, MIDP-MP-QCBS3, Заем №: 7834-BG
Генерален план за oбособената територия на “ВиК” ЕООД - гр. Берковица

% на разликата, в което се
включват
нерегулирани
услуги и допълнителните
приходи за замърсеност на
водата при отвеждане и
пречистване

2011

2015

2020

2025

2028

2029

2030

2035

2038

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

0.980

0.980

0.980

0.980

0.980

0.980

0.980

0.980

Събираемост

%

0.980

Общо годишни приходи

лв.

696 736 705 073 927 525 963 556 987 123

995 098

1 003 176

1 046 891 1 075 380

Разлика между приходи и
разходи, която може да се
използва за инвестиции
лв.

0

77 260

79 893

93 844

Акумулирани средства
периода 2014-2020 г.

за
лв.

303 518

Акумулирани средства
периода 2021-2028 г.

за
лв.

527 977

Акумулирани средства
периода 2029-2038 г.

за
лв.

897 505

Акумулирани средства
периода 2014-2038 г.

за
лв.

1 729 000

35 000

55 318

67 102

74 666
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Таблица 120. Реалистичен сценарий
2011

2015

2020

2025

2028

2029

2030

2035

2038

Ниво
на
СОЦИАЛНО
ПОНОСИМАТА цена (с ДДС)
на
ВиК
услугите
за
домакинствата от І-ІІІ децил
в обособената територия при 4% праг
лв.

2.28

2.53

2.98

3.50

3.86

3.99

4.12

4.85

5.35

%
на
цената
спрямо
социално поносимата цена за
ВиК услугите за осреднените
доходи на I-III децилни групи %

45.75

46.30

63.46

68.85

70.26

70.74

71.22

70.87

70.26

Цена - доставка (без ДДС)

лв./м3 0.76

0.85

1.09

1.39

1.56

1.63

1.69

1.98

2.16

Цена - отвеждане (без ДДС)

лв./м3 0.11

0.12

0.16

0.20

0.23

0.24

0.24

0.29

0.31

Цена - пречистване (без ДДС) лв./м3 0.00

0.00

0.33

0.42

0.47

0.49

0.51

0.60

0.65

Цена общо (без ДДС)

лв./м3 0.87

0.98

1.58

2.01

2.26

2.35

2.45

2.86

3.13

Цена общо (с ДДС)

лв./м3 1.04

1.17

1.89

2.41

2.71

2.82

2.94

3.44

3.76

Приходи-доставка

лв.

596 898 624 850 782 971

983 452

1 097 204

1 137 984 1 180 354 1 366 555 1 485 543

Приходи-отвеждане

лв.

44 147

61 912

83 153

106 206

119 639

124 475

129 501

152 138

166 743

Приходи-пречистване

лв.

0

0

173 024

220 994

248 944

259 006

269 465

316 569

346 958

Приходи от ВиК услуги

лв.

641 045 686 762 1 039 148 1 310 652 1 465 787

1 521 465 1 579 321 1 835 262 1 999 244

Приходи общо

лв.

696 736 746 425 1 129 425 1 424 517 1 593 129

1 653 645 1 716 527 1 994 704 2 172 931

55 692

132 180

Разлика между приходите от
ВиК услуги и общите приходи лв.

59 664

90 278

113 865
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% на разликата, в което се
включват
нерегулирани
услуги и допълнителните
приходи за замърсеност на
водата при отвеждане и
пречистване

2011

2015

2020

2025

2028

2029

2030

2035

2038

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

0.975

0.975

0.975

0.975

0.975

0.975

0.975

0.975

Събираемост

%

0.975

Общо годишни приходи

лв.

696 736 746 425 1 129 425 1 424 517 1 593 129

1 653 645 1 716 527 1 994 704 2 172 931

Разлика между приходи и
разходи, която може да се
използва за инвестиции
лв.

0

123 842

Акумулирани средства
периода 2014-2020 г.

за
лв.

326 199

Акумулирани средства
периода 2021-2028 г.

за
лв.

737 094

Акумулирани средства
периода 2029-2038 г.

за
лв.

1 615 242

Акумулирани средства
периода 2014-2038 г.

за
лв.

2 678 535

35 000

64 253

95 286

Draft Regional Master Plan Berkovitsa BG_25.02.2013

стр.279

116 123

131 984

173 320

201 844

България, Проект за развитие на общинската инфраструктура
Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в западен регион на Република България, MIDP-MP-QCBS3, Заем №: 7834-BG
Генерален план за oбособената територия на “ВиК” ЕООД - гр. Берковица

Таблица 121. Оптимистичен сценарий
2011

2015

2020

2025

2028

2029

2030

2035

2038

Ниво
на
СОЦИАЛНО
ПОНОСИМАТА цена (с ДДС)
на
ВиК
услугите
за
домакинствата от І-ІІІ децил
в обособената територия при 4% праг
лв.

2.28

2.53

2.98

3.50

3.86

3.99

4.12

4.85

5.35

%
на
цената
спрямо
социално поносимата цена за
ВиК услугите за осреднените
доходи на I-III децилни групи %

45.75

49.09

69.57

79.16

83.92

85.30

86.70

94.08

98.80

Цена - доставка (без ДДС)

лв./м3 0.76

0.91

1.21

1.62

1.89

1.99

2.09

2.67

3.09

Цена - отвеждане (без ДДС)

лв./м3 0.11

0.13

0.18

0.23

0.27

0.29

0.30

0.39

0.45

Цена - пречистване (без ДДС) лв./м3 0.00

0.00

0.34

0.46

0.53

0.56

0.59

0.75

0.87

Цена общо (без ДДС)

лв./м3 0.87

1.04

1.73

2.31

2.70

2.84

2.98

3.80

4.40

Цена общо (с ДДС)

лв./м3 1.04

1.24

2.07

2.77

3.24

3.40

3.57

4.56

5.28

Приходи-доставка

лв.

596 898 662 431 870 348

1 146 261 1 328 624

1 391 256 1 456 932 1 839 154 2 118 032

Приходи-отвеждане

лв.

44 147

65 635

92 433

123 789

144 873

152 178

159 846

204 753

237 736

Приходи-пречистване

лв.

0

0

179 710

240 674

281 666

295 869

310 776

398 087

462 213

Приходи от ВиК услуги

лв.

641 045 728 066 1 142 491 1 510 724 1 755 164

1 839 303 1 927 554 2 441 994 2 817 981

Приходи общо

лв.

696 736 791 318 1 241 747 1 641 970 1 907 646

1 999 096 2 095 013 2 654 146 3 062 798

55 692

159 793

Разлика между приходите от
ВиК услуги и общите приходи лв.

63 252

99 256

131 247
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% на разликата, в което се
включват
нерегулирани
услуги и допълнителните
приходи за замърсеност на
водата при отвеждане и
пречистване

2011

2015

2020

2025

2028

2029

2030

2035

2038

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

0.975

0.975

0.975

0.975

0.975

0.975

0.975

0.975

Събираемост

%

0.975

Общо годишни приходи

лв.

696 736 791 318 1 241 747 1 641 970 1 907 646

1 999 096 2 095 013 2 654 146 3 062 798

Разлика между приходи и
разходи, която може да се
използва за инвестиции
лв.

0

144 395

Акумулирани средства
периода 2014-2020 г.

за
лв.

333 879

Акумулирани средства
периода 2021-2028 г.

за
лв.

818 440

Акумулирани средства
периода 2029-2038 г.

за
лв.

2 046 985

Акумулирани средства
периода 2014-2038 г.

за
лв.

3 199 304

35 000

67 340

105 464
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155 513

223 559
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Представената информация показва, че финансовите възможности за инвестиции,
получени като разлика между общите приходи от предоставените услуги от ВиК
оператора, включително и от нерегулирани услуги за целия период и разходите на
дружеството, са съответно:


3,2 млн. лв. за оптимистичния за инвестициите сценарий, при най-високи цени
на услугите, почти достигане на прага на поносимост. Тъй като инвестиционният
период e много дълъг, инвестиционните средства от потребителите са
дисконтирани и нетната им настояща стойност е в размер на 1,5 млн. лв.;



2,7 млн. лв. (нетна настояща стойност – 1,3 млн. лв.) за реалистичния за
инвестициите сценарий, при цени, които не надвишават прага на поносимост,
изчислен за началните години на прогнозата;



1,7 млн. лв. (нетна настояща стойност – 875 хил. лв.) за песимистичния за
инвестициите сценарий, при цени, които дават възможност да се запази
равнище от 1/3 от „социално поносимата цена” на ВиК услугите за
домакинствата от І-ІІІ децил в обособената територия. При този сценарий
цените на ВиК услугите нарастват с по-бавен темп от нарастването на доходите
на населението в обособената територия.

При изчисляване на разходите на дружеството са отчетени и фактори като
задлъжнялост и др.. Първата година, в която дружеството реално ще може да задели
средства за инвестиции, е 2014 г., в размер на около 25 хил.лв.
Съпоставката между необходимите средства за инвестиции, разделени съобразно
възможността им да бъдат финансирани със средства от фондовете на ЕС, показани в
Таблица 118, с възможните средства, които се акумулират при различен праг на
поносимост на плащанията, показва, че населението има възможност да покрие
инвестициите в областта на водоснабдяването в 15% при реалистичния сценарий и в
18% при оптимистичния.
Разбира се, предвид комплексността на предоставяните услуги във ВиК сектора тази
констатация е твърде условна, тъй като средствата от населението и бизнеса,
акумулирани от ВиК оператора, ще се насочат в различни инвестиции,свързани както с
доставката на вода, така и такива, имащи отношение към отвеждането и третирането
на отпадъчните води. Направените изводи се потвърждават и от изготвените анализи
„ползи-разходи”, където нивото на изчисления недостиг на средства, който се покрива
от ОП „Околна среда 2007-2013 г.” е изключително висок - над 95%, и обратно –
възможностите и нуждата от съ-финансиране от бенефициента (съответната община) много ниски.
Направеният анализ дава основание да се счита, че средствата за инвестиции,
изчислени съгласно реалистичния сценарий, могат да бъдат заложени като принос
на ВиК оператора към реализиране на инвестиционната програма на
регионалния генерален план. Приносът на другите източници към изпълнение на
предвидените мерки е представен в инвестиционната програма.
Поради значителния размер на инвестициите пред периода на РГП е необходимо е да
бъде разгледан въпросът за механизма на ценообразуване на ВиК услугата с оглед на
факта, че сега той отчита размера на амортизационните разходи.
Съгласно действащата нормативна уредба основният ценообразуващ елемент при
формирането на цените на ВиК услугите в страната са необходимите годишни приходи
(НП), които се изчисляват по следната формула:
НП = Р + (РБА x НВ),
където:
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НП са необходимите годишни приходи, хил. лв.;
Р - признатите годишни разходи за дейността на ВиК оператора (вкл. разходи за
амортизации), хил. лв.;
РБА е регулаторната база на активите, хил. лв.;
НВ - нормата на възвръщаемост на капитала за регулаторния период, %.
При този механизъм на ценообразуване на ВиК услугите, включването на изчислените
годишни амортизационни разходи е важен момент.
Амортизационните отчисления при планираните във ВиК активи са изчислени по
следния алгоритъм:


На базата на инвестиционната програма е определен размерът на
инвестициите, които ще бъдат въведени в експлоатация през определена
година. Направено е допускането, че амортизационният план ще влезе в сила в
годината на въвеждане в експлоатация. При проектите, които са стартирали или
ще стартират през 2012 или 2013 г. също за взети предвид инвестициите
направени през тези години



След определянето на общия размер на инвестициите, които ще влязат в
експлоатация през съответната година, бе определена структурата на тези
инвестиции от гл.т. на вида на активите - сгради, водопроводна и
канализационна мрежа, съоръжения (главно за ПСПВ и ПСОВ) и за машини.
Като отправна база бяха използвани съотношения, получени от вече
реализирани проекти, главно по Програма ИСПА, както и проекти одобрени за
финансиране от ОПОС. В резултат на това бяха идентифицирани следните
съотношения в инвестициите: 20% дял на сградите; 72% дял на водопроводите,
канализацията и съоръженията и 8% дял на машините. На базата на тази
структура общият размер на инвестициите, които ще бъдат въведени в
експлоатация за всяка една година, бе разделен съответно на инвестиции в
сгради, водопроводи, канализация и съоръжения, и машини.



За определяне на размера на амортизационните норми са приложени норми
съгласно изискванията на ОПОС 2007-2013 г.В съответствие с тези изисквания
за всяка една група активи (сгради, водопроводи, канализация и съоръжения, и
машини), влизащи в експлоатация през съответната година, е определен срок
на амортизиране на активите както следва: за сградите 33,3 г., за
водопроводна и канализационна мрежа и съоръжения – 50 г., а за машините 10 г. (за машините се приема, че ще се обновяват с нови от същия вид на всеки
10 г.).

Изчислените по този алгоритъм амортизационни отчисления са представени в
следващата таблица:
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Таблица 122 Амортизационни отчисления
2015
Инвестиции

2020

2025

2030

2035

2038

2039

лв. 17 121 929

26 537 933 255 556

621 111

621 111

621 111

0

лв. 3 424 386

5 307 587

124 222

124 222

124 222

0

Структура на инвестициите:
Сгради

51 111

Водопроводи, канализация
и съоръжения
лв. 12 327 789

19 107 312 184 000

447 200

447 200

447 200

0

Машини

лв. 1 369 754

2 123 035

20 444

49 689

49 689

49 689

0

лв. 102 834

301 457

309 131

321 197

339 849

351 040

351 040

Водопроводи, канализация
и съоръжения
лв. 246 556

722 773

741 173

770 101

814 821

841 653

841 653

Машини

401 540

411 763

427 834

452 678

467 585

467 585

1 425 770

1 462 067

1 519 131

1 607 348

1 660 277

1 660 277

908 433

2 438 740

4 014 005

5 675 944

6 717 872

7 068 912

Водопроводи, канализация
и съоръжения
лв. 246 556

2 178 059

5 847 123

9 623 979

13 608 643

16 106 770

16 948 423

Машини

лв. 136 975

1 210 033

3 248 402

5 346 655

7 560 357

8 948 205

9 415 790

лв. 486 366

4 296 524

11 534 264 18 984 639

26 844 945

31 772 847

33 433 125

Годишни амортизационни
отчисления
съгласно
изискванията на ОПОС
Сгради

лв. 136 975

Общо
амортизационни
отчисления
лв. 486 366
Кумулативни
годишни
амортизационни
отчисления
съгласно
изискванията на ОПОС
Сгради

Общо

лв. 102 834

амортизационни
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2015

2020

2025

2030

отчисления
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Резултатите от използването на амортизационните норми съгласно изискванията на
ОПОС 2007-2013 г. показват, че сега съществуващата методика за определяне
на цените не може да бъде използвана, ако за въведените в експлоатация
активи се начисляват амортизационни отчисления. Амортизационните
отчисления, които следва да се начисляват още за 2015 г., са в размер над 557 хил.
лв., при условие, че според годишния отчет на ВиК дружеството за 2010 г.
амортизационните разходи са в размер на 71 хил. лв.
При тази ситуация и в съответствие с изискванията на Заданието е изготвена оценка
на поносимостта при различен обхват на инвестиционната програма. Разработени са
два варианта на инвестиционната програма, както следва:


Вариант 1 предвижда изпълнение на задълженията на България по Директива
91/271/ЕС относно качеството на отпадъчни води от населените места, както и
осигуряване на качеството на питейните води за населението в съответствие с
РДВ, Наредба 12 за качествените изисквания към повърхностните води,
предназначени за питейно-битово водоснабдяване и Наредба 9 за качествените
изисквания към питейните води, както и намаляване на загубите на дружеството
до 35% през 2028 г. и до 25% през 2038 г. за всички населени места над 2000
жители и запазване на текущото нивото на загубите за населените места под
2000 жители (този вариант е в съответствие с Алтернатива: Водни загуби_1,
разработена в т. 4.1.1.1. Водоснабдителна мрежа на РГП).



Вариант 0 се характеризира с изпълнение на задълженията на Р. България по
горепосочените документи и запазване на текущото ниво на загубите на вода за
всички населени места, обслужвани от оператора.

Общата инвестиционна стойност за Вариант 1 е 58,4 млн. лв., от които 20,4 млн. лв. за
проекти в областта на водоснабдяването, а общата инвестиционна стойност за
Вариант 0 е 57,3 млн. лв., от които 19,2 млн. лв. за проекти в областта на
водоснабдяването.
Приходите на ВиК оператора при двата варианта са еднакви поради еднаквия обхват
на предлаганите ВиК услуги и съответно цени, докато разходите са променливата
величина, която е изчислена по следния начин:
Вариант 1
За целите на анализа бяха разчетени прогнозните разходи общо и по пера на ВиК
дружеството при следните допускания:


Отправната точка на разпределението на оперативните разходи по видове е
настоящата структура на оперативните разходи на ВиК оператора.



Въвеждането на нови активи и повишаването на ефективността на работата,
включително и поради икономии от мащаба от дружеството, ще доведе до
относително намаление на разходите за труд, при абсолютно увеличение на
средните заплати в дружеството с ръст, по-висок от реалния растеж на общите
разходи на дружеството.



Увеличение на разходите за материали и консумативи, разходите за външни
услуги и други разходи със сходен темп, по-висок от средното увеличение на
оперативните разходи на дружеството.



Подобно е и допускането за консумираната електроенергия, тъй като
световните тенденции за изпреварващ ръст на цените на енергоносителите не
могат да бъдат компенсирани с въвеждането на нови по-ефикасни активи в
дружеството.
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На база на направените допускания е прогнозирано ниво на разходите, което е
посочено в следващата
.
.
Таблица 123. Прогнозирано ниво на разходите (хил. лв.) – Вариант 1

Вариант 1

Общо за
периода
20142014 2020 2025 2028 2030 2035 2038 2038

Инвестиционни разходи

8 283 6 953 256

256

621

621

621

58 448

116

132

173

202

2 679

Прогнозен размер на средствата, 25
които могат да бъдат отделени за
инвестиции

64

Оперативни разходи

688

1 065 1 329 1 477 1 585 1 821 1 971 34 038

Разходи за материали

202

321

410

461

499

586

642

10 630

Разходи за външни услуги

77

123

157

177

191

225

246

4 075

Разходи за възнаграждения и осигуровки 393

596

731

803

855

965

1 032 18 507

Други разходи

16

25

32

36

39

46

50

Оперативни приходи

713

1 129 1 425 1 593 1 717 1 995 2 173 36 717

95

827

Вариант 0
При прогнозирането на оперативните разходи са направени следните допускания:


Отправната точка на разпределението на оперативните разходи по видове е
настоящата структура на оперативните разходи на ВиК оператора.



По-бързо нарастване на разходите за материали спрямо темпа им на
нарастване, разгледан във Вариант 1, поради следните причини:
-

Високото ниво на загубите на вода, респективно относително големият брой
на авариите, предполага по-значителни разходи за основни материали, в
т.ч. реагенти, резервни части, както и за гориво.

-

В случаите, в които ВиК операторът закупува вода от други дружества,
следва да се счита, че количеството на закупената вода ще е по-голямо
спрямо количеството при Вариант 1, поради завишените нужди,
предизвикани от течове.

По-бързият темп на нарастване води до по-висок дял на тази група разходи в
структурата на оперативните разходи – от 29,2% до 31,6% през разглеждания период.


По-голямата честота на авариите води до допълнително повишаване на
разходите за външни услуги, в т.ч. за ремонти на пътната инфраструктура. В
този смисъл при прогнозиране на тази група разходи е заложен темп на
нарастване, относително по-висок от този във Вариант 1, както и от средния
темп на нарастване на оперативните разходи от Вариант 0.



По-високият спрямо Вариант 1 брой на авариите по водоснабдителната мрежа
се свързва с по-висока численост на персонала (в частност на аварийните
групи) за тяхното навременно отстраняване. Следва да се подчертае, че
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аварийните групи са на разположение 24 часа в денонощието и поради това
тяхното заплащане традиционно е по-високо.


Високите нива на загуби се свързват с увеличени количества иззета вода, което
се отразява в по-високи такси за водоползване, съответно - нарастване на
групата други разходи.

На база на направените допускания е прогнозирано ниво на разходите, което е
посочено в следващата таблица.
Таблица 124. Прогнозирано ниво на разходите (хил. лв.) – Вариант 0

Вариант 0

Общо
за
период
а 20142014 2020 2025 2028 2030 2035 2038 2038

Инвестиционни разходи

8
283

6
875

246

246

585

585

585

57 306

36

34

30

26

12

0

657

690

1
093

1
390

1
563

1
690

1
983

2
173

36 060

Разходи за материали

202

326

422

479

521

621

686

11 048

Разходи за външни услуги

78

128

168

193

212

256

287

4 463

613

767

853

917

1
056

1
145

19 670

16

26

33

38

42

50

55

880

713

1
129

1
425

1
593

1
717

1
995

2
173

36 717

Прогнозен размер на средствата, които 22
могат да бъдат отделени за инвестиции
Оперативни разходи

Разходи
за
осигуровки

възнаграждения

Други разходи

и 395

Оперативни приходи

Ефектът от изготвените прогнози върху поносимостта и съответно върху възможността
на ВиК оператора да акумулира средства за инвестиции е представен в следващата
таблица:
Вариант 1

Вариант 0

Прогнозен размер на средствата, които
могат да бъдат отделени за инвестиции
лв.

2 678 535

656 847

Нетна настояща стойност на прогнозния
размер на средствата, които могат да
бъдат отделени за инвестиции
лв.

1 264 882

405 824

Следователно, Вариант 1, макар и с по-висока стойност на заложената инвестиционна
програма, е по-благоприятен от гледна точка на акумулирания инвестиционен ресурс
от дружеството. При него "ВиК Берковица" ЕООД е в състояние да задели близо 2,7
млн. лв. за финансирането на проекти, за разлика от Вариант 0, където тази стойност
е 657 хил. лв.
За двата варианта на инвестиционната програма е изчислена нетната настоящата
стойност на паричния поток. За изчисляването на НСС стойностите на
инвестиционните мерки, които в средносрочния и дългосрочния период са дадени
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обобщено, са разпределени по години, пропорционално на броя на годините в
съответния период. Използвана е 5% норма на дисконтиране в съответствие с
Ръководството за изготвяне на анализ разходи-ползи на инвестиционни проекти.
Получените резултати са следните:
ННС на паричния поток - Вариант 1

лв.

-43 490 686

ННС на паричния поток - Вариант 0

лв.

-43 629 871

Данните показват, че стойността на ННС на паричния поток на Вариант 1 е поблагоприятна, което означава, че запазването на настоящето ниво на загуби е
финансово по-неизгодно за ВиК оператора, дори и при по-ниската стойност на
инвестиционната програма.
За целите на анализа е изготвена прогноза на оперативните разходи, необходими за
поддръжката съответно на съществуващата и на планираната инфраструктура.
База за изготвянето на оценката е изготвената прогноза на оперативните разходи при
Вариант 1, описан по-горе.
За целите на анализа оперативните разходи на "ВиК Берковица" ЕООД са
пропорционално разпределени като оперативни разходи за водоснабдяване,
канализация и третиране на отпадъчни води на база приходите, които операторът е
получил от трите вида услуги за съответната година. Процентното разпределение на
оперативните разходи е представено в следващата таблица:
Таблица 125. Структура на оперативните разходи
Оперативни разходи за:

2014

2015

2020

2025

2028

2030

2035

2038

водоснабдяване

91.45
%

90.98
%

75.35
%

75.04
%

74.85
%

74.74
%

74.46
%

74.31
%

отвеждане
води

на

третиране
води

на

отпадъчни
8.55% 9.02% 8.00% 8.10% 8.16% 8.20% 8.29% 8.34%
отпадъчни

16.65
0.00% 0.00% %

16.86
%

16.98
%

17.06
%

17.25
%

17.35
%

Делът на разходите за водоснабдяване спада през анализирания период за сметка на
разходите за отвеждане и третиране на отпадъчни води.
За всяка група оперативни разходи е определен коефициент на оперативните разходи
за поддръжка на съществуващата инфраструктура и на тези, свързани с планираните
инвестиции при следните допускания:


Оперативните разходи за нова водоснабдителна инфраструктура
представляват до 3% от общите оперативни разходи за водоснабдяване,
тъй като новите мрежи и съоръжения предполагат относително по-ниски
разходи за поддръжка.



Оперативните разходи за нова канализационна мрежа формират до 4% от
общите разходи за отвеждане на отпадъчни води. Като цяло оперативните
разходи за поддръжка на канализационната мрежа са по-ниски от тези за
водоснабдителната такава.



Поради спецификата на планираните инвестиции за третиране при
оперативните разходи за ПСОВ се прави допускането, че след пускането в
експлоатация на изградените/ реконструираните станции, всички
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оперативни разходи за третиране на отпадъчни води ще спадат към групата
на оперативните разходи за нова инфраструктура.
На база на направените допускания е прогнозирано ниво на оперативните разходи за
нова и съществуваща инфраструктура, което е посочено в следващата таблица:
Таблица 126. Прогнозирано ниво на разходите за нова и съществуваща
инфраструктура (хил. лв.)
Общо за
периода
20142014 2015 2020 2025 2028 2030 2035 2038 2038
Прогнозен
размер
на
общите оперативни разходи
съществуваща
инфраструктура
688

711

868

1076 1194 1273 1460 1579 27849

Разходи за материали

202

209

262

332

373

401

470

515

8689

Разходи за външни услуги

77

80

100

127

143

154

180

197

3331

Разходи за възнаграждения
и осигуровки
393

405

486

591

649

687

774

827

15154

Други разходи

16

20

26

29

31

37

40

676

Прогнозен
размер
на
общите оперативни разходи
- нова инфраструктура
0

1

197

253

283

311

361

393

6189

Разходи за материали

0

0

59

78

88

98

116

128

1941

Разходи за външни услуги

0

0

23

30

34

38

45

49

744

Разходи за възнаграждения
и осигуровки
0

0

110

139

154

168

191

206

3353

Други разходи

0

5

6

7

8

9

10

151

16

0

Така изчислените разходи позволяват да се направи съпоставка между нивото на
приходи и покритието на оперативните разходи и разходите за амортизация на „ВиК
Берковица” ЕООД. В този смисъл са разгледани два варианта на покритие на
разходите:


Вариант на покритие само на оперативните разходи



Вариант на покритие на оперативните разходи и на разходите за амортизация

Същите са представени в следващата таблица.
Таблица 127. Покритие на разходите при прогнозираната цена на услугите

Покритиена оперативните разходи

201
4

201
5

202
0

202
5

202
8

203
0

203
5

203
8

104
%

105
%

106
%

107
%

108
%

108
%

110
%

110
%
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Покритие на оперативните разходи и разходите за
амортизация
94% 59% 44% 50% 53% 54% 57% 59%

Както е видно от горната таблица, прогнозираните оперативни разходи могат да бъдат
покрити от приходите на оператора. Същевременно, съпоставката между
оперативните разходи и разходите за амортизация с приходите на дружеството сочи,
че планираните инвестиции са прекалено големи и е невъзможно те да бъдат покрити
от приходите на „ВиК Берковица” ЕООД. След наблюдавания рязък спад на процента
на покритие в края на краткосрочния период, дължащ се основно на въвеждането в
експлоатация на около 30% от планираните инвестиции и увеличения поради това
размер на годишните разходи за амортизация, стойността на показателя започва да
бележи слаб ръст, като в последните три години на анализирания период се
стабилизира в рамките на около 58-59%.
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6. КРАТКОСРОЧНА, СРЕДНОСРОЧНА И ДЪЛГОСРОЧНА ИНВЕСТИЦИОННА
ПРОГРАМА ЗА ПОКРИВАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИ
ЦЕЛИ
На база на оценката на различни технически алтернативи и остойностяването на
необходимите мерки за постигане целите на Генералния план e изготвена
инвестиционна програма за развитие на ВиК мрежата на обособената територията на
„ВиК Берковица” ЕООД. При нейното изготвяне са отчетени следните фактори:
1. Общите нужди от инвестиции във ВиК сектора са огромни. Основна причина за
състоянието на ВиК мрежата е липсата на инвестиции през значителен период
от време. Анализът и оценките на техническото състоянието на съоръженията,
на водопреносната и канализационната мрежа на територията на „ВиК
Берковица” ЕООД показват необходимост от почти повсеместна реконструкция
и модернизация на съществуващата и построяване на нова канализационна
мрежа в голяма част от кварталите на населените места с над 2000 екв. ж. и
изграждане на канализационни колектори, за включване към пречиствателни
съоръжения за отпадъчни води. Значителни инвестиции са необходими и за
изграждане на съоръжения за пречистване на питейни води, външни
водопроводи, вътрешна водопроводна мрежа и т.н.
2. При подготовката на инвестиционната програма са взети предвид
ангажиментите на Р. България за изпълнение на изискванията на Директива
91/271/ЕС относнокачеството на отпадъчните води от населените места, както и
осигуряване на качеството на питейните води за населението в съответствие с
РДВ, Наредба 12 за качествените изисквания към повърхностните води,
предназначени за питейно-битово водоснабдяване и Наредба 9 за качествените
изисквания към питейните води. Необходимите мерки и срокове за реализация
са съобразени с Националната стратегия за развитие и управление на водния
сектор и плана за действие към нея, както и с програмата на Министерството на
здравеопазването и са, както следва:


изграждането на канализационни системи и селищни пречиствателни станции
за отпадъчни води за населени места с над 10 000 еквивалентни жители да
бъде извършено до 2015 г. включително.



изграждането на канализационни системи и селищни пречиствателни станции
за отпадъчни води за населени места с между 2000 и 10000 еквивалентни
жители да бъде извършено в периода до 2017 г. включително.



модернизиране на съоръженията за обеззаразяване на питейни води, в които
има несъответствия по микробиологични показатели и изграждане на
съоръжения за обработка на повърхностните води съгласно Наредба 9 в
краткосрочния период.

3. Предложените инвестиционни мерки са приоритизирани след оценка на общите
нужди от инвестиции и в съответствие с методология, която предвижда всяка
предложена мярка да се оценява отделно, в съответствие с критериите,
изложени по-долу:
а) размер на агломерацията - коефициент на тежест 0,25. Критерият е разделен на две
под-категории: равно и над 10 000 е.ж. и под 10 000 е.ж.;
б) икономическа ефективност - коефициент на тежест 0,10;
в) процент на ползвателите, обхванати от услугата – коефициент на тежест 0,10;
г) проектна готовност - коефициент на тежест 0,10;
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д) вид на инвестиционните мерки – коефициент на тежест 0,45.
Инвестиционните намерения, залегнали във вече одобрени за финансиране от ОП
„Околна среда 2017-2013 г.” проекти, или такива в напреднала фаза на оценка, както и
мерки за осигуряване на качеството на питейните води за населението в съответствие
с Наредба 12 и Наредба 9 на МЗ, са категоризирани като краткосрочен приоритет, без
да са оценявани по критериалната система, изложена накратко по-горе.
4. Регионалният генерален план, съответно инвестиционната програма към него,
се разработват за период от 25 години. Програмата е разделена на три периода
– за реализация съответно на краткосрочните, средносрочните и дългосрочните
приоритети във ВиК сектора. Краткосрочната програма обхваща периода 20142020 г., средносрочната – 2021-2028 г. и дългосрочната – 2029-2038 г.
Инвестиционните разходи в краткосрочната програма са представени година по
година, а за средносрочната и дългосрочната програма – като обща сума за
всеки конкретен под-период.
5. Необходимите инвестиции за водния сектор на територията на „ВиК Берковица”
ЕООД за периода 2014-2038 г. са в размер на 58,4 млн. лв., като:


в периода 2014-2020 г. свързан с изпълнение на поети ангажименти от
страната, необходимите инвестиции са в размер на 50,2 млн. лв.;



за периода 2021-2028 г. (средносрочен приоритет)- 2 млн. лв.;



и в дългосрочна перспектива (2029-2038 г.) – 6,2 млн. лв.

6. В процеса на остойностяване на инвестициите са взети предвид съществуващи
проекти и количествено-стойностни сметки към тях, а за инвестиционните
намерения, за които няма проектна готовност, е направена експертна оценка на
базата на единични цени за различни видове СМР, които са определени след
детайлно проучване на множество документи.
7. Заложените средства са без ДДС и общата стойност на проекта включва
средства както за строително-монтажни работи, така и за необходимата
техническа помощ за реализация на инвестицията (проектиране, техникоикономическа обосновка, финансови анализи, строителен и авторски надзор,
одит, публичност, управление на проекта). Размерът на средствата за
техническа помощ е определен в съответствие с изискванията на ОПОС, които
са в действие към момента на подготовката на настоящия документ - до 10% от
общата инвестиционна стойност. Тази стъпка не е приложена единствено за
инвестиционните мерки, свързани само с модернизиране на съоръженията за
обеззаразяване на водата, тъй като те включват само инсталиране на
оборудване с ниска стойност.
8. Община Берковица не разполага със свободен ресурс за инвестиции във ВиК
системата, извън необходимия за съ-финансиране ресурс за проекти,
финансирани или предвидени за финансиране по ОПОС. Участието на
общината, на чиято територия ще бъдат реализирани инвестиционни мерки, е
предвидено в рамките на 3% от общата им инвестиционна стойност.
9. Към настоящия момент ВиК операторът не разполага със средства за
инвестиции в строителство и реконструкция на ВиК мрежата и съоръженията.
Участието на „ВиК Берковица” ЕООД във финансирането на инвестиционните
мерки ще започне след 2014 г., когато ще е възможно да бъдат заделени
средства за целта. В периода след 2014 г. се предвижда „ВиК Берковица” ЕООД
да финансира основно мерки в областта на доставянето на питейни води създаване на ГИС система, изпълнение на програма за намаляване на
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загубите, реконструкция на улични водопроводи и изграждане на помпена
станция.
10. Държавният бюджет също е силно лимитиран в отпускането на средства за ВиК
сектора. Направените анализи в различни национални стратегии и най-вече в
Националната стратегия за развитие и управление на водния сектор показват,
че инвестиционните възможности са ограничени в много голяма степен от
необходимостта от средства за национално съ-финансиране в рамките на
оперативните програми.
11. Все още не са напълно ясни условията на финансиране от ЕС за следващия
програмен период, както и правилата на бъдещите програмни документи
(Оперативни програми). По тази причина при определянето на възможния
размер на средствата от ЕС за инвестиции във водния сектор са използвани
съществуващите правила и изисквания към момента (както за средносрочния,
така и за дългосрочния период).
12. За всяка инвестиционна мярка са определени както общите разходи и тяхното
разпределение по години на извършване на съответните дейности, така и
източниците на финансиране. Конкретните стойности са показани долу.
Включените инвестиции са подредени според стартирането и приключването на
проектите, като на първо място са представени проектите, стартиращи в
периода на краткосрочната стратегия, последвани от тези, които се изпълняват
в следващия 8-годишен период, и накрая – проекти, които се изпълняват в
дългосрочния 10-годишен период.
13. Разпределението на необходимия ресурс по източници показва, че основната
част от инвестициите може да бъде реализирана единствено с финансовата
подкрепа на фондовете на ЕС, операционализирана чрез оперативните
програми, а именно:
(хил.лв.)
Краткосроч Средносро Дългосроч
Източници
на ен период чен период ен период
Общо
инвестициите във ВиК
(2014-2020 (2021-2028 (2029-2038
инфраструктура
г.)
г.)
г.)
Общо - инвестиции
ОП "Околна
2007-2013г."

50 193

среда 0

ННС
(5% норма
на
дисонтиране
)

2 044

6 211

58
448

44 756

0

0

0

0

Община Берковица

1 500

55

171

1 725

1 328

ВиК - Берковица

206

222

511

940

477

ОП 2014-2020

48 487

0

0

48
487

39 882

1 768

5 529

7 297

3 068

ОП
за следващи 0
програмни периоди
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14. Анализът на данните показва, че едва 4,6% от инвестициите могат да се
осигурят от собствени източници.
15. Приносът на „ВиК Берковица” ЕООД към реализирането на инвестиционните
мерки в размер на 2,7 млн. лв. е реализируем при засилване на ефективността
на работа на дружеството, но и при реализацията на редица мерки, предвидени
в Националната стратегия за развитие и управление на водния сектор, която да
позволи нарастване на цените, като например реалното стартиране на
„водното” социално подпомагане.
16. Участието на общините, на чиито територии има предвидени инвестиционни
мерки, се свежда до необходимото съ-финансиране на проекти, финансирани
по оперативните програми.
17. Предвидените инвестиции, които ще бъдат реализирани в краткосрочния
период с финансиране от ЕС, са приоритетни и в голяма степен ресурсно
обезпечени, тъй като са свързани с изпълнение на достиженията на правото на
ЕС. Включена е цялата необходима инвестиция, на базата на допускането, че
сумата от 5 милиарда лева за целия период ще бъде осигурена за ВиК сектора
чрез ОПОС, както и сумата от 1 милиард лева за водния сектор от други
оперативни програми13.
18. За средносрочния и дългосрочния период на инвестиционната стратегия ще е
необходимо финансиране в размер на 8,3 млн.лв., като на този етап
единственият възможен източник на средства е отново ЕС.
19. В заключение, всички предложени мерки в инвестиционната програма са в
изпълнение на изискванията на европейското/националното законодателство в
областта на водоснабдяването и пречистването и отвеждането отпадъчните
води, както и предлагат решение на идентифицирани проблеми, описани в
предходните раздели на настоящия РГП.

Източник на тази информация е първата версия на доклада за разпределение на ресурсите
от оперативните програми в рамките на следващия планов период.
13
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Таблица 128. Консолидирана инвестиционна програма: водоснабдяване (лв)

Водоснабдите
лна система

Населено
място

Берковица

ВС-Берковица

с. Спанчевци,
с.
Цветкова
бара,
с.
Рашовица, с.
Песочница, с.
Мездреа,
с.
Ягодово

с. Бързия

Общо
разхо
ди за
пери
ода
20142038
г.
(лв.)

Мерки

Общо
разхо
2014
ди
(лв.)

2015

201
6

2017

2018

2019

2020

Краткосрочен период

20212028

20292038

Общо
(лв.)

разходи

Средно
срочен
период

Приорит
Дългос изация рочен
обща
период оценка

Изграждане
на
ПСПВ
на
водоизточници
Бачилище,
Къса
река, Бали Ефенди, 2 066 2 066 930
Сливашка бара
667
667
000

1 136
667
0

0

0

0

0

0

0

Изграждане
на
съоръжения
за
пречистване
и
обеззаразяване на
зона
Клисурски
манастир,
с.
Спанчевци,
с.
Цветкова бара, с.
Рашовица,
с.
Песочница,
с.
Мездреа,
с. 380
Ягодово
000

380
000

171
000

209
000

0

0

0

0

0

0

0

Изграждане
водопровод
резервоар
Раковица
до
Бързия

511
111

138
000

204
444

168
667

0

0

0

0

0

0

70

на
от
с. 511
111
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Водоснабдите
лна система

Населено
място

Берковица

с. Гаганица

с. Лесковец

Общо
разхо
ди за
пери
ода
20142038
г.
(лв.)

Мерки

Общо
разхо
2014
ди
(лв.)

2015

201
6

2017

2018

2019

2020

Краткосрочен период

20212028

20292038

Общо
(лв.)

разходи

Средно
срочен
период

Приорит
Дългос изация рочен
обща
период оценка

Изграждане на ПС
за
резервоар 39
Раковица, с. Бързия 651

39
651

0

17
843

21
808

0

0

0

0

0

0

65

Реконструкция на 524
резервоар Ашиклар 444

524
444

0

104
889

157
333

262
222

0

0

0

0

0

61

Реконструкция
резервоар
Шабовица на
Панорама

ул. 103
111

103
111

0

20
622

41
244

41
244

0

0

0

0

0

61

Изграждане на СОЗ 250
за водоизточници
000

250
000

0

50
000

100
000

100
000

0

0

0

0

0

70

Изграждане
на
пречиствателни
съоръжения
и
обеззаразяване на
водата в зона с. 133
Гаганица
333

133
333

0

0

0

133
333

0

0

0

0

0

Изграждане
съоръжение
обеззаразяване
водата в зона
Лесковец

4 800

0

0

0

0

0

4 800 0

0

0

на

на
за
на
с.
4 800
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Водоснабдите
лна система

Населено
място

с.
Черешовица,
с. Котеновци

Берковица

Общо
разхо
ди за
пери
ода
20142038
г.
(лв.)

Мерки

Изграждане
съоръжение
обеззаразяване
водата в зона
Черешовица и
Котеновци

Общо
разхо
2014
ди
(лв.)

2015

201
6

2017

2018

2019

2020

Краткосрочен период

20212028

20292038

Общо
(лв.)

разходи

Средно
срочен
период

Приорит
Дългос изация рочен
обща
период оценка

на
за
на
с.
с.
4 800

4 800

0

0

0

0

0

4 800 0

0

0

Реконструкция на
резервоар
Алчов 524
баир
444

524
444

0

0

0

0

104
889

314
667

104
889

0

0

61

Създаване на ГИС 166
система
667

166
667

0

0

0

0

53
333

58
333

55
000

0

0

61

Изграждане на нова
СКАДА, създавайки
нови измерителни 333
пунктове
333

333
333

0

0

0

0

66
667

200
000

66
667

0

0

61

0

0

584
722

1 052 701
500
667

0

0

0

61

Реконструкция на
довеждащи
водопроводи
от
водоизточник
Бачилище
до
резервоар
Алчов
баир и от възел
Равно
буче
2 338 2 338
Шабовица
до
889
889
0
резервоар
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Водоснабдите
лна система

Населено
място

Мерки

Общо
разхо
ди за
пери
ода
20142038
г.
(лв.)

Общо
разхо
2014
ди
(лв.)

2015

201
6

2017

2018

2019

2020

Краткосрочен период

20212028

20292038

Общо
(лв.)

разходи

Средно
срочен
период

Приорит
Дългос изация рочен
обща
период оценка

Шабовица

с. Бързия

Берковица

Реконструкция на
довеждащи
водопроводи
от
ПСПВ Слатина до 4 622 4 622
резервоар Ашиклар 222
222
0

0

0

924
444

1 617 1 294 785
778
222
778

0

0

61

Рехабилитация на
резервоар
126
Раковица, с. Бързия 667

126
667

0

0

0

0

0

0

126
667

0

0

56

Изпълнение
програма
намаляване
загубите

0

0

0

0

0

0

0

0

222 222

0

43

Реконструкция на
водопроводи - 1%
от цялата мрежа
годишно
с
цел
постигане
на
устойчиво развитие
на водопроводната 1 022
мрежа
222
0

0

0

0

0

0

0

0

1
022
222
0

61

на
за
на 222
222
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Водоснабдите
лна система

Населено
място

Мерки

Общо
разхо
ди за
пери
ода
20142038
г.
(лв.)

Реконструкция на
довеждащи
водопроводи
с
облекчителни
камери
от
водоизточник Равно
буче
до
възел
Равно
буче
- 800
Шабовица
000

Общо
разхо
2014
ди
(лв.)

2015

201
6

2017

2018

2019

2020

Краткосрочен период

20212028

20292038

Общо
(лв.)

разходи

Средно
срочен
период

Приорит
Дългос изация рочен
обща
период оценка

0

0

0

0

0

0

0

0

800 000

0

Реконструкция на
водопроводи - 2%
от цялата мрежа
годишно
с
цел
постигане
на
устойчиво развитие
на водопроводната 2 555
мрежа
556
0

0

0

0

0

0

0

0

0

2
555
556
43

Реконструкция на
довеждащи
водопроводи
от
възел Равно буче Шабовица
до
резервоар
Алчов 3 655
баир
556
0

0

0

0

0

0

0

0

0

3
655
556
61

Общо разходи за ВС-Берковица

20
385

12
130

1 239 1 743 489
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Водоснабдите
лна система

Населено
място

Мерки

Общо разходи за всички ВС

Общо
разхо
ди за
пери
ода
20142038
г.
(лв.)

Общо
разхо
2014
ди
(лв.)

2015

201
6

2017

2018

2019

2020

Краткосрочен период

696

140

000

465

053

20
385
696

12
130
140

1 239 1 743 489
000
465
053

Необходими инвестиции за водоснабдяване за 23 80
населени места между 50 и 2000 е.ж.
0 000
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967

167

489

000

20212028

20292038

Общо
(лв.)

разходи

Средно
срочен
период

Приорит
Дългос изация рочен
обща
период оценка

444

111

2 045 2 895 2 578 1 139 2
044 6
211
967
167
489
000
444
111
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Таблица 129. Консолидирана инвестиционна програма: отвеждане и пречистване на отпадъчни води

Агломерация

Берковица

Населен
Мерки
о място

Общ
о
201
2021Общ
разх 2014 2015 2016
2018 2019 2020
7
2028
о
оди
разх
(лв.)
оди
за
Общо
пери
разход
ода
и (лв.)
2014
Краткосрочен период
2038
Средн
г.
осроче
(лв.)
н
период

Интегриран воден
проект
за
инженеринг
проектиране
и
строителство по
части
"Водоснабдяване
Берковиц " и "Канализация"
а
на разширение на
канализационнат
а
мрежа,
реконструкция на
канализационнат
14
а
мрежа,
675
реконструкция на
263
водоснабдителна

14
675
263

7
044
126

7
631
137
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0

0

0

0

0

0

20292038
Общо
разхо
ди
(лв.)
Дълго
сроче
н
перио
д

Приори
тизаци
я
обща
оценка

0

75
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та мрежа и ПСОВ
в град Берковица

Рехабилитация
на
главни
канализационни
колектори в град 2 622 2 622
Берковица
556 556 0

786
767

1
311
278

524
511 0

0

0

0

0

56

5
606
442

9
344
070

5
814
088

0

0

32

Реконструкция на
главни
канализационни
колектори,
второстепенна
мрежа
и
доизграждане на
канализационнат 20
а система на град 764
Берковица
600

20
764
600

0

0

0

0

38
062
418

38
062
418

7
044
126

8
417
903

1
311
278

5
524 606
511 442

9
344
070

5
814
088

0

0

38
062
418

38
062
418

7
044
126

8
417
903

1
311
278

5
524 606
511 442

9
344
070

5
814
088

0

0

Общо разходи за Берковица
Общо разходи за всички агломерации

Необходими инвестиции за канализация и 12
пречистване за населени места между 50 и 2000 090
е.ж.
000
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Таблица 130. Консолидирана инвестиционна програма
Година 2014
РГП
Берков
ица

Общо
разход
и (лв.)

Агломера
ция
Мерки
Проекти
ИВЦ

2015

2016

2018

2019

2020

за 14 675 7 044 7
631
263
126
137
0

Предложени
проекти
в
областта на
отвеждането
и
пречистванет
о
на
отпадъчни
23 387
води
156
0

2021-2028

2029-2038

Общо

Общо

Средносро Дългосро
чна
чна
програма
програма

Краткосрочна програма

Предложени
проекти
в
областта на
водоснабдява 20 385 1 239 1
743 489
нето
696
000
465
053

ВиК

2017

0

0

0

0

0

2 045 2 895 2
578 1 139
967
167
489
000
2 044 444

1 311 524
786 767 278
511

5 606 9
344 5 814
442
070
088
0

8 283 10 161 1 800 2 570 8 501 11 922 6 953
Общо
за
126
369
331
478
609
559
088
Берковиц обособената 58 448
а
територия
114
50 192 558
2 044 444
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7. ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

Съгласно РЕШЕНИЕ № ЕО-2/2013 за преценяване на необходимостта от извършване
на екологична оценка на Министъра на околната среда и водите не е необходимо да
се извършва екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и
канализация на обособената територия на „ВиК Берковица" ЕООД - гр. Берковица
(РГП за ВиК Берковица), при прилагането па който няма вероятност да се окаже
значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве.
Решението е издадено въз основа и на получени становища на Министерство на
здравеопазването, Регионална инспекция по околна среда и води - Монтана,
Басейнова дирекция „Дунавски район" с център Плевен.
.
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8. Обществени обсъждания
Следват дейности, предвидени в глава 7.
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9. Приложения

Приложение № 1 Общи карти – Съществуващи водоснабдителни и канализационни
системи
Карта 1 – Обща карта на водопроводната мрежа на (1:40 000)
Карта 00 – Обща карта на канализационната система на “ВиК’ ЕООД _гр.
Берковица (1:100 000)
Приложение 2 Карти – Бъдещи водоснабдителни системи – общ план (1 : 25 000)
Карта A1/2 – Карта на водопроводната мрежа на (1:25 000)
Приложение3 Подробни карти – бъдещи водоснабдителни системи (1:5000)
Карта A1/3 – Карта на водоснабдителна мрежа (1:5 000)
Приложение 4 Доклад за хидравличния модел на водоснабдяването на обособена
територия
Приложение 5 Доклад от измервателната кампания за водоснабдяването на
обособена територия
Приложение 6 Валежи в съвременния и бъдещ климат в западен регион
Приложение 7 Карти на канализационните системи
Карта 01/1 Карта на съществуващата канализационна система на
гр.Берковица – I (1:5 000)
Приложение 8 Карти на предложената алтернатива за третиране на отпадъчните води
на ВиК Берковица и основните замърсители
Карта 00/1 – Карта на предложената алтернатива за третиране на
отпадъчните води на “ВиК’ ЕООД _ гр.Берковица (1:100 000)
Карта 00/2 - Тематична карта – главни източници на замърсяване на
територията на “ВиК’ ЕООД _ гр.Берковица (1:100 000)
Приложение 9 Инвестиционни етапи – канализационни системи
Карта 01/2 Етапи на развитие на канализационната система на гр. Берковица
(1:5 000)
Приложение 10 Мониторинг на качеството на водите в зоните за водоснабдяване и
необходимите мерки съгласно Наредба № 9 и Наредба № 12
Приложение 11 Рейтингова система за приоритизиране на инвестициите
Приложение 12 Единични цени
Приложение 13 Население в обособената територия на ВиК Берковица и защитените
територии и зони по населени места
Приложение 14 Подробна инвестиционна програма
Приложение 15 Списък на населениет места под 2 000 е.ж. – канализационна система
Приложение 16 Оценка на индустриалните отпадъчни води и товари – основни
замърсители, заустващи в канализационната мрежа
Приложение 17 Проектни параметри – канализация
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ПРИЛОЖЕНИЯ
КЪМ ПРЕДВАРИТЕЛЕН РЕГИОНАЛЕН
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Консорциум НРНСАД ДЗЗД
България, София
Февруари 2013

Стр. 1 от 1

България, Проект за развитие на общинската инфраструктура
Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в западен регион на Република
България, MIDP-MP-QCBS3, Заем №: 7834-BG
Регионален генерален план за обособена територия на ВиК Берковица

СЪДЪРЖАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1 – Карти на Съществуващите Водопроводни и Канализационни
Системи
Карта 1 - 1 – Обща карта на водопроводната мрежа на ВиК Берковица (1:40 000)
Карта 00 – Обща карта на канализационната инфраструктура на ВиК Берковица
(1:100 000)
Приложение 2 – Карти Преглед на Водоснабдителните Системи в Бъдеще (1:25
000)
Карта A1/2 – Карта на водопроводната мрежа на ВиК Берковица (1:25 000)
Приложение 3 – Подробни Карти Бъдещи Водопроводни Системи (1:5 000)
Карта A1/3 – Карта на водоснабдителна мрежа гр. Берковица (1:5 500)
Приложение 4 – Доклад на Водоснабдителната Система Хидравличен Модел
Приложение 5 – Доклад Водоснабдителна Система Измервателна Кампания
Приложение 6 – Валежи в бъдещето и настоящето и климат в Западен Регион
Приложение 7 – Карти Канализационни Системи
Карта 01/1 Карта с канализационната мрежа на гр.Берковица (1:5 000)
Приложение 8 – Карти на предложената алтернатива за третиране на
отпадъчните води на ВиК Берковица и Основните Замърсители
Приложение 9 – Инвестиционни етапи – канализационни системи
Карта 01/2 Етапи на канализационната мрежа на гр. Берковица (1:5 000)
Приложение 10 – Мониторинг на воднито качество във водоснабдителните зони
и изискваните мерки според Наредба №9 и Наредба №12
Приложение 11 – Рейтингова система за приоритизация на инвестициите
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Приложение 12 – Единични цени
Приложение 13 – Население в Регион Берковица и Защитени Райони и Зони по населени
места
Приложение 14 – Подробна Инвестиционна Програма
Приложение 15 – Списък на населените места под 2000 е.ж. попадащи в
обособена територия Берковица
Приложение 16 – Таблици с количеството и замърсеността на индустриалните
отпадъчни води в обособена територия Берковица
Приложение 17 – Проектни параметри на канализационната система на
обособена територия Берковица
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Кодова Система – Водоснабдителна
Система
1
Master plan
Botevgrad
Berkovitsa
Blagoevgrad
Dupnitsa
Knezha
Kresna
Kustendil
Lovech
Strumiani
Montana
Pernik
Petrich
Pleven
Sandanski
Sapareva bania
Sofia oblast
Troyan
Vidin
Vratsa

2
Scale of
drawing
Overview

3
Agglomeration
name
If necessary

4
Page
number
If necessary

85000

Pernik
Radomir
Tran
Breznik
Batanovtsi

A1
B1
B2
C1
C2
1
2

25000
5000

Example:
Pernik_85000_EN
Pernik_25000_A1_BG
Pernik_5000_Pernik_A1_EN

Page 1 of 1

5
Language
version
EN –
English
BG Bulgarian
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Кодиране на картите за
Канализационната Система
1
Drawing
number:

1.1

2
Master Plan

01- for Pernik

1 – is for
the SEW

Botevgrad
BV
Berkovitsa
BK
Blagoevgrad BL
Dupnitsa
DP
Kneja
KN
Kresna
KR
Kustendil
KDL
Lovech
LV
Strumiani
STR
Montana
MNT
Pernik
PK
Petrich
PT
Pleven
PL
Sandanski
SD
Sapareva bania SB
Sofia oblast
SO
Troyan
TR
Vidin
VD
Vratsa
VR

2- is for the
sewerage
stages
3 –is fot the
WWTP’s

3
Type of
the
system
WWT –
waste
water
treatment
WWS –
waste
water
system
WSS –
water
supply
system

Example:
01.1_PK_WWS_PK_SEW
01.2_PK_WWS_PK_STAGES
01.3_PK_WWT_PK_WWTP
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4
Agglomeration
name :

5
Type of the
drawing

PK – for Pernik
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And….
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stages
WWTP – for
the WWTP’s
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Карта 1 – Обща карта на водопроводната мрежа на ВиК Берковица (1:85 000)

Карта 0/0 – Обща карта на канализационната инфраструктура на ВиК Берковица
(1:100 000)
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БЛАГОДАРНОСТИ
Работата по настоящия доклад в рамките на проекта „Изготвяне на регионални
генерални планове за водоснабдяване и канализация в западен регион на Република
България“, с идентификационен номер: MIDP-MP-QCBS3, бе изпълнена в тясно
сътрудничество с общините и ВиК дружествата в района. Консорциумът е много
благодарен за активното съдействие на посочените институции, които по време на
съставяне на модела и в процеса на работата предоставиха сътрудничество и помощ
на екипа по проекта.

ОТКАЗ НА ПРАВА
Настоящият доклад е изготвен от КОНСОРЦИУМ НРНСАД ДЗЗД, въз основа на
натрупания професионален опит и съвременни технологии. Докладът е направен в
съответствие с условията на договора между КОНСОРЦИУМ НРНСАД ДЗЗД и клиента.
Настоящият доклад и информацията включена в него се предоставя от КОНСОРЦИУМ
НРНСАД ДЗЗД на клиента единствено за вътрешна употреба, по силата на
задълженията и отговорностите на КОНСОРЦИУМ НРНСАД ДЗЗД по договора с
клиента. Всички препоръки, мнения или предложения в настоящия доклад следва да
се разбират само в контекста на доклада като цяло. Като цяло резултатите в
настоящия доклад се базират на информацията предоставена на КОНСОРЦИУМ
НРНСАД ДЗЗД към датата на доклада и на действащите международни стандарти и
технологии, както и на практиките в строителството към датата на предаване на
настоящия доклад. След окончателното предаване на доклада на клиента,
КОНСОРЦИУМ НРНСАД ДЗЗД няма други задължения или отговорности да съветва
клиента по каквито и да било въпроси, включително обстоятелства засягащи
информацията или съветите предоставени в настоящия доклад. Ако клиентът желае
да сподели настоящия доклад с трета страна, то тогава:
(a) тази трета страна няма да придобие никакви права, договорни или каквито и да
било други такива по отношение на КОНСОРЦИУМ НРНСАД ДЗЗД и съответно
КОНСОРЦИУМ НРНСАД ДЗЗД не поема отговорности, задължения или ангажименти
към тази трета страна,
(б) КОНСОРЦИУМ НРНСАД ДЗЗД не поема отговорност за загуба или увреждане
понесени от клиента или за конфликт на интереси възникнали поради това, че
клиентът е споделил настоящия доклад с трета страна.
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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА
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Дроселна клапа
кранове с общо предназначение
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метри
метър кубичен
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пиезометричната линия
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удължен период на симулация
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1

ВЪВЕДЕНИЕ

Проектът за развитие на общинската инфраструктура “Изготвяне на регионални
генерални планове за водоснабдяване и канализация в западен регион на Република
България“, MIDP-MP-QCBS3, договор № РД 02-29-419/08.12.2011 има за цел да
използва симулационен модел на водоснабдяване, за да анализира съществуващите в
момента проблеми в водоснабдителните системи на територията и да обоснове
бъдещите инвестиции за оптимизиране на работата на системата и постигане на
експлоатационни и енергийни икономии.
Консорциум НРНСАД е на ясно с това колко е важна технологията на симулационното
моделиране, за да се анализира обективно и независимо цялостната работа на
водоснабдителната система на ниво обособена територия. Основно изискване при
разработването на регионални генерални планове за водоснабдяване е детайлно
вникване във функционирането на главна водоснабдителна система (ГВС).
Взаимосвързаните основни компоненти на системите играят главна роля за
дългосрочното осигуряване на питейна вода за обществени, промишлени и
селскостопански нужди в даден рeгион. Те отговарят и за преодоляването на периодите
с недостиг на вода, засушавания и всички останали потенциални рискове, на които е
изложено водоснабдяването. Поради това, разбирането на сегашното функциониране и
дългосрочната оптимизация на ГВС е от ключово значение за регионалното генерално
планиране. Тъкмо това прави връзката между ГВС и конкретните местни
разпределителни системи на територията толкова важна за определяне на
дългосрочната стратегия за развитие, нуждите от водоснабдяване и потенциала за
растеж на промишлеността и населението. В резултат и ГВС, и местните
разпределителни системи ще бъдат взети предвид при цялостното разглеждане на
водоснабдяването. По тази причина бе предложено използването на симулационното
моделиране за задачите по проекта да бъде разширено до областно ниво, за да бъде
разбран цялостният воден баланс и процесите на разпределение на води на
територията, както и регионалните нужди от вода и свързаните с това проблеми.
Горните аргументи мотивираха консорциума НРНСАД да предложи, разработи и
предостави Модел за регионално водоснабдяване (на базата на софтуерния пакет
“Майк Ърбан”, от ДХИ - DHI) за всяка една от 19-те обособени територии на западен
район, който да послужи най-вече за по-добро разбиране на сегашното функциониране
на системата и за установяване на проблемите в нея, а по-късно и за оценка на
първостепенните инвестиции в районите представляващи интерес.
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1.1 Обхват на работите
Концепцията за система за регионално водоснабдяване бе предложена и договорена с
клиента в рамките на следния обхват. Моделът за регионално водоснабдяване включва
главните водоснабдителни системи (ако са налични) и схемите на водоснабдителните
мрежи в централния град на района, както и мрежите на други избрани населени места.
Моделът включва всички важни водовземания, съоръжения за пречистване на води,
главни водопроводи, язовири, помпени станции. Схематичното представяне на
регионалната водоснабдителна система на територията се основава на следните
принципи:
a. Схема на главната водна система - 00 включва стратегическата мрежа (90100%) с всички важни водовземания, пречиствателни станции, главни
водопроводи, резервоари за сурова и пречистена вода, помпени станции и т.н.
за да може да се извърши адекватна симулация на поведението на ГВС на
концептуално ниво. Моделът е калибриран въз основа на извършения
мониторинг върху дебитите и наляганията, както и на наличните данни от
оператора.
b. Детайлизирана схема на системата – 01 включва разпределителната мрежа
(80-90%) в населените места с всички важни водовземания, пречиствателни
станции за питейни води, главни водопроводи, резервоари за сурова и
пречистена вода, помпени станции и т.н. Моделът е калибриран въз основа на
извършения мониторинг върху дебитите и наляганията, както и на наличните
данни на оператора.
c. Груба схема на системата - 02 включва мрежа (25-50%) с главни мрежови
водопроводи, зони на налягане, важни конструкции и т.н. Моделът е калибриран
въз основа на наличните данни на оператора
d. Концептуална схема на системата - 03 включва мрежа (1-2%) и основни
структури. Мрежата е консептуално схематизирана в няколко точки на
водопотребление.
Концепцията на модела за водоснабдяване на една обособена територия е
представена на фигура 1.
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Фигура 1 Модел за регионално водоснабдяване съставен от главна водопроводна
система и разпределителни мрежи

Принципите за схематично представяне се прилагат към населените места по следния
начин:
a.
b.
c.
d.

Схема -00 –прилага се за всички ГВС на територията
Схема -01 –прилага се за градове с над > 50 000 жители
Схема -02 –прилага се за градове с от 10 000 до 50 000 жители
Схема -03 –прилага се за градове с от 2 000 до - 10 000 жители

Основният продукт в резултат от тази работа е симулационен модел за
водоснабдяване на обособената територия, който представя физическото
функциониране на водоснабдителни системи в обособената територия. Впоследствие
такива модели се използват за анализи на конкретна система с цел установяване на
функционалните проблеми и потенциалните аварии в рамките на генералния план за
водоснабдяване на обособената територия.
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1.2

Необходимост от технология за симулационно моделиране

През последните няколко десетилетия използването на симулационното моделиране
за генерално планиране на водоснабдяването стана стандартна практика в Европа.
Търсенето на по-качествени водоснабдителни услуги, заедно с необходимостта от
оптимална системна експлоатация поставят на внимание изискването за по-добро
управление на водните системи. Точно тук симулационното моделиране може да
послужи като обективен инструмент в подкрепа на процесите за вземане на решения.
Анализът на водните системи, извършен посредством симулационно моделиране
разкрива системните слабости и проблеми и помага за оптимизиране на ресурсите за
реконструкция и планиране. Пред вид това си качество, използването на
симулационни модели се разбира от Европейската общност като обективно
доказателство за предлаганите модернизации на системите в конкретните ВиК
дружествата.
Новите методи за анализ, рационализация и проучване на водните мрежи се
използват най-вече в сферата на концептуалните и технически решения. Причината за
това е не само развитието на информационните технологии (особено компютърните
технологии), които ни дават възможност да използваме нови, съвременни начини за
решения, но също така и причините свързани с новите начини за разрешаване на
проблемите на околната среда като цялостна система. Паралелно с тези стратегии,
все повече се набляга на намаляването на отрицателните въздействия върху околната
среда предизвикани от системите за отпадни води в населените райони.
Използването на симулационно моделиране е тясно свързано с методологията и
подхода използвани при съвременното генерално планиране за селищно
водоснабдяване. Фундаменталния методически принцип стои в основата на
интегрирания подход. От гледна точна на водоснабдяването, водните ресурси,
водоснабдяването и качеството на водите се разглеждат като една комплексна
система.
Впоследствие върху симулационния модел може да се направи функционален анализ,
за да се получи информация за поведението на цялостната система и нейните
характеристики. Същевременно, резултатите от симулацията могат да се използват за
конкретни задачи (напр. симулация на внезапен недостиг на вода и т.н.). За
определени замърсители, наред с количествените изчисления, може да се направи
качествена оценка на водоснабдителните системи. Поведението на речните системи
може да се анализира със симулации на хидродинамичните и качествени показатели.
Накрая, в комплексния проект за селищно водоснабдяване може да се включи оценка
на пречиствателните станции за питейни и отпадни води. Очевидно е, че конкретната
дефиниция на модела, концептуализацията, схематично представяне и изграждане на
модела отговарят на целите на конкретния проект.
Съвременните усъвършенствани математически модели дават възможност за
решаване на по-сложни хидравлични и хидроложки проблеми, както и такива свързани
с качеството на водите, на по-детайлно ниво на схематизация. Основната работа се
основава на предварителна и последваща обработка на данните, а не на самите
изчисления. Като средство за бърз достъп е важно да се направи общ преглед на
проблемите, които предстои да бъдат разрешени. С помощта на тези модели е
възможно да се постигне точно изображение на поведението на водоснабдителната
система, след което да се анализират ефектите от предложените алтернативни
решения.
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“Щом реализираме тези промени в мрежата… трябва да сме готови за съответните
последици”. Това означава, че в електронна форма в компютъра съществува модел на
част от реалния свят, където можем да разиграваме и оценяваме различните
възможности, отчитайки икономическите или екологични опасности.
Материалната система може да се моделира с различно ниво на сложност, наричано
схематизация на системата. Схематизираното представяне на съществуващата
материална система е много важна процедура, която се отразява на начина по който
реагира модела и резултатите, които дава. Тя включва схематизирано представяне на
отделни под-области, където водният поток / производство / потребление може да се
дефинира като напр. схема на водоснабдителната система, схема на водохващане,
схема на пречиствателната станция. Схематизираното представяне може да варира от
приблизителен стратегически модел до модел за подробно планиране, в зависимост от
целта на модела и наличните данни. Едновременно със схематичното представяне на
структурните данни за системата, следва да се представят схематично и така
наречените изходни и гранични условия необходими за функционирането на модела.
Те се изразяват например от данните за валежите през изминалите години,
дългосрочните нужди от вода, измененията в нивото на водата и т.н.
Процесът на изграждане на модела е съчетание от различни дейности пораждащи
адекватен симулационен модел, способен да представи поведението на реалната
система. По принцип, той е съставен от следните дейности.

1. Преглед на съществуващата документация
2. Събиране на структурни данни и цифровизация
3. Извършване на проучвания (дебити, налягания)
4. Построяване на модела и структурна настройка
5. Калибриране на модела
Щом моделът за регионално водоснабдяване е разработен, той се използва за
оценка на съществуващото положение и установяване на съществуващите
проблеми в системата и нейното функциониране посредством:




Анализ на водопотреблението и на подаваните водни количества, водни
баланси,
Анализ на проблеми в системата свързани с водоподаването, капацитета
на водоснабдителната мрежа, енергия, налягания, водни загуби,
Анализ на съществуващите обеми акумулирана вода в отделни части на
регионалната ВС.

След това анализът на липсите и проблемите свързани с настоящото състояние се
съчетава с набор от цели за бъдещото развитие на системата, така както са
определени в българското и европейското законодателство, и се разработва
осъвременен модел за регионално водоснабдяване, който работи с всички сегашни и
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бъдещи нужди и ограничения. Чрез модела за регионално водоснабдяване се
извършват следните дейности.
6.

Симулация на сегашното състояние (2011 г.)

7. Симулация на бъдещото състояние (в краткосрочен, средносрочен и
дългосрочен план)
После, въз основа на предложените мерки проверени чрез моделирането, се определя
инвестиционната програма и за трите времеви хоризонта.

1.3 Моделиращ програмен продукт
За моделирането се използва програмният продукт Майк Ърбан (Mike Urban) на ДХИ.
Майк Ърбан е технологично интегриран с платформата ЕСРИ АркГИС (ESRI ArcGIS).
Компонентната структура на АркГИС с използване на ЕСРИ АркОбджекц (ESRI®
ArcObjects) създава много добра технологична среда за архитектурата на Майк Ърбан
и гарантира дългосрочно непрекъснато развитие паралелно с продуктите ЕСРИ.
Съчетаването с АркГИС носи голям брой нови и полезни ГИС функционалности
свързани с топологичния анализ на данните. Тази функционалност извършва
разширени проверки за свързаност и цялост на данните за водопроводните мрежи.
Майк Ърбан използва концепцията за „гео база данни“. Всички атрибути на модела,
както и данните за топологията, се съхраняват в гео база данни. Майк Ърбан
интегрира симулационни модели за водоснабдяване и градски канализационни
системи.

Фигура 2 Потребителска среда на симулационния модел Майк Ърбан

1.3.1 Основни изчислителни принципи
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Двигателят на хидравличния модел използван от МАЙК ЪРБАН е разгънат във
времето хидравличен симулатор, който решава следните групи от уравнения за всеки
възел за съхранение на водни количества (резервоар или язовир) в системата:
∆ys /∆t = Qs / Sv
(1)
Qs = ∑i Qis - ∑j Qsj
(2)
hs = Es + ys
(3)
заедно със следните уравнения за всяка връзка (между възли i и j) и всеки възел k:
hi - hj = f(Qij)
(4)
∑i Qik - ∑j Qkj - Qk = 0
(5)
където неизвестните количества са:
ys =
височина на водата съхранявана във възел s, [м]
Qs =
приток към възел за съхранение s, [л/с]
Qij =
приток във връзката свързваща възли i и j, [л/с]
hi =
кота на пиезометричната линия (ПЛ) във възел i (равен на кота терен плюс
напор), [м]
а известните константи са:
As = площ на сечението на възела за съхранение на водни количества “s“ (приема се
за безкрайна при язовири), [ м2]
Es = кота терен на възел “s“, [м]
Qk =
консумирано водно количество (+) или доставено водно количество (-) на възел
k, [л/с]
f(Qij) = функционално взаимоотношение между загубата на напор и дебит във връзка
Уравнение (1) изразява съхраненото водно количество във възел за съхранение, а
уравнения (2) и (5) изразяват същото по отношение на тръбни съединения. Уравнение
(4) изразява енергийните загуби или печалби дължащи се на приток във връзка. За
известни изходни нива ys във възела за съхранение в нулев момент, уравнения (4) и
(5) се решават за всички потоци qij и напори hi, използвайки уравнение (3) като
гранично условие. Тази стъпка се нарича "хидравлично балансиране" на мрежата и се
извършва като за решаване на необходимите нелинейни уравнения се използва
техниката на итерациите.
Методът използван от МАЙК ЪРБАН за решаване на тази система от уравнения е
известен с името "градиентен алгоритъм" и притежава няколко привлекателни
характеристики. Първо, системата от линейни уравнения за решаване при всяко
повторение на алгоритъма е откъслечна, симетрична и положително дефинирана.
Това позволява за тяхното решаване да се използват високоефективни редки
матрични техники, Жорж -Лиу (1981). Второ, след първото си повторение, методът
поддържа непрекъснат поток във всички възли. И трето, може лесно да работи с помпи
и кранове, без да е необходимо да се променя матричната структура на уравненията,
когато се променя състоянието на тези компоненти.
След като се стигне до решение на мрежовата хидравлика, входящият или изходящият
поток за всеки възел за съхранение, qs се намира чрез уравнение (2) и се използва в
уравнение (1) за намирането на новите коти на възела за съхранение при следващата
времева стъпка dt. После целият процес се повтаря за всички следващи времеви
стъпки, за останалия симулационен период.
Стр.13 от 36
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Обичайната хидравлична времева стъпка използвана в МАЙК ЪРБАН е 1 час, но може
да се скъси, ако има нужда от по-голяма точност. По-къси времеви стъпки от
обичайните могат да се появят автоматично, когато се задействат регулатори на тръба
или помпа (напр., резервоар се напълни до ниво, при което помпата спира), или когато
резервоар се изпразни, или напълни (което причинява затваряне на
изходящата/входящата тръба ).

1.3.2 Мрежова схематизация
Програмният продукт МАЙК ЪРБАН представя водоразпределителната мрежа като
сбор от връзки (напр. тръби) свързани помежду си в съответни възли. Мрежовата
схематизация илюстрира начина на представяне на “възел-връзка“ в проста водна
мрежа.
demand
tank

junction

junction

junction
pipe

pump

pipe
pipe
junction
junction
valve

Фигура

Представяне на мрежата чрез “възел-връзка“

junction

3

Както е показано на фигурата, връзките може да представляват няколко различни
хидравлични обекта:
1. тръби
2. помпи
3. кранове
Възел, в който се съединяват тръби може да представлява следните хидравлични
обекти:
1. точки на водопотребление (разходни възли)
2. точки на водовземане (входни/захранващи възли)
3. резервоари или язовири (възли за съхранение)

1.3.2.1.

Тръби

Тръбите пренасят водата от една до друга точка. Посоката на течение е от края с повисок напор (потенциална енергия на кг вода) към този с по-нисък напор. Загубата на
напор поради триенето свързано с протичането през тръба, принципно може да се
изрази като:
hL = a qb

(1)

където:
Стр.14 от 36

14

България, Проект за развитие на общинската инфраструктура
Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в западен регион на Република
България, MIDP-MP-QCBS3, Заем №: 7834-BG
Генерален план за обособена територия на ВиК Берковица

hL е загубата на напор в метри
q е дебита в [л/с]
a е коефициент на съпротивление
b е степенен показател на дебита.
МАЙК ЪРБАН може да използва една от трите популярни форми на уравнение 1:




формула на Хазен-Уилямс
формула на Дарси-Вайсбах
формула на Чези-Манинг.

На тръбите може да има спирателни кранове, които да ограничават потока в
определена посока. Освен това, те може да са направени така, че да се отварят или
затварят в предварително зададени часове, когато нивата в резервоара паднат под,
или превишат определени стойности, или когато налягането във възлите паднат под
или превишат определени стойности.
Бележки:
C = коефициент на грапавост на Хазен-Уилямс
e = коефициент на грапавост [м] на Дарси-Вайсбах
f = коефициент на триене (зависи от e, d, и q)
d = диаметър на тръбата [м]
L = дължина на тръбата [м]
1.3.2.2.

Помпи

Помпата е средство за повишаване на хидравличния напор на водата. Връзката
описваща налягането, което се предава на флуида като функция на дебита му минал
през помпата се нарича характеристична крива на помпата. МАЙК ЪРБАН представя
криви на помпи с функция на формата:
hG = ho - a q
където:

b

(2)

h(ft,m)
80

hG е увеличаването на напора предизвикано от помпата във [м]
q

60

е дебита през помпата в [л/с]

ho е напора на изключване
на помпата
40
a

е коефициент на съпротивление

b

10 дебита. 20
е степенен показател на

30

q (cfs,l/s)

Включвайки в МАЙК ЪРБАН напора на изключване и две други точки на кривата на
помпата, програмата е в състояние да изчисли стойностите за “a“ и “b“.
Потокът преминаващ през помпите е еднопосочен и помпите следва да работят в
рамките на напора и дебита, които се определят от техните характеристични криви. В
случай, че условията на системата изискват помпата да произвежда повече от напора
на изключване, МАЙК ЪРБАН ще направи опит да изключи помпата и ще издаде
предупредително съобщение. МАЙК ЪРБАН Ви позволява да отваряте или затваряте
Стр.15 от 36
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помпите в предварително зададени часове, когато нивата в резервоара паднат под,
или превишат определени стойности, или когато наляганията във възлите паднат под
или превишат определени стойности. Освен това, могат да бъдат разгледани и помпи
с честотно регулиране, като се поясни, че настройката на скоростта им следва да се
промени в съответствие със същите условия. По дефиниция, оригиналната крива на
помпа включена в програмата има зададена относителна скорост 1. Ако скоростта на
помпата се удвои, тогава относителната зададена стойност би била 2; ако работи с
половината от скоростта, относителната зададена стойност е 0.5 и така нататък.

1.3.2.3.

Кранове

Освен спирателните кранове върху тръбите, които са или напълно отворени или
затворени (като гладни спирателните кранове), МАЙК ЪРБАН може да представя
кранове за контрол на налягането или дебита на конкретни точки в мрежата. Такива
кранове се разглеждат като връзки с незначителна дължина, с определени входящи и
изходящи свързващи възли. Видовете кранове, които могат да се моделират са:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Редуцир-вентили (РВ)
Вентили поддържащи постояно (зададено) налягане (ВППН)
Понижаващи налягането кранове (ПНК)
Регулатори на дебита (РД)
Дроселни клапани (ДК)
Кранове с общо предназначение (КОП)

РВ ограничават налягането в изходящия край, така че то да не надвишава
предварително зададени стойности, когато входящото налягане е по-високо от
зададеното. Ако налягането на входа е по-ниско от зададеното, протичането през
крана е безпрепятствено. Ако налягането на изхода превишава входящото, вентилът
се затваря и предотвратява връщане на потока.
ВППН се стремят да поддържат минимално налягане в горния/входящ край, когато
изходящото налягане е под тази стойност. Ако налягането на изхода е по-високо от
зададеното, протичането през крана е безпрепятствено. Ако налягането на изхода
превишава входящото, клапанът се затваря за да предотврати връщане на потока.
ПНК предизвикват определена загуба на налягане в крана. Потокът може да се движи
през крана и в едната и в другата посока.
РД ограничават потока през крана до определено количество. Програмата генерира
предупреждение, ако този дебит не може да се поддържа без да се добави
допълнителен напор в крана.
ДК симулират частично затворен кран чрез коригиране на коефициента за минимална
загуба на напор на клапата. Връзката между степента, до която е затворена клапата и
съответния коефициент на загуба на напор, обикновено се предоставя от
производителя на клапата.
КОП дават възможност да се моделират оборудване и ситуации при уникални
взаимовръзки между загуба на напор и дебит, като напр. кранове за предотвратяване
на обратен поток при ниско налягане, турбини и поведение при източване на
съоръжения.
1.3.2.4.

Резервоари

Резервоарите за съхранение в началото на водоснабдителна система са
схематизирани в модела като резервоари с постоянно ниво на воден напор (ПН Стр.16 от 36
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пиезометрично ниво). Стойността на ПН се задава равна на нивото на максималния
воден напор, въз основа на данни предоставени от ВИК.
В модела резервоарите за съхранение във водоснабдителната система са
схематизирани като “резервоар“ с параметри: кота, обем и водни нива (максимално,
минимално и начално). Резервоарите с повече камери са схематизирани в модела
като един резервоар с обем равен на обема на всички камери.

1.3.3 Водопотребление
МАЙК ЪРБАН дава възможност за преизчисляване на водопотреблението във възлите
като използва метода на намалените дължини, или въз основа на коефициента за
потребление във възел. На всяка връзка се дава коефициент k1i , на възлите може да
се даде стойност на воден консуматор, като по този начин се конкретизира общото
водопотребление. Преизчисляването намалява броя на водопотребителите и в
съответствие със средно тежестния метод на всяка връзка се задава конкретно
потребление qpi ; потреблението на вода в съседните възли се увеличава с 1/2 от
стойността на qpi.
a. Метод на намалените дължини
qpi = (Q - oi ) li k1i /  (k1i li)
където, li е дължината на връзка. Значенията на k1,k2 са произволни.

Стр.17 от 36
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2

ИЗГРАЖДАНЕ НА МОДЕЛА ЗА РЕГИОНАЛНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ

Моделът за регионално водоснабдяване е изграден в рамките на Проекта за развитие
на общинската инфраструктура “Изготвяне на регионални генерални планове за
водоснабдяване и канализация в западен регион на Република България“ за
обособена територия Берковица. Този раздел има за цел да опише процеса на
създаване на модела, схематизирането на структурите (хидравличните обекти) и
възпроизвеждане на водопотреблението, за да се докаже развитието на
симулационния модел за проекта и да се подготвят ясни указания за потенциалното
използване и актуализация на модела в бъдеще.

2.1 Обща информация и входящи данни
Събирането на данни и предварителната обработка на наличната информация е
важна първа стъпка в процеса за изграждане на модела. В следващата таблица 1 е
представен списък на наличната информация събрана в рамките на изграждане на
модела.
Име
Кадастрални карти

Формат
AutoCad

Схема на
водоснабдителните
системи в обособена
територия Берковица
Цифров модел на терена
(ЦМТ)

Изображение

Растерно

Описание
Единствено този документ бе с верни
координати Топологията на модела
бе коригирана в съответствие с тази
карта.
Сканирана хартиена карта на
водоснабдителните схеми в
обособена територия Берковица.
Геореферирането е извлечено от
кадастралните карти.
Надморска височина на точките от
ЦМТ

Таблица 1: Списък на входящите данни
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2.2 Процес на дигитализиране
Повечето данни с пространствена информация са налични единствено като карти на
хартия. По тази причина бе организирана масова цифровизация. Хартиените карти
бяха сканирани и снабдени с географски координати. За разработване на цифорвите
карти, след съгласие на клиента, бе избрана координатната система WGS84 N35. В
момента тази координатна система се използва повсеместно в България, като
представлява ГИС стандарт, който съществува за всички основни ГИС програмни
продукти. Използването на WGS 84 N35 ще осигури високо ниво на преносимост на
данните предоставени за различни цели в бъдеще.
Главните водоснабдителни системи и разпределителни мрежи бяха векторизирани
чрез програмния продукт за карти AutoCAD Данните с характеристиките по диаметри и
материали бяха събрани в информационна таблица и експортирани в документ с “
ESRI® SHP“ формат. Паралелно с цифровизацията на водопроводите бяха
цифровизирани и хидравличните структури (напр. резервоари, помпени станции,
кранове и т.н.), както и водовземанията (напр. кладенци, язовири и т.н.). Цялостната
структура на цифровизираните данни, включително информация за характеристиките,
е представена в Таблица 2.
Име на пласта / Вид
SHP
ТРЪБИ
Многолиниен

КРАНОВЕ

Точка

ПОМПИ

Точка

РЕЗЕРВОАРИ

Точка

ВОДОИЗТОЧНИЦИ

Точка

Описание
Цифровизирана
топология на
тръбопроводната
мрежа – използвано
моментно състояние
Местоположение на
редуцир-вентилите
(настройки на
изходящо налягане)
Местоположение

Характеристики

мерна
единица
Диаметър (двоен) мм
Материал (текст)
Възраст
(цяло ГГГГ
число)
Име (Текст)
Настройки
(двойни)

м

Име (Текст)
Описание (Текст)

Местоположение на
резервоарите
(общ обем, от колко
камери е съставен,
кота дъно, мин. и
макс. водното ниво в
резервоара)

Име (Текст)
Описание (Текст)
Обем (двоен)
Камери
(цяло
число)
Кота (двоен)
Мин.кота (двоен)
Макс.кота (двоен)

Местоположение на
водоизточника
(ПСПВ, кладенци и т.
н…)

Име (Текст)
Описание (Текст)

м3
мнмр
мнмр
мнмр
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Таблица 2: Структура на цифровизираните данни

2.3 Топология на модела и данни за компонентите
Топологията за модела за регионална симулация е импортирана от SHP файлове в
МАЙК ЪРБАН (Фиг.4) включително всички необходими компоненти. Там където са
налични, компоненти като диаметър и материал са също включени.
По време на импортирането е приложена автоматична процедура за генериране на
“НАЧАЛЕН“ и “КРАЕН“ възел за всеки тръбен участък. След приключване на
импортирането на данните са използвани процедури за преглед, включително:
проверка за свързаност на тръбите, установяване на липсващи тръби, установяване
на случайни грешки и т.н. Получените резултати са повторно сверени с хартиените
карти и обсъдени с ВиК дружеството. На таблица 3 е даден пример за таблица с
характеристики на тръбите.
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Таблица 3: Пример за таблица с характеристики на тръбите във формат SHP

Фигура 4 Топология на водоснабдителна мрежа – импорт от файл ESRI SHP

Пример на таблица с цифрови данни за тръбите е представена по-долу (пълната
таблица е налична в базата данни).

Таблица 4 Пример на таблица с данни за тръбите
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2.4 Коти на водоснабдителните системи
Моделът за регионално водоснабдяване има нужда от информация за височината на
която се намират тръбите, за да представи правилно цялостната структура на
системата. За да се постигне тази цел трябва да се използва морфологията на терена.
В този случай, са използвани векторизираните контури на обособената територия, за
да се генерира цифров модел на терена (ЦМТ).
Разработването на ЦМТ е важна част от процеса по изграждане на модела, за да
могат да бъдат включени котите на възлите в симулационния модел. За създаването
на ЦМТ във формат “TINGRID“ е използван програмният продукт ESRI® ArcMap. Покъсно този формат е използван за автоматично генериране на оста “Z“ на възел в
МАЙК ЪРБАН (процес на разпространяване на възлите във водоснабдителната мрежа
с “TINGRID“ ЦМТ). Разработването на DMT е представено на следващата фигура.
Фигура 5: Цифров модел на терена - ЦМТ

На таблица 5 е даден пример за таблица на възлите със стойности на височините.
(цялата таблица е налична в база данни “Aкceс“).

Таблица 5 Таблица с данни за възли

2.5 Хидравлични структури
Включването на хидравличните структури (т.е. резервоари, помпи и кранове) в модела
е важна процедура. Тези конструкции имат отражение върху цялостната
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функционалност на системата и по тази причина тяхната схематизацията трябва да
бъде изработена много внимателно. Следвайки принципите изложени в точка 1.3.2) в
модела са реализирани следните схематизирани хидравлични структури.

2.5.1 Водовземания
На таблица 5 е даден пример за таблица с водовземанията. (цялата таблица е
налична в база данни “Aксес“).

Таблица 6: Таблица на входящите данни за водовземанията

2.5.2 Резервоари за съхранение на вода
На таблица 6 е даден пример за таблица с водовземанията. (цялата таблица е
налична в база данни “Aксес“).

Таблица 7: Таблица на входящите данни за водните резервоари

2.5.3 Помпени станции
Във ВС Берковица не се ползват помпени станции.

2.5.4 КРАНОВЕ
На таблица 8 е даден пример за таблица с кранове. (цялата таблица е налична в база
данни “Aксес“).

Таблица 8: Таблица с входящи данни за кранове
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2.6 Грапавост на тръбите
Трудно е да се направи оценка на действителната грапавост на тръбите, тъй като не
са правени детайлни измервания. Задаването на хидравличните параметри на
водоснабдителните системи оказват важно въздействие върху напора.
Алгоритъмът за разпределение на грапавостта се базира на комбинацията от два
параметъра – материалът и възрастта на тръбата, виж таблицата по-долу. Въз основа
на опита на екипа за моделиране, посочената грапавост на съществуващите метални
тръби е 3 мм, на новите полиетиленови тръби - 1 мм, а грапавостта на новите метални
тръби - 1 мм – виж Таблица 9. После, по време на калибриране на модела,
действителната грапавост е модифицирана.

Стара
тръба

Група материали

Нова тръба

Метал и етернит

1

3

Пластмаса

1

1

Неизвестен

3

3

Таблица 9: Таблица за разпределение на грапавостта (мм)
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2.7 Водопотребление
Общият приток към водоснабдителната система се разделя на няколко категории
според водопотреблението. Таблица 10 показва категориите водопотребители, които
са били използвани. Водопотреблението за калибрирането на модела са определени
според резултатите на измервателната кампания.
Тип потребление
Население

стойност
19,0

Други

единица
л/с

5,7

л/с

Загуби на вода

105,3

л/с

Общо потребление

130,0

л/с

Таблица 10: Таблица на водопотреблението
Потреблението се разпределя въз основа на метода за намалените дължини на
тръбите. Обобщените стойности на водопотреблението по райони са свързани с
базата данни за тръбите, където също се съдържа информация за името на района.
После общото потребление на всеки район се разпределя отделно във всеки един
възел, въз основа на метода за еквивалентната дължина. Разпределението на
водопотреблението на големите консуматори се отчита като „Друго“ потребление.
Таблица 11: Големи водопотребители

Наименование на консуматора

m3/г
32 681

л/с
1,0

2 944

0,1

МБАЛ ЕООД

8 052

0,3

ЕТ „Видира”

703

0,0

ГД „Охр. Полиция”

4 779

0,2

„ЗАИ” АД

12 574

0,4

Обст – инвест ЕООД

5 331

0,2

Дом за стари хора

18 000

0,6

ДДМУИ

18 000

0,6

Компас ООД - Комарево
ДДЮ „Люба Тенева”

2.8 Водни загуби (неотчетени водни количества)
Онази част от водните загуби (ВЗ) която се дължи на течове е определена и измерена
за конкретните наблюдавани територии по време на кампанията за измерване. За
разпределението на течовете в тези територии е използван метода на намалените
дължини. Коефициентът k1i е получен по долната формула, където D е диаметърът.
k1i = D/150
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2.9 Обобщение за изградения модел
Информацията в регионалния водоснабдителен модел е обобщена в следващата
таблица 13.
Характеристики
Стойност
Общо тръби, брой
4443
Обща дължина на тръбите

97,1 km

Общо възли, брой

780

Общ брой водоизточници

10

Общ брой помпени станции

0

Общ брой резервоари

3

Общ брой кранове

2

Таблица 12: Обобщена таблица на изградения на модел
Регионалния водоснабдителен модел за обособена територия Берковица е представен
чрез стимулационния програмен продукт МайК Урбън, на следващата Фигура 6.

Фигура 6 Регионален модел на ВС за обособена територия Берковица
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3

КАЛИБРИРАНЕ НА МОДЕЛА

След като симулационният модел за водоснабдяване бъде разработен, той трябва да
бъде калибриран така, че да представя точно действително функциониращата
водоразпределителна мрежа при различни условия. Това означава и корекции на
някои от заложените данни, за да може моделът да симулира прецизно налягането и
дебитите във водоснабдителната система. Наляганията и дебитите трябва да се
оразмеряват заедно, тъй като са взаимозависими. Калибрирането на модела се
извършва на базата на времеви поредици от данни за дебита и налягането измерени
по време на мониторинговата кампания.

3.1 Данни от мониторинговата кампания
В цялата обособена територия бе проведена интензивна мониторинговата кампания.
След разговори с ВиК дружеството бяха подбрани основни чувствителни места, които
да послужат като оразмерителни точки за модела за водоснабдяване на обособена
територия. Картата с мониторинговите точки е представена на фигура 7 по-долу.

Фигура 7 Места на мониторинг в обособена територия Берковица

Целта на мониторинговата кампания бе да се набавят данни за калибриране на
модела за водоснабдяванена обособена територия Берковица. Мониторинговата
кампания бе съсредоточена върху измерване на наляганията и дебитите.
Мониторинговата кампания е описана отделно в Приложение No.5.
По време на мониторинговата кампания разпределителната мрежа беше изцяло
снабдена от ресурсите на Берковица. Внесената вода от ВС Монтана беше затворена,
което означава, че придобитите калибриращи данни са представителни.
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[l/sec]

Q1A Q1B Q2

140.0
130.0
120.0
110.0
100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
[m]

P1 P2 P3 P4 P5

35.0

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0
12:00:00
2-4-2012

14:00:00

16:00:00

18:00:00

20:00:00

22:00:00

00:00:00
3-4-2012

02:00:00

04:00:00

06:00:00

08:00:00

10:00:00

Фигура 8 Пример за мониторинг на дебита

3.1.1 ПРОФИЛИ ЗА КАЛИБРИРАНЕ В МОДЕЛА
Моделът е калибриран с измерени налягания и дебити в следните измервателни
профили(Според Фигура 7):

Местоположение Тип Измерено
Единица
(m, l/s, m3)

Забележка

P

28.00

ул. Тракия
(Вероника Шоп)
ул. Йорданка
Цанкова No. 2

P3

P

29.30

Заяница бл. 8

P4

P

15.70

P

30.10

Ул. Бук No. 26
Александрова
(хотел)

Q
Q
Q

17.40
105.00
3.50

ПС Алчов баир
ПС Алчов баир
ПС (Панорама)

P1
P2

P5
Q1a
Q1b
Q2

P

20.00

Таблица 13: Списък на профилите за калибриране

3.2 Процес на калибриране
Целта на калибрирането на модела е да се съгласува налягането и разпределението
на дебита изчислявани от модела със стойностите измервани на място.
Калибрирането на модела за разпределение на водните количества трябва да изпълни
две задачи. Първо, потвърждаване на основната схема на модела, схемата на
разпределение на водопотреблението и грапавостта на тръбите следва да се
коригират въз основа на действителни данни. Втората цел е да се установят и докажат
онези части от мрежата, където се наблюдават необичайни изменения в налягането.
Симулацията беше извършена при устойчиво състояние на модела.
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3.2.1 Корекции в калибрирането
Процесът на калибриране има следните основни задачи:
 Проверка на основните настройки на модела
 Проверка на разпределението на водопотреблението
 Проверка на разпределението на грапавостта
Установяване на места във водопроводната мрежа с нестандартно поведение по
отношение на налягането и дебита.
Общите корекции се извършват в настройките на всички или на основни части от
водоснабдителната система. Те може да са:


Корекции на грапавостта



Корекции на водопотреблението

Местни корекции
Местните корекции се правят в избрани елементи на хидравличния модел и се
основават на минал опит. Този опит е събран по време на процеса за калибриране,
проучванията на място и мониторинговата кампания. Пример за местни корекции са:


Корекция на кота терен



Промяна на определено място на диаметъра на тръбата



Добавяне на местни загуби към тръбите



Затваряне на тръби
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3.3 Протоколи за калибриране
Процесът за калибриране на модела се документира с набор от протоколи за
калибриране. В протоколите се представят количествените и качествени резултати от
калибрирането. Резултатите от калибрирането на модела в точките на измерване са
представени по-долу.
Project

City
Description
Calibration period
Results path

Reload results

Berkovitsa region
Macro calibration
May 2012
c:\_Model\Model-Base.res

Reset

Location MUID
Unit
P2_BERK
P5_BERK
P3_BERK
P1_BERK

Compare

Sum:
Failed:

Type

Observed
Modelled Difference Difference
(m, l/s, m3) (m, l/s, m3) (m, l/s, m3)
(%)

1_566

P

28,0

30

-2

7%

1_452

P

30,0

35

-5

17%

1_50

P

29,3

35

-5

19%

1_378

P

20,0

25

-5

25%

P
Q
Q

15,7
117,5
3,5

17
110
3

-1
8
1

8%
6%
14%

P4_BERK
1_26
Q1_BERK 358
Q2_BERK 1648

7
0

Result

Note

pressure in distribution
OK network
pressure in distribution
OK network
pressure in distribution
OK network
pressure in distribution
OK network
pressure in distribution
OK network
OK outflow from WT
OK outflow from WT

Фигура 9 Профили за калибриране
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4

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОДЕЛА

Разработеният и калибриран модел за водоснабдяване на обособената територия
Берковица се използва за анализ на функционирането на водоснабдителната система
при определени гранични условия. По принцип се прави основно разграничение между
анализ на сегашното положение и на търсеното бъдещо състояние. В следващите подраздели са изложени подробно анализа на сегашното състояние (2011 година) и
анализа на бъдещото състояние (2020, 2028, 2038 година).

4.1 Анализ на бъдещото състояние
Въз основа на анализа на текущото състояние и чрез разглеждане на бъдещото
водопотребление и законовите изисквания, водоснабдителния модел на обособената
територия бе актуализиран на няколко места.
Приоритетите, предложени за развитие на водоснабдителните системите са получени
от комплексен анализ на състоянието на водоснабдителната система и приоритетни й
функции. Основните цели за инвестиционните възможности в съответствие с
“Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор“ от март 2012 г.
са:





Да гарантира достатъчно резерви в капацитета на водоизточниците и
стандартизирани условия на осигуряване на водоснабдяването, отчитайки
населението, ръста на индустрията и климатичните промени, чрез реалистична
оптимизация на работата на водоснабдителните мрежи. Приоритет се дава на
повърхностните водоизточници.
Да прилага изискванията проитичащи от Закона за Водите.
Да отчита реалното състояние на водоснабдителните системи, настоящата
стратегия и политика за намаляването на ВЗ, необходимостта от намаляване на
течовете, енергийната ефективност, недостига на водоизточници и т.н. и да
предложи мерки за създаване на условия за оптимизация на
водоснабдителните системи. А именно да осигури икономично и
екологично-балансирано, енергийно-ефективно използване както и
намаляване нивото на течове и ВЗ в системата, чрез реконструкцията на
помпени станции, тръбопроводи (с предимство за азбестоциментовите тръби),
наложи измерването по системите, управлението на налягането и др.

В следващият списък за обобщени промените направени в модела.
По отношение на водоизточниците, следните възможности бяха разгледани.
 Водоизточник_Климат_0
Водоизточниците не са засегнати от климатичните промени. Броят и
капацитетът на водоизточниците е непроменен.
 Водоизточник_Климат_1
Водоизточниците са засегнати от климатичните промени. Броят и капацитетът
на водоизточниците е непроменен
По отношение на водопотреблението, бяха разгледани следните възможности“
 ВЗ_0
Нивото на ВЗ е непроменено, средната стойност за 2002 – 2011 е използвана за
бъдеща прогноза.
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ВЗ_1
Нивото на ВЗ е намалено до 35% в средносрочна перспектива и до 25% в
дългосрочна преспектива, за населените места с над 2000 жители и е
непроменено за по-малките населени места.

Maximum day demand
Година
Население
Общо водопотребление [л/с]
Консумация [л/с]
Битова консумация [л/с]
Друга консумация [л/с]
Загуби на вода [л/с]

2011
13 732
67,98
24,81
19,10
5,71
43,17

2020
12 552
66,15
24,14
18,63
5,52
42,00

2028
11 820
66,17
24,15
18,80
5,35
42,02

2038
11 026
66,53
24,28
19,13
5,16
42,25

Maximum day demand
Година
Население
Общо водопотребление [л/с]
Консумация [л/с]
Битова консумация [л/с]
Друга консумация [л/с]
Загуби на вода [л/с]

80

80

70

70

60

2011
13 732
67,98
24,81
19,10
5,71
43,17

2020
12 552
49,56
24,14
18,63
5,52
25,42

2028
11 820
37,16
24,15
18,80
5,35
13,01

2038
11 026
32,38
24,28
19,13
5,16
8,09

60

50

Битова консумация [л/с]

50

Битова консумация [л/с]

40

Друга консумация [л/с]

40

Друга консумация [л/с]

Загуби на вода [л/с]

30
20

20

10

10

0

Загуби на вода [л/с]

30

0

2011

2020

2028

2038

2011

2020

2028

2038

Фигура 10 ВС Берковица – развитие на максималното дневно водопотребление за
сратегията за ВЗ_0 (ляво) и ВЗ_1 (дясно)

Всяка разгледана възможност за водоснабдителна система е представена чрез
подходяща комбинация от водоизточници и алтернативи на водопотреблението. Ето
защо, едно или няколко изчисления на баланса между водоподаването и
водопотреблението бяха направени за всяка ВС. Като основа, разработения вариант
за алтернативи •
Водоизточник_Климат_0 и ВЗ_1, беше изчислен.
На основа на анализ на всички сценарии, бе разработен сценарий представящ бъдещо
функциониране на системата при подходящо подбрани условия за водоснабдителната
система. Сценарият представящ бъдещо функциониране на системата е оценен в
глава 4.2 Анализ на хидравличния модел.

4.2 Анализ на хидравличния модел
Анализът на работата на сега съществуващата система е разработен с ударение
върху няколко основни въпроса по отношение на функционалността, посочени подолу.

4.2.1 Анализ на водния баланс
Анализът на водния баланс е разработен по отношение на сегашното състояние на
системата. в таблица 14 е представен общ преглед на разпределението на водния
баланс.
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Фактурирана
разрешена
консумация
17,09 l/s; 48,7 %

Водни
количества
влизащи във
водоснабдите
лната система
35,09 l/s; 100%

Autorised
Consumption
Нефактуриран
18,98 l/s; 54,1 %
а разрешена
консумация
1,89 l/s; 5,4 %

Фактурирана измерена консумация
17,09 l/s; 48,7 %
Фактурирана неизмерена консумация
0 l/s; 0 %
Нефактурирана измерена консумация
1,8 l/s; 5,1 %
Нефактурирана неизмерена консумация
0,09 l/s; 0,3 %
Неточности при измерването
0,36 l/s; 1 %

Търговски
загуби
0,45 l/s; 1,3 %

Неразрешено ползване
0,09 l/s; 0,3 %
Реални загуби до пречиствателните съоръжения
0 l/s; 0 %

Водни загуби
16,11 l/s; 45,9 %
Физически
загуби
15,66 l/s; 44,6 %

Фактурирани
водни
количества
17,09 l/s 48,7 %

Общи загуби
на вода (NRW)
18 l/s; 51,3 %

Течове и преливания на резервоарите
0,09 l/s; 0,3 %
Течове по главните водопроводи
9 l/s; 25,6 %
Течове по сградните отклонения
6,57 l/s; 18,7 %

Таблица 14: Таблица на водния баланс

4.2.2 Анализ на налягането
Анализът на налягането в системата бе разработен на базата на сценарий представящ
бъдещото и настоящото й функциониране.
Резултатите са представени на фигура 11.
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Фигура 11 Състояние на налягането в разпределителната мрежа на Берковица

4.2.3 Хидравличен капацитет
Анализът на хидравличния капацитет на системата бе разработен на базата на
сценарий представящ бъдещо й функциониране. Хидравличният капацитет на
разпределителната мрежа както и преносната такава е с достатъчен капацитет и
техните диаметри покриват напълно бъдещите им нужди.

4.2.4 Баланс между водоподаването и водопотрелението
Баланса между достачността на водоизточниците и очакваното водопотребление, е
оценен за всяка водоснабдителна система. Използвания метод е взет от Национална
стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България, където
„индексът на водопотребление“ (също известен и като “индекс на натоварване“) е
използван. Следващите таблици и фигури показват индекса на натоварване, оценен за
всяка водоснабдителна система. По две възможности са развитие за разгледани за
всяка водоснабдителна система на базата на стратегията за намаляване на ВЗ.
Резултатите са описани в следните графики и таблици.

Стр.34 от 36

34

България, Проект за развитие на общинската инфраструктура
Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в западен регион на Република
България, MIDP-MP-QCBS3, Заем №: 7834-BG
Генерален план за обособена територия на ВиК Берковица

WSS_Option

54,00
53,00
52,00
51,00
50,00
49,00
48,00
47,00
46,00
45,00
44,00
43,00

Berkovitsa_1
2011
48,09
53,00
91%

91%

2020
46,83
52,79
89%

89%

WSS_Option
Berkovitsa_2
2038
Година
2011
47,12
Общо водопотребление [л/с]
48,09
52,79
Общ воден ресурс [л/с]
53,00
89%
Индекс на натоварване [%]
91%

2028
46,86
52,79
89%

91%

89%

89%

60,00

91%

91%

66%

2011

2020

2020
35,09
52,79
66%

2028
26,31
52,79
50%

50%

2038
22,93
52,79
43%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

43%

50,00

90%
40,00

90%
89%

2011

2020

2028

л/с

л/с

Година
Общо водопотребление [л/с]
Общ воден ресурс [л/с]
Индекс на натоварване [%]

30,00

89%

20,00

88%

10,00

88%

0,00

2038

Година
Общ воден ресурс [л/с]

2028

2038

Година
Общ воден ресурс [л/с]

Общо водопотребление [л/с]

Общо водопотребление [л/с]

Фигура 12 Оценка на индекса на натоварване за ВС Берковица, съгласно стратегията
ВЗ_0 (ляво) и ВЗ_1 (дясно)

За да разберем по-добре липсващия капацитет на водоизточниците, втори метод бе
използван за изчисляване на свободния воден ресурс във ВСи. Методът сравнява
максимално дневното водопотребление и общия капацитет водоизточниците.
Разликата е показана в л/сек, както и в процент от общото водопотребление.
Оценяване е предоставено и за двете стратегии за намаляване на ВЗ. Резултатите са
описани в следните графики и таблици.
Година
Общо водопотребление [л/с]
Общ воден ресурс [л/с]
Свободен воден ресурс [л/с]
Свободен воден ресурс [%]

Berkovitsa_1
2011
67,98
53,00
-14,98
-22,0%

WSS_Option
2020
66,15
52,79
-13,36
-20,2%

2028
66,17
52,79
-13,38
-20,2%

80,00
70,00

-22,0%

-20,2%

-20,2%

-20,7%

60,00

л/с

50,00

2038
66,53
52,79
-13,74
-20,7%
-19,0%

80,00

-19,5%

70,00

-20,0%

60,00

-20,5%

40,00

-21,0%

30,00

Година
Общо водопотребление [л/с]
Общ воден ресурс [л/с]
Свободен воден ресурс [л/с]
Свободен воден ресурс [%]

20,00

10,00

-22,0%

10,00

0,00

-22,5%

0,00

2028

6,5%

60,0%
42,1%

63,0%

40,0%
20,0%
0,0%
-20,0%
-40,0%

2011

2038

2038
32,38
52,79
20,41
63,0%
80,0%

-22,0%

2020

Година
Общ воден ресурс [л/с]

2028
37,16
52,79
15,63
42,1%

30,00

20,00

2020

2020
49,56
52,79
3,23
6,5%

40,00

-21,5%

2011

Berkovitsa _2
2011
67,98
53,00
-14,98
-22,0%

50,00

л/с

WSS_Option

2028

2038

Година
Общ воден ресурс [л/с]

Общо водопотребление [л/с]

Общо водопотребление [л/с]

Фигура 13 Оценка на свободния воден ресурс за ВС Берковица, съгласно стратегията
ВЗ_0 (ляво) и ВЗ_1 (дясно)
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5

РЕЗЮМЕ НА СТРУКТУРАТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА
МОДЕЛА

Симулационният модел за регионално водоснабдяване на обособената територия
Берковица е изграден въз основа на принципите изложени в точка 1. Създаденият
симулационен модел има следните характеристики.


Главната водоснабдителна система в модела включва всички водовземания,
пречиствателни станции за питейни води, водопреносни съоръжения, резервоари
за сурова и пречистена вода, помпени станции и кранове.



Разпределителните мрежи на населените места с повече от 2000 жители са
включени в модела въз основа на принципите за схематизация изложени в точка
1.1, включително всички основни хидравлични съоръжения.



За всички тръби в хидравличния модел е включена информация за техните
характеристики по отношение на диаметър и материал.



Разпределението на водапотреблението на малките абонати се базира на данните
от информационната система за клиентите (ИСК).



Водните загуби бяха актуализирани на базата на резултатите от мониторинговата
кампания след което бяха разпределени по възли на основата на метода на
намалените дължини.



Калибрирането на модела е извършено в 7 основни места за цялата обособена
територия, за да се гарантира, че работата на модела за водоснабдяване на
обособената територия съответства на реалността.

Разработеният Модел за водоснабдяване на обособената територия се използва в
рамките на създаването на генерален план за водоснабдяване на обособена
територия Берковица, с цел да се анализира бъдещо функциониране на системата и
да се обосноват предлаганите мерки за подобрение в краткосрочните, средносрочни и
дългосрочна инвестиционни програми.
Може да се заключи, че за целия регион на обособена територия Берковица е
създаден един напълно работещ хидравличен модел. Процесът за калибриране
премина успешно и сегашният модел за водоснабдяване на обособена територия
функционира по същия начин, по който и съществуващата система за водоснабдяване.
Освен това, разработеният модел бе използван допълнително в рамките на
изготвянето на генерален план за водоснабдяване на обособена територия Берковица
при анализа на текущото функциониране и предложения за бъдещи инвестиционни
мерки.
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ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНСКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА
Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и
канализация в западен регион на Република България
MIDP-MP-QCBS3, Loan No: 7834-BG
Договор № РД 02-29-419/08.12.2011

Приложение № 5
Регионален мониторингов доклад за
водоснабдяването за обособена територия
БЕРКОВИЦА

Февруари 2013 г.
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БЛАГОДАРНОСТИ
Работата по настоящия доклад в рамките на проекта „Изготвяне на регионални
генерални планове за водоснабдяване и канализация в западен регион на Република
България“, с идентификационен номер: MIDP-MP-QCBS3, бе изпълнена в тясно
сътрудничество с общините и ВиК дружествата в района. Консорциумът е много
благодарен за активното съдействие на посочените институции, които по време на
съставяне на модела и в процеса на работата предоставиха сътрудничество и помощ
на екипа по проекта.
ОТКАЗ НА ПРАВА
Настоящият доклад е изготвен от КОНСОРЦИУМ НРНСАД ДЗЗД, въз основа на
натрупания професионален опит и съвременни технологии. Докладът е направен в
съответствие с условията на договора между КОНСОРЦИУМ НРНСАД ДЗЗД и клиента.
Настоящият доклад и информацията включена в него се предоставя от КОНСОРЦИУМ
НРНСАД ДЗЗД на клиента единствено за вътрешна употреба, по силата на
задълженията и отговорностите на КОНСОРЦИУМ НРНСАД ДЗЗД по договора с
клиента. Всички препоръки, мнения или предложения в настоящия доклад следва да се
разбират само в контекста на доклада като цяло. Резултатите в настоящия доклад се
базират като цяло на информацията предоставена на КОНСОРЦИУМ НРНСАД ДЗЗД
към датата на доклада и на действащите международни стандарти и технологии, както
и на практиките в строителството към датата на предаване на настоящия доклад. След
окончателното предаване на доклада на клиента, КОНСОРЦИУМ НРНСАД ДЗЗД няма
други задължения или отговорности да съветва клиента по каквито и да било въпроси,
включително обстоятелства засягащи информацията или съветите предоставени в
настоящия доклад. Ако клиентът желае да сподели настоящия доклад с трета страна,
то тогава:
(a) тази трета страна няма да придобие никакви права, договорни или каквито и да
било други такива по отношение на КОНСОРЦИУМ НРНСАД ДЗЗД и съответно
КОНСОРЦИУМ НРНСАД ДЗЗД не поема отговорности, задължения или ангажименти
към тази трета страна,
(б) КОНСОРЦИУМ НРНСАД ДЗЗД не поема отговорност за загуба или увреждане
понесени от клиента или за конфликт на интереси възникнали поради това, че
клиентът е споделил настоящия доклад с трета страна.
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1 ВЪВЕДЕНИЕ
Проект за развитие на общинската инфраструктура “Изготвяне на регионални
генерални планове за водоснабдяване и канализация в западен регион на Република
България“, MIDP-MP-QCBS3, договор № РД 02-29-419/08.12.2011 има за цел да
използва симулационен модел на водоснабдяване, за да анализира съществуващите в
момента проблеми в водоснабдителните системи на територията и да обоснове
бъдещите инвестиции за оптимизиране на работата на системата и постигане на
експлоатационни и енергийни икономии.
Консорциум НРНСАД е на ясно с това колко е важна технологията на симулационното
моделиране, за да се анализира обективно и независимо цялостната работа на
водоснабдителната система на ниво обособена територия. Основно изискване при
разработването на регионални генерални планове за водоснабдяване е детайлно
вникване във функционирането на главна водоснабдителна система (ГВС).
Взаимовръзката на основните компоненти на водоснабдителната система играе основна
роля в дългосрочното предоставяне на питейна вода на обществото, индустрията и
земеделието в съответните региони. Те също така са отговорни и за слабите периоди
при недостига на вода и други потенциални рискове за здравето на консуматорите.
Разбирането на настоящото представяне и дългосрочната оптимизация на ГВС е
основна задача на регионалното планиране. Връзката между ГВС и местната
разпределителна система в зоната е много важна за определянето на дългосрочната
стратегия за развитие, водоснабдителните нужди, и потенциалният разтеж на
населението и индустрията. Поради това ГВС и местната разпределителна система
следва да се включат в цялостните решения за водоснабдяването. Поради това,
използването на симулационно моделиране беше предложено да бъде разширено до
регионално ниво, за да се разбере цялостният воден баланс и водоразпределителният
процес в цялата територия както и регионалните водоснабдителни нужди и пречки.
Консорциум НРНСАД предложи да разработи и предостави Модел за регионално
водоснабдяване (на базата на софтуерния пакет “Майк Ърбан”, от ДХИ - DHI) за всяка
една от 19-те обособени територии на западния регион, който да послужи най-вече за
по-добро разбиране на сегашното функциониране на системата и за установяване на
проблемите в нея, а по-късно и за оценка на първостепенните инвестиции в районите
представляващи интерес.
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1.1 Обхват на работите
Целта на самото наблюдение е да се съберат данни необходими за калибрирането на
регионалната водоснабдителна система чрез измервания на дебита и налягането.
Мониторинговата кампания зависи като цяло от нивото на схематизация на системата
свързана с основното предназначение на модела. Както е посочено в доклада за
изграждане на модела, схематизацията на регионалната водоснабдителна система на
на обособената територия се основава на следните принципи:
a. Схема на главната водна система - 00 включва стратегическата мрежа (90100%) с всички важни водовземания, пречиствателни станции, главни
водопроводи, резервоари за сурова и пречистена вода, помпени станции и т.н.
за може да се извърши адекватна симулация на поведението на ГВС на
концептуално ниво. Моделът е калибриран въз основа на извършения
мониторинг върху дебитите и наляганията, както и на наличните данни на
оператора.
b. Детайлизирана схема на системата – 01 включва разпределителната мрежа
(80-90%) в населените места с всички важни водовземания, пречиствателни
станции за питейни води, главни водопроводи, резервоари с непречистена и
пречистена вода, помпени станции и т.н. Моделът е калибриран въз основа на
извършения мониторинг върху дебита и наляганията, както и на наличните
данни на оператора.
c. Груба схема на системата - 02 включва мрежа (25-50%) с главни мрежови
водопроводи, зони на налягане, важни конструкции и т.н. Моделът е
калибриран въз основа на наличните данни на оператора
d. Концептуална схема на системата - 03 включва мрежа (1-2%) и основни
структури. Мрежата е консептуално схематизирана в няколко точки на
водопотребление.

Стр. 6 от 29

България, Проект за развитие на общинската инфраструктура
Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в западен регион на Република
България, MIDP-MP-QCBS3, Заем №: 7834-BG
Генерален план за Обособена територия на ВиК Берковица

1.2 Точки за мониторинг
По цялата обособена територия Берковица бе проведена интензивна кампания по
мониторинг. След разговори с ВиК дружеството бяха подбрани основни чувствителни
места, които да послужат като точки за калибриране на модела за водоснабдяване в
района. Обща карта с точките за мониторинг е представена на фигурата по-долу
(зелените точки).

Фигура 1 Точки за мониторинг в обособена територия Берковица
Целта на кампанията за мониторинг бе да се набавят данни за калибриране на
регионалния модел за водоснабдяване. Мониторинговото изследване бе
съсредоточено върху измерване на наляганията и дебитите на предварително
подбрани места.
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2 МОНИТОРИНГОВА КАМПАНИЯ НА
ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА СИСТЕМА
2.1 Цели на Измервателната Кампания
Целта на кампанията за мониторинг бе да се набавят данни за калибриране на
регионалния модел за водоснабдяване чрез измерване на потока и налягането.
Дейностите по мониторинга бяха извършени в тясно сътрудничество с ВИК
операторите, беше направен преглед и избор на хидранти и шахти за монтаж на
измервателното оборудване (манометри и разходомери), беше монтирана
измервателната компютърна техника, след което беше направено събиране и оценка
на данните. Работата и обслужването на оборудването и съответните измервателни
профили бяха осигурени от ДХИ.
Самата кампания за мониторинг се проведе на няколко етапа, както следва:
 Избор на пунктове за мониторинг
 Монтаж и работа с измервателното оборудване по водоснабдителната система
за събиране на данни за дебита/налягането
 Обработка и оценка на събраните данни за дебит/налягане
 Документиране на направените измервания
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3 РАБОТНИЯТ ЕКИП
Екипът за наблюдение бе разделен на две групи. Първата група извърши измерването
в зоните на водоснабдяване, а втората група подготви обекта за свързване с
измервателното оборудване (редуктори, фитинги, външно почистване на тръбите).
Началник мониторинг
Г-н Олдрич Коловрат ДХИ a.s.
Местни координатори по проекта
Мониторингова група 1 Г-н Олдрич Коловрат
Мониторингова група 2 Г-н Ян Филар
Членове на екипа
Г-жа Вера Тоболкова
Г-н Лукаж Жиптарски
Г-н Георги Георгиев
Г-н Адам Вожняк
Г-н Петър Йорданов

ДХИ a.с.
ДХИ a.с.

ДХИ a.с.
ДХИ Пол.
ДХИ Пол.
ВиК Шумен

ВиК Оператор
Няколко души предоставиха помощ със следното: Консултации, отваряне на вратите
на резервоарите, намиране на функционалните хидранти, нагласяне на клапите и
хидрантите.

3.1 Координация на екипите
Зони на отговорност на екипите са:
•
МОНИТОРИНГ I - ЗОНА 3, 5
•
МОНИТОРИНГ II - ЗОНА 1, 2, 4
Всеки екип ще бъде снабден с 8-10 потокоизмервателя и 5 монометри за да проведат
кратка измервателна кампания (12 - 24 часа) в специфичните зони на отговорност
покрити от екипите( с изключение на София област, където броят е определен да бъде
10-15 измервателни точки).
Зона 1
София област
Берковица
Троян
-

Зона 2
Плевен

Зона 3
Благоевград

Зона 4
Враца

Зона 5
Кюстендил

Кнежа

Петрич

Монтана

Берковица

Ловеч

Кресна

Видин

Сапарева Баня

-

Сандански

Берковица

Дупница

-

Струмяни

Таблица 1 Таблица на териториите
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12.3. – 21.3.
Членове

МОНИТОРИНГ I

22.3. – 27.3.

28.3. – 5.4
6.4. – 11.4
МОНИТОРИНГ МОНИТОРИН
МОНИТОРИНГ I
I
ГI

Олдрич
Коловрат
Адам Вожняк
Георги Георгиев
Петър Йорданов
МОНИТОРИНГ II

МОНИТОРИНГ II

МОНИТОРИНГ МОНИТОРИН
II
Г II

Ян Филар
Лукаж
Жиптарски
Георги Георгиев
Вера Тоболкова
Таблица 2 Разпределение на екипите по време на измервателната кампания
(имената на координаторите са повдигнати)
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3.2 График на кампанията за мониторинг
Следните таблици предоставят преглед на времетраенето на измервателните кампании в обособените територии на ВиК.

Таблица 3 Група по мониторинг № 1 - График
Легенда:
І
Монтаж
x
Измерване
o
Демонтаж
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Таблица 4 Група по мониторинг № 2 - График
Легенда:
І
Монтаж
o
Демонтаж
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4 УРЕДИ, ИЗПОЛЗВАНИ В ИЗМЕРВАТЕЛНАТА
КАМПАНИЯ
По време на мониторинговата кампания са използвани разходомери ФЛУКСУС
(FLUXUS) и манометри СИУАД (SEWAD). Разходомерите се монтират единствено
върху конструкции (резервоар, помпена станция) или в шахти (заключени). Всяка
мониторингова група е снабдена с 4 Флуксус измервателя за поток и 5 Севад
манометъра.

4.1 Манометри СИУАД (SEWAD)
Тази част предоставя подробно описание на Севад манометрите.

SEWAD pressure meters

Фигура 2 Снимка на СИУАД измервател на налягането
Обща информация

Работата с това устройство се осъществява чрез
интерфейс със специален кабел, който използва
разработен от фирмата програмен продукт. Бутонът на
СИУАД SEWAD 20 служи за включване или изключване.

Записващо налягането

Водоустойчивото тяло на устройството за запис на
налягането е произведено от неръждаема стомана.
Устройствата могат да се монтират директно над или под
хидрантите.

Вътрешен програмен продукт
Електрониката на записвачката на налягането се
състои от един единствен процесор с програмируем аналог
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— цифров преобразувател. Всички данни от датчиците и
оборудването се запазват на EPROM и се съхраняват там
в случай, че електричеството бъде прекъснато.
Запис на данни

Сигналите могат да се съхраняват на интервали от 1.5, 10,
15, 30 секунди, 1, 2, 5, 19, 30, 60 или 90 минути. Възможно
е също да се програмира часа за стартиране на
програмата и часа на последния запис. Всеки запис
включва максимално или минимално, или актуално, или
средно налягане, както и часа и датата.

Електрозахранване

Логерът се захранва от литиева батерия 3.6 V, със срок на
годност 200 дни, в случай на непрекъснато записване.
Подмяната на батерията е лесна и не изисква специални
умения.

Програмиране и данни

Тези дейности се изпълняват от сериен интерфейс на
стандартен преносим компютър. Доставката включва
програмния продукт и свързващ кабел. Резултатите могат
да се представят в таблици и схеми като се използват
минималните изисквания за бази данни Ексел (Excel) или
Аксес (Access) на Уиндоус 95.

Дисплей

На дисплея могат да се визуализират настоящите и
последно записаните времеви единици и експлоатационни
параметри.

Измервателен обхват

Измервателният обхват на логера е от 0 до 20 атмосфери
и често има разделителна способност до mbar и точност
по-добра от ±0.2%. По желание на клиента могат да се
изработят устройства с обхват на налягането до 200
атмосфери

Капацитет на съхранение Капацитет на съхранение на логера е около 8000 записа.
Трайност на батериите (около 200 дни)

4.1.1 Изисквания при инсталация
За правилната инсталация е необходимо да се спазват следните процедури:





Да се запуши тръбата на мястото където се поставя измервателната точка или
да се вкара клонова отсечка;
Да се изгради връзка използвайки фитинги за свързване на манометъра;
Да се инсталира кран за отваряне или затваряне;
Да се намали диаметъра на връзката до ½” връзката.

За инсталиране са нужни 1 или 2 души.
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4.1.2 Сертификат за съвместимост
Следният сертификат гарантира за съвместимостта на измервателното устройство
използвано при съответните изисквания и издадено от независим оторизиран агент.
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4.2 Разходомери ФЛУКСУС
® ADM 6725 е портативен ултразвуков разходомер. Със своите датчици със скоби и
презареждаща се батерия, той е идеалният инструмент за сервизно обслужване.
И тук, както и при всички инструменти от серията FLUXUS® ADM, цифровият сигнален
процесор (ЦСП) и големият брой измервателни цикли гарантират сигурни и надеждни
резултати от измерването, дори при трудни условия. Работата с разходомера е
особено лесна благодарение на лесния за използване и ясно структуриран диалог с
ползвателя.
Всички двойки датчици доставени с оборудването са калибрирани. Данните от
калибрирането и параметрите на датчика се запазват във вътрешната трайна памет на
датчика и след свързване автоматично се изпращат към преодавател за да се улесни
работата на разходомера. Нулева настройка не е необходима.
Датчиците и техните накрайници са направени от неръждаема стомана и са
подходящи за употреба в неблагоприятна индустриална среда. Водоустойчивите
сензори и здравите интегрирани кабели на датчика дават възможност да се постигат
добри резултати от измерванията дълго време при непрекъсната употреба.

4.2.1 Спецификации


минимални усилия за монтаж



Измерването е независима на проводимост и налягане на течности



Без загуба на налягане, без риск от изтичане



Без демонтаж на тръбата или прекъсване на процеса, което е необходимо за
монтаж



Няма допълнителни приспособления, необходими за работата по поддръжката



Хигиенни измервания, подходящ за ултра чисти течности



Без контакт със средата, няма риск от корозия, когато се използва в агресивни
среди



Изгодна цена, когато се използва тръби с голям диаметър или в системи за
високо налягане



Само 2 вида датчици са необходими за покриване на най-често срещаните
размери тръби

4.2.2 Технически данни
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Принцип на мерене
Скорост на потока
Разделителна способност
Повторяемост
Точност


Обем на дебита


Скорост на пробега
Измерваеми флуиди

време на преминаване от едно състояние в друго,
принцип на корелацията
(0.01 до 25) м/с
0.025 см/с
0.15% от отчета ± 0.01 м/с
(за напълно развит поток с ротационно симетричен
профил)
±1% до 3% от отчетеното.±0.01 м/с в зависимост от
приложението
±0.5% от отчетеното. ±0.01 m/s с калибриране на
процеса
± 0.5% от отчета ± 0.01 м/с
всички акустично проводими флуиди с < 10%
съдържание на газообразно или твърдо вещество в
обема

4.2.3 Устройство за дебелина на стените (по избор)
Измервателен обхват
(1.0 до 200) мм
Резолюция
0.01 мм
Линейност
0.1 мм
Оперативна температура

Стандарт
-20°C до + 60°C

Висока температура 0°C до +200°C, за кратки периоди до +540°C

Sensors

Pipe wall needs to be
cleaned and incrustation
removed
Data logger

Фигура 3 Инсталация на Флуксус измервател на поток
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4.2.4 Изисквания при инсталация
Сензорите поставени на тръбата в точката на измерване на профила (диаметър
варира 25-400 (600) мм), от 100 до 600 мм. ФЛУКСУС измервателно устройство за
поток автоматично предлага подходящото разстояние между преобразувателите. Тази
част от тръбата се нуждае от почистване с помощта на пясъчна машина, където
преобразувателите ще бъдат поставени. Измервателя на поток започва на измерва
след приключване на настройката.
В случая е нужно да се знае материала; въз основа на тази информация и пробата за
дебелина на стените, устройството изчислява стената на тръбата. За инсталиране са
нужни 1 или 2 души.
Производител: FLEXIM GmbH, http://www.flexim.de/english/flowmeas.htm
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4.2.5 Сертификат за съвместимост
Следният сертификат гарантира за съвместимостта на измервателното устройство
използвано при съответните изисквания и издадено от независим оторизиран агент.
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4.2.6 Сертификат за калибриране
Следният сертификат гарантира за точността на измервателното устройство при
използването му, гарантиращо акуратно калибриране на устройството в съответствие
с одобрените международни стандарти за контрол на качеството от ДХИ и издадено от
оторизиран независим агент.
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5 ОПИСАНИЕ НА ИЗМЕРВАНИЯТА
5.1 Протоколи от измерванията
По време на монтажа и проверките на измерваните профили бе изработена подробна
документация за обекта. В представения по-долу пример на протокол от измервания
са показани основните идентификационни данни.

Фигура 4 Пример на протокол от измервания
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На всеки измервателен профил е даден идентификационен код, позволяващ
единствена идентификация. Този код се явява във всички текстове, протоколи и
приложения.
XY_D
X
Y
D

Измерен хидравличен параметър.
Пореден номер на измерването за деня.
Пореден номер на деня, в който е направено измерването.
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6 КАМПАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ ЗА БERKOWICA
Следващите точки описват резултатите от измервателната кампания.

6.1 Таблица с мониторинговите точки
Местоположение Тип Измерено
Единица
(m, l/s, m3)

Забележка

P

28.00

ул. Тракия
(Вероника Шоп)
ул. Йорданка
Цанкова No. 2

P3

P

29.30

Заяница бл. 8

P4

P

15.70

P

30.10

Ул. Бук No. 26
Александрова
(хотел)

Q
Q
Q

17.40
105.00
3.50

ПС Алчов баир
ПС Алчов баир
ПС (Панорама)

P1
P2

P5
Q1a
Q1b
Q2

P

20.00

Таблица 5 Таблица на точките за измерване Берковица
Средните стойности на измервателните данни са използвани за калибриране на
модела.

6.2 Местоположение на профилите
Измервателните точки бяха разположени по цялата мрежа на градовете Берковица,
както е показано на картата по-долу.

Фигура 5 Местоположение на измервателните профили в Берковица
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6.3 Резултати от мониторинга
[l/sec]

Q1A Q1B Q2

140.0
130.0
120.0
110.0
100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
[m]

P1 P2 P3 P4 P5

35.0

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0
12:00:00
2-4-2012

14:00:00

16:00:00

18:00:00

20:00:00

22:00:00

00:00:00
3-4-2012

02:00:00

04:00:00

06:00:00

Фигура 6 Представяне на дебити и налягания в Берковица
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6.4 Снимков материал

Потокоизмервател Q1, WT Алчов баир

Потокоизмервател Q2, ПС (Панорама)

Барометър P1, ул. Тракия (Вероника Шоп)

Барометър P2, ул. Йорданка Цанкова
No. 2

Барометър P3, Заяница, бл. 8

Барометър P4, ул. Бук No. 26
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7 ЗАКЪСНЕНИЯ И ПРЕЧКИ
По време на измервателната кампания не бяха докладвани значителни закъснения
или пречки.
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8 ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложенията описани по-долу могат да бъдат намерени на проектното DVD.
Данни за потока и налягането в
Снимки (включително координатори)
Инсталационни протоколи

XLS
JPG
PDF
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9 ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Кампанията за мониторинг бе съсредоточена върху задачата да се съберат
необходимите данни за калибриране на математическият модел. Поради краткото
времетраене на измервателната кампания, измервателните точки бяха избрани въз
основа на осъждания с операторите на водоснабдителната система. Основната цел на
акцията за измерване бе събирането на измервания за входящите/изходящи потоци
към градовете/резервоарите/ напорните зони и върху измерването на наляганията на
избрани места в градовете.
Измервателната кампания се счита за успешна и всички изисквани, представителни
данни бяха придобити в обособената територия на ВиК. Няма забелязани основни
закъснения или дупки в данните.
Данните от мониторинговата кампания бяха използвани за калибриране на
математическият модел. За калибриране, използвахме една средна стойност от
измервателните данни. Времевия период за измервания бяха различни за всяка точка,
въз основа на състоянието, оперативния контрол и сигурност в съответните
измервателни локации.
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1

Западен регион - карти

Фиг.1. Карта на Западен регион

Фиг. 2. Карта с населените места на Западен регион
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2

Данни и методи

2.1 Данни
За описване на съвременните климатични условия по отношение на
валежите най-различни публични източници на метеорологични и климатични
данни (валежни) са използвани:
 НИМХ климатични справочници, месечни бюлетини, атласи и др.;
 статистически годишници;
 европейски климатичен атлас;
 ФАО климатичен атлас;
 бази данни на центрове като IPCC DDC, ATEAM project, PRUDENCE
database, DIVA climatological database и др.

2.2 Методи

2.2.1 Изготвяне на карти
Специфична особеност на данните за валежите е, че те се събират в
отделни станции т.е. имат дискретен характер, а същевременно се отнасят за
недискретни явления. Следователно проблемът при моделирането им се
състои в трансформирането на точково разположена информация в
пространствена. В планинските територии е необходимо мрежата от станции да
е особено гъста, защото както е известно климатичните явления силно се
влияят от надморската височина. По разбираеми причини изграждането и
подържането на толкова много метео станции е невъзможно. За съжаление, тук
трябва да се добави, че в последните години броят на метео станциите (на
НИМХ) беше значително редуциран, което допълнително затруднява
получаване на реална картина на пространственото разпределение на
климатичните елементи, вкл. и валежите. Тук се използва един подход, при
който на базата на съществуващата климатична информация може да се
получи по-детайлна картина за пространственото разпределение на
съответните характеристики за валежите (Фиг. 3).
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Фиг. 3. Примерна карта за валежите за Западен регион с нанесени населените
места
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2.2.2 Емисионни сценарии
Увеличението на концентрациите на въглеродния диоксид и другите
атмосферни газове, участващи в процеса на парниковия ефект, могат да
променят чувствително радиационния баланс на Земята, абсорбирайки
дълговълновото лъчение към космическото пространство и връщайки го към
земната повърхност, което предизвиква повишаване на приземната
температура на въздуха. Концентрацията на въглеродния диоксид в
атмосферата се е увеличила с около 31% от 1750 г. в резултат от изгаряне на
твърдо и течно гориво, газове, изсичането на гори и др. Емисиите на
парниковите газове продължават да променят състава на атмосферата в
началото на 21ви век, а оттук и въздействието им върху климата на Земята.
Математичните модели на климата, които се използват и за симулиране
на очакваното изменение на климата през 21ви век, се нуждаят от сценарии на
бъдещите емисии парникови газове и аерозоли в атмосферата.
Тези
емисионни сценарии са необходими, за да се моделира и анализира
очакваното изменение на глобалния климат, отчитайки влиянието на усиленото
действие на парниковия ефект и ефекта на концентрациите на аерозолите в
атмосферата върху радиационното усилване. Междуправителствената
Организация по Изменение на Климата IPCC досега е разработила редица
емисионни сценарии, като последната засега група сценарии (SRES)1 бе
публикувана в края на миналото столетие.
Тази група емисионни сценарии се състои от четири основни типа
сценарии (А1, B1, A2 и B2 – подробно описани по-долу), които от своя страна се
групират на допълнителни емисионни сценарии. Общият брой емисионни
сценарии е 40 като 35 от тях съдържат пълен набор от парниковите газове в
атмосферата и се използват като входна информация в климатичните модели.
Тези сценарии описват в широки граници основните демографски,
икономически и технологични източници, които оказват и ще продължават да
оказват влияние върху бъдещите емисии на парниковите газове и аерозолите в
атмосферата.
Сценариите А1 описват бъдещ свят с бърз икономически растеж;
глобално население, което ще нараства до средата на 21ви век, след което ще
започне да намалява, интензивно въвеждане на нови и по-ефективни
технологии; сближаване на социално-икономическото състояние на отделните
региони; взаимодействие и сътрудничество между отделните културни и
социални общности; значително намаляване на регионалните разлики по
отношение на брутния вътрешен продукт на глава от населението. Сценариите
А1 формират три направления от сценарии, свързани с технологичните
промени в енергийния сектор: енергийни ресурси, базирани на интензивно
използване на твърди горива (A1FI сценарии); енергийни ресурси, които не
включват твърди горива (A1T сценарии) или баланс между отделните
енергийни ресурси (A1В).
Сценариите А2 разкриват един много хетерогенен свят, запазващ своята
локална идентичност. В тези сценарии глобалното население непрекъснато се
увеличава, икономическото развитие има подчертанo регионален характер,
като промените на вътрешния брутен продукт, както и на технологиите са
1

Special Report on Emission Scenarios (в превод – специален доклад върху емисионните сценарии)
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различни в отделните региони и се считат най-бавни, спрямо другите три типа
емисионни сценарии.
Сценариите B1 се отнасят за един конвергентен свят с аналогично на
A1 сценариите за глобално население. Тези сценарии се характеризират с бърз
растеж в икономическите структури; въвеждане на екологично чисти и
ефективни технологии; подчертани глобални решения в посока към устойчиви
социално-икономическо развитие и околна среда, но без включване на
допълнителни инициативи по отношение на климата.
От своя страна сценариите В2 очертават свят, при който решенията по
отношение на устойчивото развитие в социално-икономическата сфера се
вземат главно на локално равнище. Това е свят с непрекъснато нарастващо
население (но с по-слаби темпове в сравнение със сценарии А2); средни нива
на икономическо развитие; по-бавни и по-разнообразни технологични промени
спрямо сценариите А1 и В1. Сценариите В2 са също ориентирани към
запазване на околната среда и социалния просперитет, но фокусират на
локалните и регионалните равнища.

2.2.3 Климатични модели
Влиянието на антропогенния фактор ще продължава да променя състава
на атмосферата през целия 21ви век. За оценка на бъдещите концентрации на
парниковите газове и аерозолите в атмосферата и въздействието им върху
очаквания климат се прилагат глобални климатични модели (GCMs). Тези
модели симулират физичните, химичните и биологичните процеси и
взаимодействия на системата: атмосфера-океани-надземна повърхност.
Глобалните климатични модели изчисляват рамките на бъдещия климат въз
основа на измерени и потенциални в бъдещето емисии на парниковите газове и
аерозоли в атмосферата. Следователно, климатичните модели използват като
входна информация данни за вече наблюдаваното затопляне, както и
очакваното затопляне, вследствие на вече регистрираните емисии на
съответните парникови газове и аерозоли. Но въпреки това, по-скоро би
трябвало да се говори за климатични сценарии, а не за климатични прогнози,
тъй като предположенията, свързани с бъдещите климатични условия се
базират и на SRES емисионните сценарии за парниковите газове и аерозолите
в атмосферата.
В света съществуват може би над 20 центрове, които се занимават с
моделиране на глобалния и регионалния климат. Такива са например Макс
Планк института по метеорология (Германия), Хадлей центъра за прогноза и
изследване на климата (Великобритания), Канадския център по климат,
Австралийския CSIRO моделен център, Геофизичната лаборатория по
динамика на флуидите (САЩ) и много други.
Един от главните проблеми при прилагане на симулираните климатични
сценарии от глобалните климатични модели е свързан с т.н. “регионализация”
или “скалиране” към по-висока пространствена разделителна способност.
Съществуват няколко метода за скалиране на климатични сценарии, които
обхващат четири основни групи: използване стойностите от най-близката точка
от грид-мрежата на глобалните климатични модели; интерполация на
стойностите от съседните 4 точки от грид-мрежата на глобалните климатични
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модели; скалиране посредством статистически модели; регионализация чрез
включване на допълнителни симулации чрез регионални климатични модели.
Първият метод е най-неточен, а останалите се характеризират както с
положителни така и с отрицателни черти.
Използвани са изходни моделни резултати от следните климатични
модели:

2.2.4 Софтуер
Използван е ГИС софтуер (ArcGis 9,3, ArcView, 3.3, Diva 5.4, Surfer 9) – за
съхраняване, интерполиране и визуализиране на климатични сценарии за
Западния регион.
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3

Резултати

3.1 Карти за съвременния климат (1961-1990)
Климатът
представлява
закономерна
последователност
на
атмосферните процеси, създаващи се в резултат на взаимодействието на
слънчевата радиация, атмосферната циркулация и подложната повърхност,
т.е. това е многогодишният режим на времето на дадено място, обусловен от
географското му положение. Съвременният климат, дефиниран от Световната
метеорологична организация (СМО) представлява
средната стойност за
фиксиран базисен период от 30 години. Приетите засега базисни периоди са
1901-1930 г., 1931-1960 г., 1961-1990 г. Обвързването с периода 1961 – 1990
г. е с основна цел да има сравнимост на резултатите на международно,
европейско и национално ниво. Следващият официален период на т.н.
„съвременен климат”, дефиниран от СМО, е 1991-2020 г.
Интерполация. Традиционно в картографията за преобразуване на
точково разположена информация и представянето й чрез изолинии се
използва графична интерполация. Като пример може да се посочи
изчертаването на изохипси при картографиране на релефа. Този способ
позволява метео станции да се използват като бази за интерполация и да се
създадат тематични карти на съответния климатичен елемент, които се
изобразяват с изолинии и по-ясно оцветяване. По тази причина графичната
интерполация е придобила широка популярност като начин за картографиране
на климатични елементи. Този способ може да се прилага успешно при
равнинни територии, където климатичните характеристики се променят плавно
и отразяват добре проявлението на географската зоналност. За получаване на
достоверни резултати в планинските райони е необходима мрежа от
достатъчен брой метео станции. Поради редица обективни и субективни
причини, това е практически невъзможно. Съвременните ГИС дават
възможност за преобразуване на точковата информация в пространствена,
чрез използване на различни методи за пространствена интерполация като
Thiesen Polygons, Spline, IDW и няколко варианта на Kriging. Важно предимство
е, че резултатът е във вид на растерен слой, където всяка клетка има
конкретна стойност, а съвкупността им добре отразява континуалността на
изследваното явление. По този начин се създават два вида повърхнини:
физически и статистически .
Пример за физически представена повърхнина е земният релеф, а за
статистическа пространственото разпределение на климатичните елементи.
При избора на метод за интерполация трябва да се отчитат редица фактори
като брой и разположение на контролните точки, характер на релефа в
изследваната територия, специфични особености на интерполираната
характеристика, наличен софтуер и др. В конкретния случай е използван
Kriging, тъй като това е препоръчвания метод за интерполация, когато броят на
точките е по-малък от 250. Въпреки предимствата на горе-упоменатите методи,
резултатите които се получават в планинските територии не са задоволителни.
От друга страна силното влияние на релефа върху пространственото
разпределението на климатичните характеристики, което пречи на добрите
Стр. 9 от 16
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резултати при интерполацията, би могло да се използва за приложение на
регресионен анализ.
Регресионен модел
Регресионният анализ отдавна се използва в климатичните изследвания
за описване на корелационни зависимости. Въпросът е, как тази математически
определена корелационна връзка да се използва за получаване на
непрекъсната
повърхнина
на
полето
на
определена
климатична
характеристика. Доскоро традиционната картография не можеше да даде
отговор. Чрез използване на съвременните компютърни технологии този
проблем може да бъде решен. Уравненията, описващо зависимостта между
релефа и съответните характеристики на
валежите са получени чрез
регресионен анализ:
Meteo_element = A*elevation+C,

(1)

където: Meteo_element са валежите (mm),
elevation – надморска височина (m),
А и С – коефициенти на уравнението.
Приложен интегриран подход за Западния регион
В Регионалните Генерални планове на ВиК системите в Западния регион
е използван дигитален модел на релефа с размер на клетката 1 km. В
изготвянето на картите е взето под внимание, че регресионният модел е поподходящ за планински територии, докато в равнинните предимството е на
страната на интерполацията. Поради тази причина е приложен интегриран
подход към създаването на картите за годишните и летни валежи за
периода на съвременния климат и за реалистичния и песимистичен
сценарий на 2038 г. в Западния регион, използвайки програмен език
FORTRAN и софтуерния ГИС продукт SURFER.

3.2 Валежни карти за 2038 година
Една от целите на проекта е извеждането на валежни сценарии за 2038 г.
Като тези сценарии се класифицират като песимистичен и реалистичен. В тази
връзка бяха сравнени моделните резултати за условията на бъдещия климат,
симулирани от гореспоменатите климатични модели
Климатът в България ще става все по-топъл и по-сух, особено през
втората половина на 21ви век. Вероятното редуциране на валежните количества
през топлото полугодие се очаква да има негативен ефект върху водните
ресурси
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Фиг. 4. Годишен валеж (mm) в Западен регион при
съвременен климат 1961-1990 г.
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Фиг. 5. Годишен валеж (mm) в Западен регион през 2038 г. –
реалистичен сценарий
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Фиг. 6. Годишен валеж (mm) в Западен регион през 2038 г. –
песимистичен сценарий

Стр. 13 от 16

България, Проект за развитие на общинската инфраструктура
Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в западен регион на Република
България, MIDP-MP-QCBS3, Заем №: 7834-BG
Регионален генерален план за обособена територия на ВиК Берковица

Фиг. 7. Летен валеж (mm) в Западен регион при
съвременен климат 1961-1990 г.
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Фиг. 8. Летен валеж (mm) в Западен регион през 2038 г. –
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Фиг. 9. Летен валеж (mm) в Западен регион през 2038 г. –
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Карта 01/1 Карта с канализационната мрежа на гр. Бeрковица (1:5 000)
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1

Законодателство и институции

Съгласно Закона за водите и Закона за здравето, компетентен орган в Република
България в областта на питейните води е Министерство на здравеопазването и
неговите регионални структури – 28 регионални здравни инспекции (РЗИ).
Отговорни за изпълнението на изискванията на законодателството за питейните води,
включително и провеждане на мониторинг на качеството на питейната вода в пълния
му обем, са водоснабдителните организации, в качеството им на структури,
осъществяващи дейността по водоснабдяване за питейно-битови цели.
Националното законодателство в областта на питейните води е изцяло хармонизирано
с Директивите на ЕС и е в процес на прилагане. Основните нормативни актове, които
регламентират тази сфера са:


Закон за водите;



Закон за здравето



Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови
цели (ДВ,бр. 30 от 2001 г.) (Директива 98/83/ЕС);


Наредба № 12 за качествените изисквания към повърхностни води,
предназначени за питейно- битово водоснабдяване (ДВ, бр. 63 от 2002 г.)
(Директиви75/440/ЕЕС и 79/869/ЕЕС);


Наредба № 3 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 (ДВ. бр. 88 от 2000 г.).
Съгласно горепосочените, както и други нормативни актове, Министерство на
здравеопазването, респ. РЗИ провеждат държавен здравен контрол в областта на
питейните води в следните основни направления:


Мониторинг (вземане на проби и лабораторен анализ) на качеството на
питейните води - във всички населени места в страната при “крайния
консуматор”, както и на сурова вода от водоизточниците за питейно-битово
водоснабдяване, вода на различни етапи на обработката и доставянето й към
“крайния консуматор”, вода от самостоятелно водоснабдени обекти, вода от
“обществени местни водоизточници”. РЗИ имат задължение да извършват
минимум 50 % от пълния обем изследвания, които трябва да се извършват от
водоснабдителните дружества. Контрол (проверки) на санитарно-хигиенното
състояние на обектите и съоръженията за централно питейно-битово
водоснабдяване - водоизточници, водовземни съоръжения, санитарноохранителни зони (СОЗ), пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ),
хлораторни и други станции за дезинфекция на водата, резервоари,
самостоятелно водоснабдени обекти, “обществени местни водоизточници” и
др., както и на зоните за къпане и др.; съгласуване на проектни документации за
санитарно-охранителни зони на водоизточници за питейно – битови цели и на
проектни документации на водоснабдителни съоръжения и мрежи, участие в
приемателни комисии за такива обекти.


Предприемане на административно-наказателни (предписания, актове,
наказателни постановления, заповеди за спиране, имуществени санкции,
отстраняване от работа и т.н.) и други мерки при установяване на
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несъответствия в качеството на питейната вода и нарушения на санитарнохигиенните изисквания към водоизточниците, водоснабдителните обекти и
съоръжения, санитарно-охранителните зони.


Проучване и анализ на проблемите с питейната вода, участие в
изготвяне на програми проекти и за решаването им.


Извършване на платени анализи на питейни води по искане на
физически и юридически лица, в т.ч и на водоснабдителните дружества по
тяхна заявка.
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Водоизточници и зони на водоснабдяване

В обособената територия на ВиК Берковица водата се мониторира в 27 пункта от
водопроводната мрежа на населените места. Броят на пунктовете в населените места
се актуализират ежегодно.
Водоизточниците, предназначени за централно водоснабдяване на населените места
с питейна вода са както следва:
яз. Среченска бара, използван за водоснабдяване от ВиК Монтана
и ВиК Берковица, както и от ВиК Враца – дебит 29 422 м3/ден.;
o

водохващания: Бачилище, Равно буче, Къса река, Бали Ефенди,
Шабовица, Сливашка бара – дебит 2675 м3/ден.;
o
o

водохващане „Женска река” – 86 м3/ден.;

o

речно водохващане „Тодорини кули” – дебит 480 м3/ден.;

o

водохващане „Извора” – дебит 173 м3/ден.;

o

каптиран извор „Бъркачица” – 86 м3/ден.;

o

каптаж с. Лесковец – 15 м3/ден.;

o

каптаж с. Бързия – 320 м3/ден.

Видно е, че продължава да не се изпълнява задължението регламентирано в Закона
за водите и Наредба № 12 за качествените изисквания към повърхностни води,
предназначени за питейно-битово водоснабдяване за всички повърхностни
водоизточници да се изградят съответни съоръжения за прилагане на необходимите
подходящи методи за обработка на повърхностните води, съобразно категоризацията
им. Регламентираният срок в Наредба № 12, в който това задължение трябваше да
бъде изпълнено бе до началото на 2007 г. Неизпълнението на посоченото по-горе
изискване допринася в значителна степен за влошаване качеството на питейната
вода, подавана от тези водоизточници при неблагоприятни климатични условия –
бързо снеготопене, обилни дъждове и др. Изпълнението на това изискване трябва да
бъде заложено в инвестиционните програми към регионалните генерални планове и
генералните планове на агломерации, в разработените в съответствие с тях бизнес
планове на ВиК операторите, интегрираните водни проекти по оперативна програма
“Околна среда”, като приоритет се даде на повърхностните водоизточници,
обслужващи по-големи населени места или силно повлияващи се от неблагоприятни
атмосферни условия.
На обособената територия на ВиК Монтана е изградена ПСПВ Среченска бара, която
подава пречистена вода от яз. Среченска бара и на ВиК Враца и ВиК Берковица. В
пречиствателната станция и помпените станции водата е хлорирана 100% с газ хлор и
белина с дозаторни помпи, а някъде по капков метод. За останалите малки
водоизточници водата се хлорира в резервоарите.
Съгласно изискванията на европейското и национално законодателство основните
структурни единици, на базата на които се планира, провежда и отчита мониторинга и
цялостното спазване на изискванитята по прилагане на законодателството са т. нар
„Зони на водоснабдяване” - географски очертан район, в рамките на който се добива
или разпределя питейна вода с приблизително еднакви качества, доставяна от един
или повече водоизточници. Тези зони се разпределят на две основни групи – големи и
малки.
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На обособената територия на ВиК Берковица има 2 големи зони: яз. Среченска бара и
Зона гр. Берковица и малка зона категория 1 – 3 броя, малка зона категория 2 – 2 броя,
малка зона категория 3 – 1 брой.
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Мониторинг на питейните води в област Берковица

В Таблица 1 е показан броят на зоните на водоснабдяване с установени
несъответствия, разпределени по показатели и категория на зоните.
Таблица 1. Брой на зоните на водоснабдяване с отклонения по отделни показатели от
Наредба № 9 в обособената територия на ВиК Берковица през 2009 и 2010 г.
Година
Показател

Е. коли
Колиформи
СС22
Цвят
рН
Мътност

Общ брой
зони с
несъответствие
2
7
1
1
1
1

Големи

2009 г.
Малки
кат. 3

2

1
1

Малкикат.2

2

Малки
кат. 1

1
2
1

1

Общ брой
зони с
несъответствие
8
8
1
1

Големи

2010г.
Малки
кат. 3

2
2
1

Малкикат.2

1
1

2
2
1

1

3

1

Таблица 2. Отклонения на някои показатели от Наредба № 9 в обособената територия
на ВиК Берковица през 2009 и 2010 г.

Е. коли
Колиформи
СС22
Цвят
рН
Мътност

3
3

1

При провеждания през периода 2009-2010г. постоянен (обхващащ само част от
показателите, които се мониторират) и периодичен мониторинг са установени
несъответствия по следните показатели: микробиологични и физико-химични. През
2009 г. са регистрирани и единични проби с незначително отклонение по рН и СС22. В
Таблица 2 са представени обобщени данни за несъответствията по години и
показатели.

Година
Показател,
по
който е
установено
несъответствие

Малки
кат. 1

Общ
брой
анализи

50
535
1
8
35
8

2009г.
От тях
брой
несъответстващи
анализи
8
28
1
1
2
1

% на
несъответстващите
анализи

Общ
брой
анализи

16
5,2

490
490
1
7

2010г.
От тях
брой
несъответстващи
анализи
19
29
1
3

16

9

12,5
5,7
12,5
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Анализ на несъответствията по микробиологични показатели

Проблемът има водещо здравно значение (препоръка на Световната здравна
организация – до 5% несъответствие годишно по здравнозначимите
микробиологични показатели - Eшерихия коли, и Ентерококи) и създава най-пряк
риск за здравето на консуматора, поради възможност от възникване на
епидемични взривове и епидемии от инфекциозни заболявания, чиито
причинители могат да се пренасят чрез питейните води.
Процентът на несъответствие по показателя Е.коли намалява от 16% през 2009 г. на
3,9% през 2010 г. По показател Колиформи този процент се движи между 5,2 и 5,9%.
Проблемът е разпространен във всички зони на водоснабдяване на обособената
територия на ВиК Берковица. Като цяло отклоненията се срещат по-често в малките
зони на водоснабдяване. Поради сравнително малкия брой анализи, които се
извършват в тези зони процентът на несъответствие в тях често надминава 50 като
достига и до 100%. По принцип основна причина за констатираните отклонения в тези
зони са подаването на вода без изградени съвременни системи за обеззаразяване на
водата. На някои места все още дезинфекцията се извършва по остарял, примитивен
начин (ръчно с разтвори на главно с хлорна вар или други хлорни препарати,
нередовно и без условия за правилно дозиране).
Други причини, които влияят неблагоприятно върху микробиологичните качества на
питейната вода са и неподходяща технологична схема на водоснабдяването, в т.ч.
неправилно разположение на съоръженията за дезинфекция или недостатъчен брой
на същите, чести аварии на остарялата и износена ВиК мрежа, субективни грешки
поради слаба квалификация или недобросъвестно изпълнение на служебните
задължения на служители на ВиК операторите.
В тези области трябва да бъдат предприети сериозни действия от страна на ВиК
операторите в областта за подобряване качеството и ефективността на провежданото
от тях обеззаразяване на водата чрез осъвременяване на методите на
обеззаразяване, подобряване схемите на водоснабдяване и изграждане на нови
хлораторни
станции
при
необходимост,
правилното
поддържане
на
водоснабдителните
съоръжения
и
мрежи,
повишаване
отговорността
и
класификацията на персонала на дружествата.
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Отклонения по органолептични показатели (цвят, мирис, вкус, мътност)

Проблемът в повечето случаи няма пряка здравна значимост, ако изменението
по някои от тези показатели не се дължи на замърсяване на водата с токсични и
микробиологично замърсени субстанции, но е важен за консуматора, тъй като по
тези параметри той оценява “субективно” качеството на водата.
Отклоненията по тези показатели са най-често причината за недоволство на
консуматорите и създават негативно отношение и нагласа към ползването на
питейната вода „от крана”.
По принцип проблемът е характерен за водоснабдителните системи, подаващи вода
от повърхностни водоизточници, за които няма изградени пречиствателни съоръжения
(пречиствателни станции за питейни води – ПСПВ или други пречиствателни
съоръжения), може да възникне и при аварии на водопроводните мрежи, след
отстраняването, на които същите не се промиват в необходимата степен, поради стари
и амортизирани водопроводни мрежи (вкл. и вътресградни инсталации).
Както е видно от таблиците и приложенията отклонения по тези показатели в
обособената територия на ВиК Берковица се наблюдават в малките зони категория 1 и
2. Процентът на отклонение по мътност е 56%, а по цветност – 43%.
Основни причини: липса на пречистване (безусловно необходимо за водите от
повърхностни водоизточници), амортизирани, неефективни или неподходящи
съществуващи съоръжения за пречистване, недобро обеззаразяване, чести аварии
при амортизираните водоснабдителните мрежи.
Мерки: Необходимо изграждане на пречиствателни съоръжения за всички
водоизточници за питейно–битово водоснабдяване от повърхности води (изискване на
националното законодателство - Наредба №12 за качествените изисквания към
повърхностни води, предназначени за питейно - битово водоснабдяване (ДВ, бр. 63 от
2002 г.). Реконструкцията и обновяването на водопроводните мрежи на населените
места като цяло, също е от значение за подобряване органолептичните качества на
водата.
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Други проблеми, свързани
мониторинг

с качеството на водите и извършвания

Поддържането на санитарно-охранителните зони (СОЗ), актуализацията им и
спазването на режима на забрани и ограничения на извършването на определени
дейности в санитарно-охранителните зони също имат важно значение за опазване
качеството на питейните води.
Приоритет в дейността на ВиК операторите следва да бъде и осигуряване на
мониторинг на водата в пълен обем, съгласно Европейското и национално
законодателство, което към момента не е постигнато от ВиК операторите в областта,
отчасти и поради недостатъчните капацитетни възможности на лабораториите на ВиК
дружествата. По тази причина по редица показатели, най-вече тези свързани с
евентуално органично замърсяване на водата (пестициди, полициклични ароматни
въглеводороди, 1,2 дихлоретан, бензен, бензапирен, тетрахлоретан, трихалометани,
бромати, общ органичен въглерод), живак и тритий обемът и честотата на мониторинга
не отговаря на изискванията и на този етап за тези показатели няма пълни данни за
страната като цяло..
Водоснабдителните дружества и общините следва активно да търсят източници за
финансиране по линията на оперативните програми „Околна среда 2007-2013 г.”,
„Регионално развитие 2007-2013 г.”, „Програма за развитие на селските райони 20072013 г.”, за получаване на средства по фондовете на ЕС.
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Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в западен регион на Република България, MIDP-MP-QCBS3, Заем №: 7834-BG
Регионален генерален план за обособена територия на ВиК Берковица

12 Зона гр.
Берковица

голяма 2010

Coliforms

24

7

29

0

5

2

N/A

N/A

Брой
несъответстващи
анализи

12 Зона гр.
Берковица

голяма 2010

Ecoli

24

4

17

0

N/A

6

2

N/A

12 Зона гр.
Берковица

голяма 2009

Coliforms

19

1

5

0

N/A

2

2

N/A
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Изграждане на пречиствателна
станция за питейни води или
пречиствателни съоръжения в
зависимост от категорията на
повърхностните води, съгласно
Наредба № 12 за качествените
изисквания към повърхностните
води, предназначени за питейнобитово водоснабдяване.
Модернизиране на съоръженията
за обеззаразяване на водата;
Изграждане на допълнителни
съоръжения за дезинфекция на
водата и оптимизиране на
тяхното местоположение; Ремонт
и подмяна на водопроводната
мрежа

2015

Инвестиционна
стойност (лв.)

N/A

Срок за
изпълнението им

Yes

Мерки

Средна стойност от
несъответстващите
анализи

No

Средна стойност от
всички анализи

Yes N/A

Минимална измерена
стойност

100

% на несъответствие

1

Общ брой анализи
1

Показател
CC22

Година с
регистрирано
несъответствие

голяма 2010

Тип на зоната

12 Зона гр.
Берковица

Зона на
водоснабдяване

Минимална стойност
от несъответстващите
анализи

Качествени параметри с отклонения от Наредба № 9 и мерки за подобряване на
качеството на питейните води съгласно Наредба № 9 и Наредба № 12
Максимална
измерена стойност

7

2 066 667

България, Проект за развитие на общинската инфраструктура
Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в западен регион на Република България, MIDP-MP-QCBS3, Заем №: 7834-BG

12 Зона яз.
голяма 2010
“Среченска бара"

Coliforms

405 2

0

0

N/A

3

3

N/A

12 Зона яз.
голяма 2010
“Среченска бара"

Ecoli

405 2

0

0

N/A

7

5

N/A

12 Зона яз.
голяма 2009
“Среченска бара"

Coliforms

440 4

1

0

N/A

12

6

N/A

12 Зона
Клисурски
манастир, с.
Спанчевци,
с.Цветкова бара,
с.Рашовица, с.
Песочница,
с.Мездрея, с.
Ягодово

Coliforms

30

10

0

N/A

6

3

N/A

малка2010
кат.3

3
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Изграждане на пречиствателна
станция за питейни води или
пречиствателни съоръжения в
зависимост от категорията на
повърхностните води, съгласно
Наредба № 12 за качествените
изисквания към повърхностните
води, предназначени за питейнобитово водоснабдяване.
2015
Модернизиране на съоръженията
за обеззаразяване на водата;
Изграждане на допълнителни
съоръжения за дезинфекция на
водата и оптимизиране на
тяхното местоположение; Ремонт
и подмяна на водопроводната
мрежа
Изграждане на пречиствателна
станция за питейни води или
пречиствателни съоръжения в
зависимост от категорията на
повърхностните води, съгласно
2016
Наредба № 12 за качествените
изисквания към повърхностните
води, предназначени за питейнобитово водоснабдяване, ремонт и

Инвестиционна
стойност (лв.)

Срок за
изпълнението им

Мерки

Средна стойност от
несъответстващите
анализи

Минимална стойност
от несъответстващите
анализи

Максимална
измерена стойност

Средна стойност от
всички анализи

Минимална измерена
стойност

% на несъответствие

Брой
несъответстващи
анализи

Общ брой анализи

Показател

Година с
регистрирано
несъответствие

Тип на зоната

Зона на
водоснабдяване

Регионален генерален план за обособена територия на ВиК Берковица

ПСПВ
„Среченска
бара” е в
обособената
територия на
„ВиК” ООД, гр.
Монтана

380 000

България, Проект за развитие на общинската инфраструктура
Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в западен регион на Република България, MIDP-MP-QCBS3, Заем №: 7834-BG

12 Зона
Клисурски
манастир, с.
Спанчевци,
с.Цветкова бара,
с.Рашовица, с.
Песочница,
с.Мездрея, с.
Ягодово
12 Зона
Клисурски
манастир, с.
Спанчевци,
с.Цветкова бара,
с.Рашовица, с.
Песочница,
с.Мездрея, с.
Ягодово

малка2010
кат.3

Ecoli

30

3

10

0

N/A

11

2

N/A

малка2009
кат.3

Coliforms

40

12

30

0

N/A

13

2

N/A
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подмяна на водопроводната
мрежа. Модернизиране на
съоръженията за обеззаразяване
на водата; Изграждане на
допълнителни съоръжения за
дезинфекция на водата и
оптимизиране на тяхното
местоположение

Инвестиционна
стойност (лв.)

Срок за
изпълнението им

Мерки

Средна стойност от
несъответстващите
анализи

Минимална стойност
от несъответстващите
анализи

Максимална
измерена стойност

Средна стойност от
всички анализи

Минимална измерена
стойност

% на несъответствие

Брой
несъответстващи
анализи

Общ брой анализи

Показател

Година с
регистрирано
несъответствие

Тип на зоната

Зона на
водоснабдяване

Регионален генерален план за обособена територия на ВиК Берковица

България, Проект за развитие на общинската инфраструктура
Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в западен регион на Република България, MIDP-MP-QCBS3, Заем №: 7834-BG

N/A

40

6

15

0

малка2009
кат.3

pH

35

2

6

6.16 7.061

8.28 6.16

6.17

2010

Coliforms

11

6

55

0

N/A

24

2

N/A

2010

Ecoli

11

2

18

0

N/A

6

2

N/A

2009

Coliforms

8

4

50

0

N/A

3

2

N/A

2009

Colour

8

1

13

Yes N/A

No

Yes

N/A

малкакат.2
малкакат.2
малкакат.2
малкакат.2

N/A
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Изграждане на пречиствателно
съоръжение, ремонт и подмяна
на водопроводната мрежа.
Модернизиране на съоръженията
за обеззаразяване на водата;
Изграждане на допълнителни
съоръжения за дезинфекция на
водата и оптимизиране на

20172018

Инвестиционна
стойност (лв.)

1

Ecoli

Срок за
изпълнението им

Средна стойност от
несъответстващите
анализи

6

малка2009
кат.3

Мерки

Минимална стойност
от несъответстващите
анализи

Средна стойност от
всички анализи

Минимална измерена
стойност

% на несъответствие

Брой
несъответстващи
анализи

Общ брой анализи

Показател

Година с
регистрирано
несъответствие

Максимална
измерена стойност

12 Зона
Клисурски
манастир, с.
Спанчевци,
с.Цветкова бара,
с.Рашовица, с.
Песочница,
с.Мездрея, с.
Ягодово
12 Зона
Клисурски
манастир, с.
Спанчевци,
с.Цветкова бара,
с.Рашовица, с.
Песочница,
с.Мездрея, с.
Ягодово
12 Зона с.
Бързия
12 Зона с.
Бързия
12 Зона с.
Бързия
12 Зона с.
Бързия

Тип на зоната

Зона на
водоснабдяване

Регионален генерален план за обособена територия на ВиК Берковица

200 000

България, Проект за развитие на общинската инфраструктура
Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в западен регион на Република България, MIDP-MP-QCBS3, Заем №: 7834-BG

12 Зона с.
Костенци

малка2010
кат.2

Coliforms

7

4

57

0

6

6

N/A

малка2010
кат.2

Colour

7

3

43

Yes N/A

No

Yes

N/A

малка2010
кат.2

Ecoli

7

4

57

0

2

2

N/A

малка2010
кат.2

Turb.

7

5

71

Yes N/A

No

Yes

N/A

малка2009
кат.2

Coliforms

14

3

21

0

6

2

N/A

малка2010
кат.1

Coliforms

4

2

50

0

N/A

N/A

N/A

N/A

2
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2

N/A

Инвестиционна
стойност (лв.)

N/A

Срок за
изпълнението им

Средна стойност от
несъответстващите
анализи

Yes

Мерки

Минимална стойност
от несъответстващите
анализи

No

Средна стойност от
всички анализи

Yes N/A

Минимална измерена
стойност

13

% на несъответствие

1

Брой
несъответстващи
анализи

8

Общ брой анализи

Turb.

Показател

малка2009
кат.2

Година с
регистрирано
несъответствие

Максимална
измерена стойност

12 Зона с.
Бързия
12 Зона
с.Гаганица;
с.Бистрилица
12 Зона
с.Гаганица;
с.Бистрилица
12 Зона
с.Гаганица;
с.Бистрилица
12 Зона
с.Гаганица;
с.Бистрилица
12 Зона
с.Гаганица;
с.Бистрилица

Тип на зоната

Зона на
водоснабдяване

Регионален генерален план за обособена територия на ВиК Берковица

тяхното местоположение

Изграждане на пречиствателно
съоръжение, ремонт и подмяна
на водопроводната мрежа.
Модернизиране на съоръженията
за обеззаразяване на водата;
Изграждане на допълнителни
съоръжения за дезинфекция на
водата и оптимизиране на
тяхното местоположение

20172018

Изграждане на пречиствателна
станция за питейни води или
пречиствателни съоръжения в
зависимост от категорията на
повърхностните води, съгласно
2019
Наредба № 12 за качествените
изисквания към повърхностните
води, предназначени за питейнобитово водоснабдяване, ремонт и

120 000

60 000

България, Проект за развитие на общинската инфраструктура
Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в западен регион на Република България, MIDP-MP-QCBS3, Заем №: 7834-BG

12 Зона с.
Костенци

малка2010
кат.1

12 Зона с.
Лесковец
12 Зона с.
Лесковец
12 Зона с.
Лесковец
12 Зона с.
Лесковец
12 Зона с.
Лесковец
12 Зона с.
Черешовица;
с.Котеновци
12 Зона с.
Черешовица;
с.Котеновци

малкакат.1
малкакат.1
малкакат.1
малкакат.1
малкакат.1

Ecoli

4

1

25

0

N/A

2

2

N/A

2010

Coliforms

3

2

67

0

N/A

6

4

N/A

2010

Ecoli

3

2

67

0

N/A

2

2

N/A

2010

Turb.

3

2

67

Yes N/A

No

Yes

N/A

2009

CC22

1

1

100

Yes N/A

No

Yes

N/A

2009

Coliforms

4

1

25

0

N/A

6

6

N/A

малка2010
кат.1

Coliforms

6

3

50

0

N/A

6

2

N/A

малка2010
кат.1

Ecoli

6

1

17

0

N/A

2
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2

N/A

Инвестиционна
стойност (лв.)

Срок за
изпълнението им

Мерки

Средна стойност от
несъответстващите
анализи

Минимална стойност
от несъответстващите
анализи

Максимална
измерена стойност

Средна стойност от
всички анализи

Минимална измерена
стойност

% на несъответствие

Брой
несъответстващи
анализи

Общ брой анализи

Показател

Година с
регистрирано
несъответствие

Тип на зоната

Зона на
водоснабдяване

Регионален генерален план за обособена територия на ВиК Берковица

подмяна на водопроводната
мрежа. Модернизиране на
съоръженията за обеззаразяване
на водата; Изграждане на
допълнителни съоръжения за
дезинфекция на водата и
оптимизиране на тяхното
местоположение

Изграждане на пречиствателно
съоръжение, ремонт и подмяна
на водопроводната мрежа.
Модернизиране на съоръженията
за обеззаразяване на водата;
Изграждане на допълнителни
съоръжения за дезинфекция на
водата и оптимизиране на
тяхното местоположение

2019

4800

Изграждане на пречиствателно
съоръжение, ремонт и подмяна
на водопроводната мрежа.
Модернизиране на съоръженията
за обеззаразяване на водата;
Изграждане на допълнителни

2019

4800

България, Проект за развитие на общинската инфраструктура
Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в западен регион на Република България, MIDP-MP-QCBS3, Заем №: 7834-BG

малка2009
кат.1

Coliforms

10

3

30

0

N/A

9

9

N/A

малка2009
кат.1

Ecoli

10

2

20

0

N/A

3

3

N/A
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съоръжения за дезинфекция на
водата и оптимизиране на
тяхното местоположение

Инвестиционна
стойност (лв.)

N/A

Срок за
изпълнението им

Средна стойност от
несъответстващите
анализи

Yes

Мерки

Минимална стойност
от несъответстващите
анализи

No

Средна стойност от
всички анализи

Yes N/A

Минимална измерена
стойност

33

% на несъответствие

2

Брой
несъответстващи
анализи

6

Общ брой анализи

Turb.

Показател

малка2010
кат.1

Година с
регистрирано
несъответствие

Максимална
измерена стойност

12 Зона с.
Черешовица;
с.Котеновци
12 Зона с.
Черешовица;
с.Котеновци
12 Зона с.
Черешовица;
с.Котеновци

Тип на зоната

Зона на
водоснабдяване

Регионален генерален план за обособена територия на ВиК Берковица

България, Проект за развитие на общинската инфраструктура
Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в западен регион на Република България, MIDP-MP-QCBS3, Заем №: 7834-BG
Регионален генерален план за обособена територия на ВиК Берковица

0

29422

29422 16182

74769 Монтана Берковица Пърличево

12 Зона яз. “Среченска
бара"

Голяма
зона

яз. Среченска
бара

0

29422

29422 16182

74769 Монтана Берковица Комарево

12 Зона яз. “Среченска
бара"

Голяма
зона

яз. Среченска
бара

0

29422

29422 16182

74769 Монтана Берковица Замфирово

12 Зона яз. “Среченска
бара"

Голяма
зона

яз. Среченска
бара

0

29422

29422 16182

74769 Монтана Берковица Замфирово

12 Зона яз. “Среченска
бара"

Голяма
зона

яз. Среченска
бара

0

29422

29422 16182

74769 Монтана Берковица Бокиловци

12 Зона яз. “Среченска

Голяма

яз. Среченска

0

29422

29422 16182

74769 Монтана Берковица Боровци
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Тип на пункта

яз. Среченска
бара

Пункт за пробонабиране

Голяма
зона

Населено място

12 Зона яз. “Среченска
бара"

Община

74769 Монтана Берковица Слатина

Област

29422 16182

Брой население в зоната на
водоснабдяване

29422

Количество вода, подавано в
зоната с приспадане на
физическите загуби*

0

Общо количество вода,
подавано в зоната

яз. Среченска
бара

Водоизточници, подаващи
вода в зоната

Голяма
зона

Тип на зоната

12 Зона яз. “Среченска
бара"

Име на зоната

Количество вода, пода-вано
от повърхност-ни водоизточници- куб.м. за 24ч.

Пунктове за пробонабиране, свързани с мониторинга на качеството на питейните
води
Количество вода, подавано от
подземни водоизточ-ници куб.м. за 24ч.

8

Хранителен магазин пункт в
- ПК"Петрохански
населено
проход"
място
пункт в
Чешма центъра на
населено
селото
място
пункт в
Чешма центъра на
населено
селото
място
пункт в
Чешма център на
населено
селото
място
пункт в
Хранителен магазин
населено
ЕТ "Ивет"
място
пункт в
Чешма център на
населено
селото
място
Хранителен магазин пункт в
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бара"

зона

бара

12 Зона яз. “Среченска
бара"

Голяма
зона

яз. Среченска
бара

0

29422

29422 16182

74769 Монтана Берковица Боровци

Кафе аперитив
ЕТ"Олген"

12 Зона яз. “Среченска
бара"

Голяма
зона

яз. Среченска
бара

0

29422

29422 16182

74769 Монтана Берковица Балювица

Чешма центъра на
селото

12 Зона гр. Берковица

Голяма
зона

12 Зона гр. Берковица

Голяма
зона

Водохващани
я-Бачилище
Равно буче
Къса
река,Бали
Ефенди,
Шабовица,Сл
ивашка бара,
Водохващани
я-Бачилище
Равно буче
Къса
река,Бали
Ефенди,
Шабовица,Сл
ивашка бара,

ЕТ "Ваги"

Тип на пункта

Пункт за пробонабиране

Населено място

Община

Област

Брой население в зоната на
водоснабдяване

Количество вода, подавано в
зоната с приспадане на
физическите загуби*

Общо количество вода,
подавано в зоната

Количество вода, пода-вано
от повърхност-ни водоизточници- куб.м. за 24ч.

Количество вода, подавано от
подземни водоизточ-ници куб.м. за 24ч.

Водоизточници, подаващи
вода в зоната

Тип на зоната

Име на зоната

Регионален генерален план за обособена територия на ВиК Берковица

населено
място
пункт в
населено
място
пункт в
населено
място

0

2675

2675

1444

14592 Монтана Берковица Берковица

кв.
пункт в
"Заряница"хранител
населено
ен магазин -"Вагико"
място
ООД

0

2675

2675

1444

14592 Монтана Берковица Берковица

ул. "Николаевска" чешма
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пункт в
населено
място
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12 Зона гр. Берковица

Голяма
зона

12 Зона с. Костенци

12 Зона с. Черешовица;
с.Котеновци

Малка
зона категория
1
Малка
зона категория
1

0

2675

2675

1444

14592 Монтана Берковица Берковица

Чешма в РЗИ

пункт в
населено
място

Водохващане
0
"Женска река"

86

86

86

96

Монтана Берковица Костенци

Чешма центъра на
селото

пункт в
населено
място

Каптиран
извор
"Бъркачица"

0

86

86

218

Монтана Берковица Черешовица

Чешма центъра на
селото

пункт в
населено
място

86
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Населено място

Тип на пункта

Хранителен магазин пункт в
- ул. "Кестенарска"
населено
№21
място

Пункт за пробонабиране

14592 Монтана Берковица Берковица

Община

1444

Област

2675

Брой население в зоната на
водоснабдяване

2675

Количество вода, подавано в
зоната с приспадане на
физическите загуби*

0

Равно буче
Къса
река,Бали
Ефенди,
Шабовица,Сл
ивашка бара,
Водохващани
я-Бачилище
Къса
река,Бали
Ефенди,
Шабовица,Сл
ивашка бара,
Водохващани
я-Бачилище
Равно буче

Общо количество вода,
подавано в зоната

Количество вода, пода-вано
от повърхност-ни водоизточници- куб.м. за 24ч.

Голяма
зона

Количество вода, подавано от
подземни водоизточ-ници куб.м. за 24ч.

12 Зона гр. Берковица

Водоизточници, подаващи
вода в зоната

Тип на зоната

Име на зоната

Регионален генерален план за обособена територия на ВиК Берковица

България, Проект за развитие на общинската инфраструктура
Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в западен регион на Република България, MIDP-MP-QCBS3, Заем №: 7834-BG

каптаж - с.
Лесковец

15

0

15

15

83

Монтана Берковица Лесковец

Чешма центъра на
селото

пункт в
населено
място

каптаж с.
Бързия

320

0

320

320

1660

Монтана Берковица Бързия

Чешма центъра на
селото

пункт в
населено
място

каптаж с.
Бързия

320

0

320

320

1660

Монтана Берковица Бързия

Хранителен магазин пункт в
ПК"Петрохански
населено
проход"
място

Водохващане
"Извора"
повърхностно

173

0

173

173

563

Монтана Берковица Гаганица

Чешма центъра на
селото

пункт в
населено
място

Водохващане
"Извора"
повърхностно

173

0

173

173

563

Монтана Берковица Гаганица

Чешма долен край
на селото

пункт в
населено
място
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Тип на пункта
пункт в
населено
място

Пункт за пробонабиране
Чешма центъра на
селото

Населено място

Монтана Берковица Котеновци

Община

218

Област

86

Брой население в зоната на
водоснабдяване

86

Количество вода, подавано в
зоната с приспадане на
физическите загуби*

0

Общо количество вода,
подавано в зоната

Количество вода, пода-вано
от повърхност-ни водоизточници- куб.м. за 24ч.

86

Водоизточници, подаващи
вода в зоната

Количество вода, подавано от
подземни водоизточ-ници куб.м. за 24ч.

Малка
зона категория
1
Малка
зона 12 Зона с. Лесковец
категория
1
Малка
зона 12 Зона с. Бързия
категория
2
Малка
зона 12 Зона с. Бързия
категория
2
Малка
12 Зона
зона с.Гаганица;с.Бистрилица категория
2
Малка
12 Зона
зона с.Гаганица;с.Бистрилица категория
2
12 Зона с. Черешовица;
с.Котеновци

Каптиран
извор
"Бъркачица"

Тип на зоната

Име на зоната

Регионален генерален план за обособена територия на ВиК Берковица
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563

Монтана Берковица Бистрилица

Речно
водохващане
Тодорини
кукли

0

489

489

489

910

Монтана Берковица

Речно
водохващане
Тодорини
кукли

0

489

489

489

910

Монтана Берковица Рашовица

Чешма в частен дом пункт в
в началото на
населено
селото
място

Речно
водохващане
Тодорини
кукли

0

489

489

489

910

Монтана Берковица Песочница

Чешма центъра на
селото

пункт в
населено
място

Речно
водохващане

0

489

489

489

910

Монтана Берковица Мездрея

Кафе аперитив
ЕТ"Лиляна

пункт в
населено
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Населено място

Община
Цветкова
бара

Тип на пункта

173

Пункт за пробонабиране

173

Област

0

Брой население в зоната на
водоснабдяване

173

Количество вода, подавано в
зоната с приспадане на
физическите загуби*

Количество вода, пода-вано
от повърхност-ни водоизточници- куб.м. за 24ч.

Водохващане
"Извора"
повърхностно

Общо количество вода,
подавано в зоната

Количество вода, подавано от
подземни водоизточ-ници куб.м. за 24ч.

Малка
12 Зона
зона с.Гаганица;с.Бистрилица категория
2
12 Зона Клисурски
манастир, с. Спанчевци, Малка
с.Цветкова бара,
зона с.Рашовица, с.
категория
Песочница, с.Мездрея,
3
с. Ягодово
12 Зона Клисурски
манастир, с. Спанчевци, Малка
с.Цветкова бара,
зона с.Рашовица, с.
категория
Песочница, с.Мездрея,
3
с. Ягодово
12 Зона Клисурски
манастир, с. Спанчевци, Малка
с.Цветкова бара,
зона с.Рашовица, с.
категория
Песочница, с.Мездрея,
3
с. Ягодово
12 Зона Клисурски
Малка
манастир, с. Спанчевци, зона -

Водоизточници, подаващи
вода в зоната

Тип на зоната

Име на зоната

Регионален генерален план за обособена територия на ВиК Берковица

пункт в
Кафе аперитив "При
населено
Пуфи"
място

Чешма центъра на
селото

пункт в
населено
място
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с.Цветкова бара,
с.Рашовица, с.
Песочница, с.Мездрея,
с. Ягодово
12 Зона Клисурски
манастир, с. Спанчевци,
с.Цветкова бара,
с.Рашовица, с.
Песочница, с.Мездрея,
с. Ягодово

категория Тодорини
3
кукли

Малка
зона категория
3

Речно
водохващане
Тодорини
кукли

0

489

489

489
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910

Монтана Берковица Ягодово

Тип на пункта

Пункт за пробонабиране

Населено място

Община

Област

Брой население в зоната на
водоснабдяване

Количество вода, подавано в
зоната с приспадане на
физическите загуби*

Общо количество вода,
подавано в зоната

Количество вода, пода-вано
от повърхност-ни водоизточници- куб.м. за 24ч.

Количество вода, подавано от
подземни водоизточ-ници куб.м. за 24ч.

Водоизточници, подаващи
вода в зоната

Тип на зоната

Име на зоната

Регионален генерален план за обособена територия на ВиК Берковица

Каменова"

място

Кафе аперитив
ЕТ"Анка"

пункт в
населено
място
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Проект за развитие на общинската
инфраструктура
Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в
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Приложение № 11
Рейтингова система за приоритизиране на
инвестициите
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Точкова система за приоритизиране на инвестициите
Всяка предложена мярка ще бъде класифицирана според принципите посочени по- долу.
Система за оценяване е направена на базата на пет критерия:
Крайният резултат се изчислява въз основа на следната формула:
V = Vpe X 0.25 + Vee X 0.10 + Vcc X 0.10 + Vpr X 0.10 + Vtp X 0.45
Точковата система за приоритизиране на инвестициите използва цялостен подход, който
покрива водоснабдителни мрежи и пречиствателни станции за питейни води, както и
канализация и пречиствателните станции за отпадъчни води. Критериите, както са дефинирани
по- долу, автоматично ще дадат възможност за по- висок приоритет на проектите, които ще
покрият нуждата от интегриране ( в частност критерия „Икономическа ефективност“), например
в случай, че мрежите или пречиствателните станции покриват само частично нуждите на
съответната територия.
a) Размер на агломерацията (Vpe) – тежестен фактор 0.25
Този критерий е разделен на две подкатегории (максимум 100 точки)
 10 000 или повече ЕЖ:
Vеж = ((ЕЖ x100) / 100 000) x 2
 Под 10 000 ЕЖ:
Vеж = ((ЕЖ x100) / 100 000) x 1.5
b) Икономическа ефективност (Vee): – тежестен фактор 0.10
 Максималният резултат от 100 точки е получен за мерки на стойност под
350€ / ЕЖ.
 Vиe = (350 X 100) / (цена / ЕЖ)
c) Покриване на услугите (Vcc): – тежестен фактор 0.10
Този критерий се отнася към стойността на обхват на настоящата
водоснабдителна или канализационна услуга:
 Максималният резултат от 100 точки е получен за настоящия обхват от 0%
 Минималният резултат от 0 точки е получен за настоящия обхват от 90%
или повече процента.
 Vcc = 100 – (настоящия обхват на покриване *100/90)
d) Готовност на проекта (Vpr): – тежестен фактор 0.10
Готовността на проекта за мрежи и/или пречиствателни станции се оценява на
базата на готовността инвестиционната мярка да бъде изпълнена. Целта е да се
поощри инициативността на мастните власти за подготовката на завършени
проекти. При строителни обекти (обикновено ВиК мрежи) и рехабилитацията на
пречиствателни станции (вкл. ново оборудване, подобряване на водоплътността,
1
реконструкция на конструктивни елементи и др.) „ДА“ означава легитимни
Работни (Технически) проекти. При обекти Проектиране-строителство „ДА“
означава легитимни Идейни проекти (обикновено приложими при строителството
на нови (на зелено) ПСОВ и реконструкцията на съществуващи (на кафяво)
ПСОВ).
 ДА: Vpr = 100 точки
 НЕ: Vpr = 0 точки

1

Проекти окончателно одобрени за финансиране от МОСВ и/или МРРБ.

Юли 2012

Консорциум НРНСАД
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e) Видове инвестиционни мерки (Vtp):
Код

Точки

WW1

100

WS1

100

WW2

80

WS2

50

WW3

40

WS3

30

WW4

20

Юли 2012

Мерки
Строителство на ПСОВ и/ или довеждащи колектори с цел да се
осигури съответствие с Директивата за Пречистването на градските
отпадъчни води
Инвестиране във водоснабдителни системи с цел да се премахнат
основните дефицити свързани с качеството и количеството на водата.
Инвестиране, което ще осигури ефективната експлоатация на ПСОВ,
насочено към рехабилитацията на свързаните канализационни мрежи
(например намаляване на инфилтрацията) и премахването на други
основни недостатъци (например лошо работещи дъждовни преливници)
Инвестиране във водоснабдителни системи с цел увеличаване на
ефективността (намаляване на неприходната вода (ВЗ), енергийна
ефективност и т.н.)
Реконструкция и разширение на канализационните системи
(канализация и ПСОВ) целящo осигуряването на устойчивост и
ефективност (замяна/ модернизация на инфраструктурата)
Рехабилитация и разширение на водоснабдителни системи целящи
осигуряването на сигурност (рехабилитация и адаптация на
инфраструктурата)
Реконструкции и/или рехабилитация на съществуващи ПСОВ целящи
намаляването на замърсители за агломерациите с население под
10,000 е.ж. (в съответствие с Рамковата директива за водите)

Консорциум НРНСАД
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ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ
А. Водопроводна мрежа
Цената включва доставка и монтаж на водопроводни тръби, включително връзка
към съществуващи тръби и всички необходими строителни работи и фитинги.
№

Позиция

мярка

предложение за
единична цена
лева

1

Водопроводна мрежа в населени места - цена за линеен метър
Диаметър
90

m

210

110

m

230

125

m

250

140

m

280

160

m

300

180

m

315

200

m

330

225

m

360

250

m

395

280

m

435

315

m

480

355

m

530

400

m

585

450

m

680

500

m

800

560

m

880

630

m

1020

710

m

1200

Забележка: В райони, където има свлачищни процеси, заблатяване, льосови или
скални почви, цените могат да бъдат по-високи с коефициент до 1,25 след
обосновка.
2

Доставка и монтаж на редуцирвентили
Комплектовка и монтаж на редуцирвентил - ND50

бр.

2800

Комплектовка и монтаж на редуцирвентил - ND65

бр.

3000

Комплектовка и монтаж на редуцирвентил - ND80

бр.

3600

Комплектовка и монтаж на редуцирвентил - ND100

бр.

4600

Комплектовка и монтаж на редуцирвентил - ND125

бр.

5400

Комплектовка и монтаж на редуцирвентил - ND150

бр.

6000

Комплектовка и монтаж на редуцирвентил - ND200

бр.

8800

Комплектовка и монтаж на редуцирвентил - ND250

бр.

15800

3

Комплектовка и монтаж на редуцирвентил - ND300

бр.

22000

Комплектовка и монтаж на редуцирвентил - ND350

бр.

30000

Комплектовка и монтаж на редуцирвентил - ND400

бр.

42000

Водопроводи извън населени места - цена за линеен метър
90

м

164

110

м

180

125

м

200

140

м

225

160

м

230

180

м

245

200

м

260

225

м

290

250

м

315

280

м

345

315

м

370

355

м

415

400

м

450

450

м

535

500

м

640

560

м

720

630

м

800

710

м

940

Забележка: В райони, където има свлачищни процеси, заблатяване, льосови или
скални почви, цените могат да бъдат по-високи с коефициент до 1,25 след
обосновка.
4

Реконструкция на водопроводни мрежи
Сградни водопроводни отклонения - цена за брой

5

бр.

800

Цена за резервоар - 100 m ³

m³

2500

Цена за резервоар - 150 m ³

m³

2150

Цена за резервоар - 200 m ³

m³

2000

Цена за резервоар - 350 m ³

m³

1800

Цена за резервоар - 500 m ³

m³

1550

Цена за резервоар - 1 000 m ³

m³

1320

Цена за резервоар - 2 000 m ³

m³

1250

Цена за резервоар - 3 000 m ³

m³

1150

Строителство на нови водни кули- цена за m ³

Забележка: В райони, където има свлачищни процеси, заблатяване, льосови или
скални почви, цените могат да бъдат по-високи с коефициент до 1,25 след
обосновка.

6

Строителство на нов резервоар /водоем / - Цена на m 3
до 25 м³

m³

1250

до 50 м³

m³

880

до 100 м³

m³

730

до 150 м³

m³

630

до 200 м³

m³

610

до 250 м³

m³

545

до 300 м³

m³

515

до 350 м³

m³

495

до 450 м³

m³

465

до 500 м³

m³

380

до 1250 м³

m³

340

до 1500 м³

m³

320

до 2000 м³

m³

295

до 3000 м³

m³

250

до 4000 м³

m³

235

до 5000 м³

m³

220

до 6200 м³

m³

210

до 7200 м³

m³

200

до 8800 м³

m³

190

до 10000 м³

m³

185

Забележка: В райони, където има свлачищни процеси, заблатяване, льосови или
скални почви, цените могат да бъдат по-високи с коефициент до 1,25 след
обосновка.
7

8

Бустерна уредба (Помпено-хидрофорна уредба) (40 m)
Бустерна уредба (Помпено-хидрофорна уредба) - 5
л/сек

единица

Бустерна уредба (Помпено-хидрофорна уредба) - 10
л/сек

единица

Бустерна уредба (Помпено-хидрофорна уредба) - 30
л/сек

единица

Бустерна уредба (Помпено-хидрофорна уредба) - 55
л/сек

единица

Бустерна уредба (Помпено-хидрофорна уредба) - 80
л/сек

единица

Бустерна уредба (Помпено-хидрофорна уредба) - 100
л/сек

единица

12000
30000
70000
74000
86000
108000

Бустерна уредба (Помпено-хидрофорна уредба) (80 m)
Бустерна уредба (Помпено-хидрофорна уредба) - 5
л/сек

единица

52000

9

Бустерна уредба (Помпено-хидрофорна уредба) - 10
л/сек

единица

Бустерна уредба (Помпено-хидрофорна уредба) - 30
л/сек

единица

Бустерна уредба (Помпено-хидрофорна уредба) - 55
л/сек

единица

Бустерна уредба (Помпено-хидрофорна уредба) - 80
л/сек

единица

Бустерна уредба (Помпено-хидрофорна уредба) - 100
л/сек

единица

100000
240000
266000
300000
350000

Изграждане на шахти с измервателна арматура
Цена за изградена шахта, средна дълбочина 1 m

бр.

2800

до 100 л/сек

л/сек

60000

100 - 1 000 л/сек

л/сек

30000

1 000 - 2 000 л/сек

л/сек

22000

над 2 000 л/сек

л/сек

9200

до 30 л/сек с автоматизация

л/сек

50000

над 30 л/сек със скрубер и автоматизация

л/сек

95000

до 30 л/сек с автоматизация

л/сек

120000

над 30 л/сек със скрубер и автоматизация

л/сек

210000

10 Пречиствателни станции за питейни води

11 Реконструкция на съоръжение за дезинфекция

12 Ново съоръжение за дезинфекция

13 Водоснабдителни помпени станции - цена на kW
до 10 kW

kW

2600

до 25 kW

kW

1400

до 50 kW

kW

850

до 100 kW

kW

670

до 200 kW

kW

470

до 300 kW

kW

355

до 400 kW

kW

300

до 500 kW

kW

260

до 1000 kW

kW

175

до 1500 kW

kW

145

до 2000 kW

kW

110

14 Реконструкция на кладенец - цена на метър

Дълбочина на кладенеца ( m )
0 – 50

m

70

0 – 150

m

100

0 – 300

m

140

0 - 50

m

200

0 - 150

m

240

0 - 300

m

300

Цена за тръби и фитинги към една потопяема помпа

бр.

12600

15 Нови кладенци - цена на метър
Дълбочина на пробиване (m)

Единични цени за инвестициите в малките населени места
Инвестиции във водоснабдяването
Беше извършен обширен анализ на обособена територия Берковица с фокус към
инвестиционните нужди в малките населени места между 50 и 2000 жители извън главната
Водоснабдителна Система. Анализа се изготви с цялата налична информация отнасяща се до
нужните инвестиции в двете нива – инвестиционни нужди извън населените места и
инвестиционни нужди за реконструкция на вътрешната мрежа.
Резюмираните резултати от анализите за външните инвестиционни нужди са представени в
следващата таблица.
Категория / ВС / Населено
място

Население

Режим през
последните 12
години

% от
общо

2011

2020

2028

2038

Сезон
но

Главна ВС Берковица

72.5%

13 546

12 382

11 660

10 877

4

Берковица

72.1%

13 463

12 306

11 589

10 810

2

Костенци

0.4%

83

76

71

67

2

Извън Главната ВС > 50
жители

27.2%

5073

4558

4190

2915

15

Бързия

7.7%

1436

1233

1060

1000

Балювица

0.3%

58

53

50

46

2

Бистрилица

0.9%

177

162

152

142

2

Бокиловци

0.7%

130

119

112

104

2

Целог
одиш
но

Категория / ВС / Населено
място

Население

Режим през
последните 12
години

% от
общо

2011

2020

2028

2038

Сезон
но

Боровци

3.7%

655

599

564

525

2

Гаганица

1.6%

300

274

258

240

Черешовица

0.4%

72

66

62

58

Комарево

0.5%

90

82

77

72

Котеновци

0.7%

139

127

120

111

Мездрея

1.2%

218

199

188

175

Пърличево

0.4%

72

66

62

58

2

Слатина

1.3%

243

222

209

195

1

Ягодово

1.0%

186

170

160

149

Замфирово

6.9%

1 297

1 186

1 116

1 040

Извън Главната ВС < 50
жители

0.3%

56

51

43

26

0.3%

56

51

43

26

100.0
%

18 675

16 991

15 893

13 818

Общо

Целог
одиш
но

2

2

19

Единичните цени за инвестициите във външни мрежи и структури бяха изготвени въз основа на
професионалният опит и подробен анализ изготвен за избраната обособена територия
(Обособена територия Перник). Единичната цена за външни мрежи е изчислена да бъде 1440
лв. за жител. Тази единична цена след това се установи, че е приложима за всички територии в
Западния Регион.
По отношение на вътрешната мрежа, бяха анализирани няколко стратегии за реконструкция на
вътрешната мрежа на населените места. Изчислено е че единичната цена на 1’м тръба с
диаметър DN 100мм е 210 лева. Резултата от нализа е представен в следващата таблица.

50%

870
435

Реконструкция
единични цени
в лева
6520

40%

348

5216

30%

261

3912

Дължина
в км.

Вътрешна мрежа на селата между 50 и 2000 жители
Обща дължина мрежа в населени места с под 2000 жители
мрежа, реконструкция % през следващите 25 години
мрежа, реконструкция % през следващите 25 години
мрежа, реконструкция % през следващите 25 години

мрежа, реконструкция % през следващите 25 години
25%
217.5
3260
Двете по-горе части от анализите представляват окончателното предложение за разходите за
единица продукт на глава от населението в малките населени места между 50 и 2000 жители
на няколко алтернативи, въз основа на приемливо мрежа реконструкция.
Външни инвестиции

Вътрешни
инвестиции

Общо инвестиции
Алтернатива
1
1 440 ЛЕВА
6 520 ЛЕВА
7 961 ЛЕВА
Алтернатива
2
1 440 ЛЕВА
5 216 ЛЕВА
6 657 ЛЕВА
Алтернатива
3
1 440 ЛЕВА
3 912 ЛЕВА
5 353 ЛЕВА
Алтернатива
4
1 440 ЛЕВА
3 260 ЛЕВА
4 701 ЛЕВА
И накрая, алтернативна №4 е избрана за изчисляване на разходите за единица инвестиция за
малките населени места, тъй като композиция от 1440 ЛЕВА за външна система за
реконструкция и 3260 ЛЕВА инвестиции за реконструкция на вътрешната мрежа на нивото от
25% от общата дължина на мрежата (т.е. 1% реконструкция на мрежата година). Тази стойност
е повече, за изчисляване на инвестиционното предложение за малките населени места между
50 и 2000 жители извън основните WSS в основния текст на доклада на генерален план.
Изчисляването на общите инвестиции за малките населени места, с население между 50
и 2000 жители, които не са свързани към основните водоснабдителни системи на
обособена територия Берковица, възлизат на 23.8 милиона лева. Където, използваните
данни за населението за малките населени места е за 2011 – общо 5073 жителя и
единична цена от 4 701 лв.
Другите малки населени места между 50 и 2000 жители са включени като част от обособените
ВС системи. Като такива, инвестициите за тези населени места са включени в анализа
направен за главните ВС системи

B. Канализационна мрежа
Цената включва доставка и монтаж на тръби, включително връзка към
съществуващи тръби и всички необходими строителни работи и фитинги
№

Позиция

мярка

предложение за
единична цена
лева

1 Полагане на канализация в населени места
Полагане на канализация - DN315

m

460

Полагане на канализация - DN400

m

590

Полагане на канализация - DN500

m

720

Полагане на канализация - DN600

m

950

Полагане на канализация - DN700

m

1100

Полагане на канализация - DN800

m

1200

Полагане на канализация - DN900

m

1350

Полагане на канализация - DN1000

m

1500

Полагане на канализация - DN1100

m

1700

Полагане на канализация - DN1200

m

1900

Полагане на канализация - DN1400

m

2300

Полагане на канализация - DN1600

m

3000

Полагане на канализация - DN1800

m

3500

Полагане на канализация - DN2000

m

4100

Полагане на канализация - DN2200

m

4500

Полагане на канализация - DN2400

m

5200

Забележка: В райони, където има свлачищни процеси, заблатяване, льосови или
скални почви, цените могат да бъдат по-високи с коефициент до 1,25 след обосновка.
2 Pеконструкция на канализационни мрежи
сградно канализационно отклонение

бр

1400

уличен дъждовен отток

бр

800

3 Реконструкция / Полагане на напорни тръбопроводи извън населени места
тласкател DN 90

m

110

тласкател DN 110

m

130

тласкател DN 125

m

150

тласкател DN 140

m

180

тласкател DN 160

m

200

тласкател DN 180

m

230

тласкател DN 200

m

250

Забележка: В райони, където има свлачищни процеси, заблатяване, льосови или
скални почви, цените могат да бъдат по-високи с коефициент до 1,25 след
обосновка.
4 Полагане на канализация извън населени места
Полагане на канализация - DN315

m

360

Полагане на канализация - DN400

m

450

Полагане на канализация - DN500

m

550

Полагане на канализация - DN600

m

730

Полагане на канализация - DN700

m

830

Полагане на канализация - DN800

m

920

Полагане на канализация - DN900

m

1050

Полагане на канализация - DN1000

m

1150

Полагане на канализация - DN1100

m

1370

Полагане на канализация - DN1200

m

1500

Полагане на канализация - DN1400

m

1800

Полагане на канализация - DN1600

m

2300

Полагане на канализация - DN1800

m

2600

Полагане на канализация - DN2000

m

2900

Забележка: В райони, където има свлачищни процеси, заблатяване, льосови или
скални почви, цените могат да бъдат по-високи с коефициент до 1,25 след
обосновка.
5 Строителство на канализационни помпени станции
до 10 kW

kW

3300

до 25 kW

kW

1650

до 50 kW

kW

900

до 100 kW

kW

800

до 200 kW

kW

600

до 300 kW

kW

400

до 400 kW

kW

380

до 500 kW

kW

300

до 1000 kW

kW

210

до 1500 kW

kW

180

до 2000 kW

kW

160

6 Строителство на пречиствателни станции за отпадъчни води
до 2000 екв.ж.

е.ж.

1450

до 3000 екв.ж.

е.ж.

1300

до 5000 екв.ж.

е.ж.

1000

до 8000 екв.ж.

е.ж.

800

до 10000 екв.ж.

е.ж.

700

до 20000 екв.ж.

е.ж.

550

до 30000 екв.ж.

е.ж.

450

до 40000 екв.ж.

е.ж.

400

до 50000 екв.ж.

е.ж.

390

до 60000 екв.ж.

е.ж.

380

до 70000 екв.ж.

е.ж.

360

до 80000 екв.ж.

е.ж.

310

до 90000 екв.ж.

е.ж.

300

дo 100000 екв.ж.

е.ж.

280

Забележка: В райони, където има свлачищни процеси, заблатяване, льосови или
скални почви, цените могат да бъдат по-високи с коефициент до 1,25 след
обосновка.
Забележка: Общата цена се разпределя както следва :строително-монтажни
работи - 60 %,електромеханично оборудване -30%,външни връзки и др.-10%
Забележка: За пречиствателни станции с отстраняване на азот и фосфор се
прилага коефициент 1.10
7

Реконструкция и модернизация на пречиствателни станции за отпадъчни
води
до 20000 екв.ж.

е.ж.

170-220

до 50000 екв.ж.

е.ж.

130-170

до 100000 екв.ж.

е.ж.

100-130

Забележка: Общата цена се разпределя в зависимост от степента на реконструкция.
Ориентировъчно: строително-монтажни работи - 30 %, електромеханично
оборудване - 70%.
Единични цени за инвестициите в малките населени места
За целите на настоящия регионален генерален план подробно са разгледани
агломерации с над 2 000 е.ж. Все пак под внимание са взети и по-малките населени
маста – с между 50 и 2 000е.ж., попадащи в обхвата на обособената територия на ВиК
оператора.
Инвестициите за населени места с под 2 000 е.ж. са изчислени като е прието, че един
реален жител се равнява на 1е.ж. На базата на опита и експертна оценка са приети
единични цени за канализация и пречистване на отпадъчните води съответно 1 800
лв. и 1 450лв.
Инвестициите, необходими за малките населени места в обхвата на ВиК Берковица са
представени в следната таблица:
Население (жители),
попадащо в населени
места с между 50 и
2 000 ж.
3 720

Цена , лв
Еквивалентни
жители
канализация ПСОВ
(е.ж.)
3 720

6 696 000

Цена , лв
Общо за
канализационна
система
8 752 200
15 448 200

C. Цени за проектиране, строителен надзор и управление на проектите
№
1

Позиция

Мярка

Предложение
%

Проектантски хонорар
Необходимият хонорар е в % от СМР, както следва:
до 5 000 000 евро

5

до 10 000 000 евро

4

до 15 000 000 евро

3

до 20 000 000 евро

2

до 30 000 000 евро

1,5

над 30 000 000 евро

1

Забележка: ИГП и геодезия се определят допълнително в зависимост от обекта
2

Строителен надзор - цената е в процент от
СМР

%

7

3

Управление на проектите - цената е в процент
от СМР

%

3

4

Непредвидени - цената е в процент от СМР

%

10
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№

Населено място

Община

Между 10,000 и 100,000 жители
1 гр. Берковица
Берковица

Население
Население на
населените места, в
които попадат ЗТ
Под 2,000 жители
2
с. Балювица
Берковица
3
с. Бистрилица
Берковица
4
с. Бокиловци
Берковица

Население
Защитена територия
(по данни от
преброяване
то 2011 г.)
13 463

Резерват Горната кория Берковица (BG0002090),
(23), Защитена местност Западен
Балкан
Калето (397), Природна
(BG0002002)
забележителност
Мраморната пещера
(193), Защитена
местност Самарите
(490), Природна
забележителност
Хайдушки водопади (77),

13 463

13 463
58
177
130

5

с. Боровци

Берковица

655

6
7

с. Гаганица
с. Замфирово

Берковица
Берковица

300
1297

8
9

с. Комарево
с. Костенци

Берковица
Берковица

90
83

10
11

с. Котеновци
с. Мездрея

Берковица
Берковица

139
218

12
13

с. Песочница
с. Пърличево

Берковица
Берковица

29
72

14
15
16

с. Рашовица
с. Слатина
с. Цветкова бара

Берковица
Берковица
Берковица

3
243
24

17
18

с. Черешовица
с. Ягодово

Берковица
Берковица

72
186

Население
Население на
населените места, в
които попадат ЗТ

Защитена зона

3776

1017

Берковица (BG0002090)

Западен Балкан
(BG0002002)
Берковица (BG0002090)
Берковица (BG0002090)

Берковица (BG0002090)
Западен Балкан
(BG0002002)
Берковица (BG0002090)
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2 014

РГП

BK

Тип

I

Агломе
рация №

BK

1

Мерки
ИНТЕГРИРАНИ ПРОЕКТИ
Интегриран воден проект за
инженеринг - проектиране и
строителство по части
"Водоснабдяване" и
"Канализация" на разширение на
канализационната мрежа,
реконструкция на
канализационната мрежа,
реконструкция на
водоснабдителната мрежа и
ПСОВ в град Берковица

Инвестици Начал
она
ен
стойност
срок

14 675 263

2014

Краен
срок

Финансов
и
средства
(лв.)

2015

Източници на финансиране

14 675 263

Община Берковица

440 258

ОП 2014-2020

14 235 005

Общо
инвестиции
за периода
2014-2038 г.

Общо краткосро
чна

14675263

14675263

14 675 263

14 675 263

2 015

2 016

2 017

2 018

2 019

2 020

Краткосрочна програма

7 044 126

7 631 137

14 675 263
440 258

440 258

211 324

228 934

14 235 005

14 235 005

6 832 802

7 402 202

2 622 556

2 622 556

786 767

1 311 278

524 511

78 677

78 677

23 603

39 338

15 735

2 543 879

2 543 879

763 164

1 271 939

508 776

20 764 600

20 764 600

5 606 442

9 344 070

5 814 088

622 938

622 938

168 193

280 322

174 423

20 141 662

20 141 662

5 438 249

9 063 748

5 639 665

МЕРКИ, ИЗВЪН
ИНТЕГРИРАНИТЕ ПРОЕКТИ
ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ
ВОДИ
ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ
ВОДИ

BK

WWS

BK

2

Рехабилитация на главни
канализационни колектори в град
Берковица

2 622 556

2015

2017

Източници на финансиране

2 622 556

Община Берковица

BK

WWS

BK

3

ОП 2014-2020
Реконструкция на главни
канализационни колектори,
второстепенна мрежа и
доизграждане на
канализационната система на
град Берковица
Източници на финансиране
Община Берковица
ОП 2014-2020

78 677
2 543 879

20 764 600

2018

2020
20 764 600
622 938
20 141 662

2 622 556

20 764 600

2021-2028 г.

2029-2038
г.

Общо средносрочн
а

Общо Дългосро
чна

BK

WSS

BK

1
3

ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА
Изграждане на ПСПВ на
водоизточници Бачилище, Къса
река, Бали Ефенди, Сливашка
бара

2 066 667

2 014

2 015

Източници на финансиране

2 066 667

Община Берковица

BK

WSS

BK

1
7

ОП 2014-2020
Изграждане на съоръжения за
пречистване и обеззаразяване на
зона Клисурски манастир, с.
Спанчевци, с. Цветкова бара, с.
Рашовица, с. Песочница, с.
Мездреа, с. Ягодово

62 000
2 004 667

380 000

2 014

2 015

Източници на финансиране
Община Берковица
ОП 2014-2020

BK

WSS

BA

1

Изграждане на водопровод от
резервоар Раковица до с. Бързия

511 111

2 014

Община Берковица

BK

BK

WSS

WSS

BA

BK

2

3

39 651

2 015

BK

5

BK

9

62 000

62 000

27 900

34 100

2 004 667

2 004 667

902 100

1 102 567

380 000

380 000

171 000

209 000

11 400

11 400

11 400

5 130

6 270

368 600

368 600

368 600

165 870

202 730

511 111

511 111

138 000

204 444

168 667

511 111

511 111

15 333

15 333

15 333

4 140

6 133

5 060

495 778

495 778

495 778

133 860

198 311

163 607

39 651

39 651

17 843

21 808

39 651

ВиК - Берковица
Реконструкция на резервоар
Ашиклар

39 651

39 651

39 651

17 843

21 808

524 444

524 444

104 889

157 333

524 444

2 015

2 017

ОП 2014-2020
Реконструкция на резервоар
Шабовица на ул. Панорама

103 111

2 015

ОП 2014-2020
Изграждане на СОЗ за
водоизточници
Източници на финансиране
Община Берковица

524 444

15 733

15 733

15 733

3 147

4 720

7 867

508 711

508 711

508 711

101 742

152 613

254 356

103 111

103 111

103 111
3 093
100 018
250 000

2 015

262 222

524 444

2 017

Община Берковица

WSS

2 066 667

39 651

Източници на финансиране

BK

1 136 667

Източници на финансиране

Община Берковица

WSS

930 000

380 000

2 016

Източници на финансиране

BK

2 066 667

380 000

2 016

Източници на финансиране

ОП 2014-2020
Изграждане на ПС за резервоар
Раковица, с. Бързия

2 066 667

2 017
250 000
7 500

20 622

41 244

41 244

103 111
3 093

3 093

100 018

100 018

250 000

250 000

619

1 237

1 237

20 004

40 007

40 007

50 000

100 000

100 000

250 000
7 500

7 500

1 500

3 000

3 000

ОП 2014-2020

BK

WSS

BK

1
8

Изграждане на пречиствателни
съоръжения и обеззаразяване на
водата в зона с. Гаганица

242 500

133 333

2 017

2 017

Източници на финансиране

133 333

Община Берковица

4 000

ОП 2014-2020

BK

WSS

BK

1
9

Изграждане на съоръжение за
обеззаразяване на водата в зона
с. Лесковец

129 333

4 800

2 019

2 019

Източници на финансиране

4 800

Община Берковица

144

ОП 2014-2020

BK

WSS

BK

2
0

Изграждане на съоръжение за
обеззаразяване на водата в зона
с. Черешовица и с. Котеновци

4 656

4 800

2 019

2 019

Източници на финансиране

4 800

Община Берковица

BK

WSS

BK

4

ОП 2014-2020
Реконструкция на резервоар
Алчов баир

144
4 656
524 444

2 018

2 020

Източници на финансиране
Община Берковица
ОП 2014-2020
BK

BK

WSS

WSS

BK

BK

7

8

Създаване на ГИС система

166 667

2 018

BK

1

133 333

133 333

48 500

97 000

97 000

133 333

133 333
4 000

4 000

129 333

129 333

4 800

4 800

4 000
129 333

4 800

4 800
144

144

4 656

4 656

4 800

4 800

144
4 656

4 800

4 800
144

144

4 656

4 656

524 444

524 444

144
4 656
104 889

314 667

104 889

524 444

15 733

15 733

15 733

3 147

9 440

3 147

508 711

508 711

508 711

101 742

305 227

101 742

166 667

166 667

53 333

58 333

55 000

Източници на финансиране

166 667

166 667

ВиК - Берковица

166 667

166 667

166 667

53 333

58 333

55 000

333 333

333 333

66 667

200 000

66 667

Изграждане на нова СКАДА,
създавайки нови измерителни
пунктове

333 333

2 018

2 020

Община Берковица

WSS

242 500

524 444

2 020

Източници на финансиране

BK

242 500

ОП 2014-2020
Реконструкция на довеждащи
водопроводи от водоизточник
Бачилище до резервоар Алчов
баир и от възел Равно буче Шабовица до резервоар
Шабовица

2 338 889

2 017

2 019

333 333

333 333

10 000

10 000

10 000

2 000

6 000

2 000

323 333

323 333

323 333

64 667

194 000

64 667

2 338 889

2 338 889

584 722

1 052 500

701 667

Източници на финансиране

2 338 889

Община Берковица

70 167

ОП 2014-2020

BK

WSS

BK

2

Реконструкция на довеждащи
водопроводи от ПСПВ Слатина до
резервоар Ашиклар

2 268 722

4 622 222

2 017

2 020

Източници на финансиране

4 622 222

Община Берковица

BK

WSS

BA

4

ОП 2014-2020
Рехабилитация на резервоар
Раковица, с. Бързия

138 667
4 483 556
126 667

2 020

2 020

Източници на финансиране

126 667

Община Берковица

BK

BK

BK

BK

WSS

WSS

WSS

WSS

BK

BK

BK

BK

6

1
1

1
5

1
2

ОП 2014-2020
Изпълнение на програма за
намаляване на загубите

3 800
122 867
222 222

2 021

2 028

2 338 889
70 167

70 167

17 542

31 575

21 050

2 268 722

2 268 722

567 181

1 020 925

680 617

4 622 222

4 622 222

924 444

1 617 778

1 294 222

785 778

4 622 222
138 667

138 667

27 733

48 533

38 827

23 573

4 483 556

4 483 556

896 711

1 569 244

1 255 396

762 204

126 667

126 667

126 667

126 667
3 800

3 800

3 800

122 867

122 867

222 222

0

222 222

122 867

Източници на финансиране

222 222

222 222

ВиК - Берковица

222 222

222 222

0

222 222

1 022 222

0

1 022 222

Реконструкция на водопроводи 1% от цялата мрежа годишно с
цел постигане на устойчиво
развитие на водопроводната
мрежа

1 022 222

2 021

2 028

Източници на финансиране

1 022 222

Община Берковица
ОП за следващи програмни
периоди

30 667

30 667

0

30 667

991 556

991 556

0

991 556

800 000

0

800 000

Реконструкция на довеждащи
водопроводи с облекчителни
камери от водоизточник Равно
буче до възел Равно буче Шабовица

800 000

2 021

2 028

1 022 222

Източници на финансиране

800 000

800 000

Община Берковица
ОП за следващи програмни
периоди

24 000

24 000

0

24 000

776 000

776 000

0

776 000

2 555 556

0

Реконструкция на водопроводи 2% от цялата мрежа годишно с
цел постигане на устойчиво
развитие на водопроводната
мрежа
Източници на финансиране

2 555 556

2 029

2 038
2 555 556

2 555 556

2 555 556

Община Берковица

BK

WSS

BK

1
6

ВиК - Берковица
ОП за следващи програмни
периоди
Реконструкция на довеждащи
водопроводи от възел Равно буче
- Шабовица до резервоар Алчов
баир

61 333

61 333

0

61 333

511 111

511 111

0

511 111

1 983 111

0

1 983 111

3 655 556

0

3 655 556

109 667

0

109 667

3 545 889

0

3 545 889

1 983 111

3 655 556

2 029

2 038

Източници на финансиране

3 655 556

Община Берковица
ОП за следващи програмни
периоди

109 667
3 545 889

58 448 114

3 655 556

20 385
696
0

Отвеждане и пречистване на
отпадъчни води - само ИВЦ за
периода 2014-2038 г.
ОП "Околна среда 2007-2013г."
Община Берковица
ВиК - Берковица
ОП 2014-2020
ОП за следващи програмни
периоди

50 192 558

0

2 044 444

6 211 111

14 675 263

14 675 263

14 675 263

7 044 126

7 631 137

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

440 258

440 258

440 258

211 324

228 934

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 235 005

14 235 005

14 235 005

6 832 802

7 402 202

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 387 156

23 387 156

23 387 156

0

786 767

1 311 278

524 511

5 606 442

9 344 070

5 814 088

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

701 615

701 615

701 615

0

23 603

39 338

15 735

168 193

280 322

174 423

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 685 541

22 685 541

22 685 541

0

763 164

1 271 939

508 776

5 438 249

9 063 748

5 639 665

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 062 418

38 062 418

38 062 418

7 044 126

8 417 903

1 311 278

524 511

5 606 442

9 344 070

5 814 088

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 141 873

1 141 873

1 141 873

211 324

252 537

39 338

15 735

168 193

280 322

174 423

0

0

Отвеждане и пречистване на
отпадъчни води - без ИВЦ
Източници на финансиране
ОП "Околна среда 2007-2013г."
Община Берковица
ВиК - Берковица
ОП 2014-2020
ОП за следващи програмни
периоди
Отвеждане и пречистване на
отпадъчни води - общо
Източници на финансиране
ОП "Околна среда 2007-2013г."
Община Берковица

ВиК - Берковица

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 920 546

36 920 546

36 920 546

6 832 802

8 165 366

1 271 939

508 776

5 438 249

9 063 748

5 639 665

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 385 696

20 385 696

12 130 140

1 239 000

1 743 465

489 053

2 045 967

2 895 167

2 578 489

1 139 000

2 044 444

6 211 111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Община Берковица

583 381

583 381

357 715

37 170

51 769

14 017

61 379

85 255

75 605

32 520

54 667

171 000

ВиК - Берковица

939 651

939 651

206 318

0

17 843

21 808

0

53 333

58 333

55 000

222 222

511 111

11 566 108

11 566 108

11 566 108

1 201 830

1 673 854

453 227

1 984 588

2 756 578

2 444 551

1 051 480

0

0

7 296 556

7 296 556

0

0

0

0

0

0

0

0

1 767 556

5 529 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 448 114

58 448 114

50 192 558

8 283 126

10 161 369

1 800 331

2 570 478

8 501 609

11 922 559

6 953 088

2 044 444

6 211 111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 725 254

1 725 254

1 499 587

248 494

304 306

53 356

77 114

253 448

355 927

206 943

54 667

171 000

939 651

939 651

206 318

0

17 843

21 808

0

53 333

58 333

55 000

222 222

511 111

48 486 653

48 486 653

48 486 653

8 034 632

9 839 220

1 725 167

2 493 363

8 194 827

11 508 299

6 691 145

0

0

7 296 556

7 296 556

0

0

0

0

0

0

0

0

1 767 556

5 529 000

ОП 2014-2020
ОП за следващи програмни
периоди

Доставяне на питейни води
Източници на финансиране
ОП "Околна среда 2007-2013г."

ОП 2014-2020
ОП за следващи програмни
периоди
Общо - отвеждане, пречистване
и доставяне на вода
Източници на финансиране
ОП "Околна среда 2007-2013г."
Община Берковица
ВиК - Берковица
ОП 2014-2020
ОП за следващи програмни
периоди
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№

Населено място

Община

Население
( жители )

Еквивалентни
жители ( е.ж. )

1297
655
300
243
218
186
177
139
130
90
83
72
72
58
3 720

1297
655
300
243
218
186
177
139
130
90
83
72
72
58
3 720

29
24
3
56

29
24
3
56

50 - 2 000 е.ж.
с. Замфирово
Берковица
с. Боровци
Берковица
с. Гаганица
Берковица
с. Слатина
Берковица
с. Мездрея
Берковица
с. Ягодово
Берковица
с. Бистрилица
Берковица
с. Котеновци
Берковица
с. Бокиловци
Берковица
с. Комарево
Берковица
с. Костенци
Берковица
с. Пърличево
Берковица
с. Черешовица
Берковица
с. Балювица
Берковица
Сума ( 50 - 2000 е.ж. ):
< 50 е.ж.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17

с. Песочница
Берковица
с. Цветкова бара
Берковица
с. Рашовица
Берковица
Сума ( < 50 е.ж. ):

Забележка:
• Броят на населението е за 2011г.
• 1 ЕЖ = 1 РЖ.
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Таблица 1 Количество и замърсеност на отпадъчните води от промишлените предприятия - основни замърсители гр. Берковица
№

Предприятие

Дейност

Забележки
3

м /год.
1

2

3

4

1.гр.Берковица
„Монтком”
производство
ООД
на месо от
едър рогат
добитък и
свине;
производство
на сурово
мляно месо,
малотрайни и
трайни
колбаси

Замърсеност на отпадъчните води

Количество
отпадъчни води
3

м /м.

ХПК

3

м /ден

мг/л

БПК5

кг/ден

мг/л

СВ

кг/ден

мг/л

Общ N

кг/ден

мг/л

Общ P

кг/ден

мг/л

кг/ден

предвидено да
зауства в
канализационната
мрежа на
населеното място

2008 г.
2009 г.

2010 г.
Агенция
производство зауства в
„Булсай”
и преработка канализационната
на птиче месо; мрежа на
продукти от
населеното място
птиче месо грил,
разфасовки,
2008 г.
месни
2009 г.
заготовки,
2010 г.
млени меса
Общо СВО на хранително- зауства в
ПК „Дойчо
вкусова
канализационната
Димитров”,
промишленост мрежа на
„Бигъл” ООД
; шивашка
населеното място
и „Наталия – промишленост
2008 г.
ММ” ЕООД
; производство
2009 г.
на детски
играчки
2010 г.
„Славянка”
хлебопроизво зауства в
ЕООД
дство
канализационната
мрежа на

684
1173

57
98

1.9
3.3

3000
3000

6
10

1000
1000

1.90
3.26

1500
1500

2.9
4.9

60
60

0.1
0.2

20
20

0.04
0.07

734

61

2.0

3000

6

1000

2.04

1500

3.1

60

0.1

20

0.04

1944
793
818

162
66
68

5.4
2.2
2.3

600
600
600

3.24
1.3
1.4

200
200
200

1.08
0.44
0.45

180
180
180

1.0
0.4
0.4

15
15
15

0.1
0.0
0.0

3
3
3

0.0
0.0
0.0

1935
1578
1972

161
131
164

5.4
4.4
5.5

200
200
200

1.1
0.9
1.1

60
60
60

0.3
0.3
0.3

100
100
100

0.5
0.4
0.5

0
0
0

0.0
0.0
0.0

0
0
0

0.0
0.0
0.0

1

населеното място

5

6

7

8

„БИО ЕМ ДИ”
ЕООД

„Обст инвест”
ЕООД

„ЗАИ” АД

„БИМ - АУТО”
ООД автомивка
„Боби”

хладилна база
за плодове и
зеленчуци

хладилна база
за
замразяване
на плодове

разработване,
производство
и продажба на
абразивни
инструменти карбофлексни,
керамични и
диамантни за
рязане и
шлайфане
автомивка

2008 г.
2009 г.
2010 г.
зауства в
канализационната
мрежа на
населеното място
2008 г.
2009 г.
2010 г.
зауства в
канализационната
мрежа на
населеното място
2008 г.
2009 г.
2010 г.
зауства в
канализационната
мрежа на
населеното място

2008 г.
2009 г.
2010 г.
зауства в
канализационната
мрежа на
населеното място
2008 г.
2009 г.
2010 г.

896
702
702

75
59
59

2.5
2.0
2.0

320
320
320

0.8
0.6
0.6

90
90
90

0.2
0.2
0.2

120
120
120

0.3
0.2
0.2

0
0
0

0.0
0.0
0.0

0
0
0

0.0
0.0
0.0

1168
653
437

97
54
36

3.2
1.8
1.2

140
140
140

0.5
0.3
0.2

100
100
100

0.3
0.2
0.1

120
120
120

0.4
0.2
0.1

0
0
0

0.0
0.0
0.0

0
0
0

0.0
0.0
0.0

2741
4878
4798

228
407
400

7.6
13.6
13.3

140
140
140

1.1
1.9
1.9

100
100
100

0.8
1.4
1.3

120
120
120

0.9
1.6
1.6

0
0
0

0.0
0.0
0.0

0
0
0

0.0
0.0
0.0

10445
16273
11317

870
1356
943

29.0
45.2
31.4

80
80
80

2.3
3.6
2.5

40
40
40

1.16
1.81
1.26

300
300
300

8.7
13.6
9.4

0
0
0

0.0
0.0
0.0

0
0
0

0.0
0.0
0.0

1167
1127
1004

97
94
84

3.2
3.1
2.8

1600
1600
1600

5.2
5.0
4.5

420
420
420

1.4
1.3
1.2

900
900
900

2.9
2.8
2.5

3
3
3

0.0
0.0
0.0

1
1
1

0.0
0.0
0.0

2

9

Кооперация
„Химета”

10

„Екотерра”
ООД

синтетични
материали;
производство
на авточасти стъклочистачк
и
производство
на:
култивирани
ягоди, малини,
касис и
къпини;
зеленчуци –
тиква, пипер и
други; овощни
– ябълки,
сливи,
праскови,
череши

ОБЩО
2008 г.
2009 г.
2010 г.

зауства в
канализационната
мрежа на
населеното място

2700

225

7.5

500

3.8

50

0.38

50

0.4

0

0.0

0

0.0

зауства в
канализационната
мрежа на
населеното място

360

30

1.0

150

0.2

100

0.1

120

0.1

0

0.0

0

0.0

ЕЖ
127
155
123

23.7
27.3
22.1

7.6
9.3
7.4

18.1
24.7
18.4

0.2
0.2
0.2

0.1
0.1
0.1

Забележки:
1. Оценката на замърсяването от индустрията е базирана най-вече на предположения и експертно мнение, тъй като в повечето случаи
информация за качеството на отпадъчните води на промишлените предприятия, там където е налична, не е достъпна.
2. В следващ етап на проектиране е необходимо да се извърши обстойно проучване за количеството и физико-химичния състав на
отпадъчните води от основните промишлени предприятия.
Легенда:
200
1000

данни от ВиК дружеството
данни на база експертна оценка

3
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КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА


Според Българските нормативни документи, следните формули се използват за
изчисляване на битово канализационно водно количество:


за средно денонощното отпадъчно водно количество:

Qav.d =

N.a
, m 3 /d
1000

където:
N – е броя на жителите в края на експлоатационния период
а – е отводнителната норма


за максимално часовото водно количество:

Qmax h. = Qav.d x Ко max h, m3/d
където:
Ко max h – коефициент на обща неравномерност
Ко max h. = 1+


2.5
Q av.d

0.22

Водното количество, което ще се формира от дъждовните води ще се определи по
метода на „пределната интензивност”, съгласно формулата:
Q = qt.ср.F

където:
qt – интензивност на оразмерителния дъжд, която се определя по Приложение 4 от Норми
за проектиране на канализационни системи, от 1990 г.
ср. - Среден отточен коефициент
F – площ на отводнителна територия
Ще се работи със средни отточни коефициента за отводняваните територии, които ще се
съобразят с отточните коефициенти за вида на покритията в Приложение 5 към чл. 41, ал.
1 от Норми за проектиране на канализационни системи, от 1990 г.
Да се цитира точния текст.
Стойността на средния отточен коефициент за отводняваната територия се определя по
следната формула:
av =

F ψ
F
i

i

Периодът на еднократно препълване на канализационните клонове Р и интензивността
на оразмерителния дъжд на 5-тата минута ще се определят съгласно Норми за
проектиране на канализационни системи, от 1990 г.
Времетраенето на оразмерителния дъжд се приема равно на продължителността на
оттичане на дъждовното водно количество.

1

T = tп + tk
tk = k p

l

 v.60

където:
kp– ретензионен коефициент, който се приема в зависимост от наклона на терена
tп– времето за повърхностна концентрация е прието - 5 мин.
Средният отточен коефициент, периодът на претоварване и интензивността на
оразмерителния дъжд ще се определят и съобразно със застрояването и
благоустроеността на територията.


Преливници

Преливащото водното количество, което се формира по време на дъжд се определя
според чл. 86 от Норми за проектиране на канализационни системи, от 1990 г., по
следната формула:
Qпр. = Qop - (1+По) Qmax h.
където:
Qор – е оразмерителното водно количество за участъка преди дъждопреливника;
Qmax h. – е максимално часовото водно количество на отпадъчни битови и
промишлени води;
По – степен на разреждане, която се определя според чл. 83 от Норми за
проектиране на канализационни системи, от 1990 г.
За дъждопреливници в границите на населеното място се приема най-малко По=5.
За дъждопреливникът преди ПСОВ се приема По = 1.
Дъждопреливниците се оразмеряват за осигуряване отливането на разредените смесени
водни количества след достигане степен на разреждане По.
ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
При
определянето
на
водните
количества
и
замърсителни
ПСОВ/канализацията, ще се използват следните параметри:

товари

за

Водни количества:
За средно денонощни отпадъчни водни количества:


средно денонощното количество на битовите отпадъчни води:

Qav.d, бит. =

N.a
, m 3 /d
1000

където:
N – е броя на жителите в края на експлоатационния период
а – е отводнителната норма = 90% от водоснабдителната норма

2



средно денонощното количество на отпадъчни води от бизнеса:

Q av.d,,b


средно денонощното количество на инфилтрирали води:

Q av.d,, I
За максимално часови отпадъчни водни количества:


максимално часово количество на битовите отпадъчни води:

Qmax h., бит.= Qav.d ,бит. x Ко max h, , бит. m3/h
където:
Ко max h , бит.– коефициент на обща неравномерност
Ко max h. ,бит. = 1+



2.5
Q av.d

0.22

максимално часово количество на отпадъчните води от бизнеса:

Qmax h.,b= Qav.d, b x Ко max h, , b m3/h
където:
Ко max h ,,b– коефициент на обща неравномерност
Ко max h. ,b = 3


максимално часово количество на инфилтрирали води:

Qmax h.,I= Qav.d,,I x Ко max h, , I m3/h
където:
Ко max h ,,I– коефициент на обща неравномерност
Ко max h. ,I = 1
За максимално часовo отпадъчнo воднo количествo в сухо време:
Qmax h., сухо= Qmax h., бит.+ Qmax h.,b + Qmax h.,I ,m3/h
максимално часовo отпадъчнo воднo количествo по време на дъжд:
Qmax h., дъжд= 2 х (Qmax h., бит.+ Qmax h.,b) + Qmax h.,I ,m3/h
Максималното количество отпадъчни води постъпващо за пречистване в ПСОВ е:
Qmax h., дъжд

3

Таблица 1 Основни параметри за проектиране на канализационната мрежа на гр. Берковица

Параметър
І. Население
1.Постоянни жители
2.Туристи /хотели/
Степен на оползотворяване на
канализационната мрежа, %
Население свързано с
канализационната мрежа
Население ползващо с
канализационната мрежа
ІІ. Средни отпадъчни водни количества
1. Битови отпадъчни води
Водоснабдителна норма
Отводнителна норма
Количество на битови отпадъчни води
2. Небитови отпадъчни води
Oтпадъчни води от бизнеса*

Мярка
бр

СЕГАШНО СЪСТОЯНИЕ-гр.
Берковица
2008
2009
2010
14560
14417
14190
14060
13917
13690
500
500
500

ПРОГНОЗИ-гр. Берковица
2014
13567
12967
600

2020
13131
12306
825

2028
12714
11589
1125

2038
12310
10810
1500

%

75

75

75

75

100

100

100

бр

10545

10438

10268

9725

12306

11589

10810

бр

11045

10938

10768

10325

13131

12714

12310

л/ж/д
л/ж/д
м3/д

85
77
845

78
70
768

83
75
804

85
77
790

90
81
1064

97
87
1110

106
95
1174

м3/д
%
3
м /д

458
58
1820

420
62
1924

370
63
2028

342
65
2133

335
30
598

326
31
650

314
32
702

3. Общо количество отпадъчни води
м3/д
3123
3112
3203
3264
1997
2086
ІІІ. Максимални отпадъчни количества
Битови отпадъчни количества
м3/ч
89
81
85
83
108
112
3
Oтпадъчни води от бизнеса*
м /ч
57
53
46
43
42
41
3
Инфилтрация
м /ч
76
80
85
89
25
27
Максимално отпадъчно водно
количество в сухо време
м3/ч
222
214
216
215
175
180
Максимално отпадъчно водно
количество по време на дъжд
м3/ч
367
348
347
341
325
333
* Забележка: Отпадъчните води от бизнеса обобщават отпадъчните количества от институциите, търговията,
промишлеността и земеделието..

2191

Инфилтрация

118
39
29
186
343
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Таблица 2 Основни параметри за проектиране на ПСОВ - Берковица – принос от гр. Берковица
СЕГАШНО СЪСТОЯНИЕ- гр.
ПРОГНОЗИ - гр. Берковица
Берковица
Параметър
Мярка
2008
2009
2010
2014
2020
2028
2038
І. Население
бр.
14560
14417
14190
13567
13131
12714
12310
1.Постоянни жители
бр.
14060
13917
13690
12967
12306
11589
10810
2.Туристи /хотели/
бр.
500
500
500
600
825
1125
1500
Степен на оползотворяване на
канализационната мрежа, %
%
75
75
75
75
100
100
100
Население свързано с канализационната
мрежа
бр.
10545
10438
10268
9725
12306
11589
10810
Население ползващо канализационната
мрежа
бр.
11045
10938
10768
10325
13131
12714
12310
%
0
0
0
0
100
100
100
Население свързано с ПСОВ
бр.
0
0
0
0
13131
12714
12310
ІІ. Средни отпадъчни водни количества
1. Битови отпадъчни води
Водоснабдителна норма
л/ж/ден
85
78
83
85
90
97
106
Отводнителна норма
л/ж/ден
77
70
75
77
81
87
95
Количество на битови отпадъчни води
м3/ден
845
768
804
790
1064
1110
1174
2. Небитови отпадъчни води
Oтпадъчни води от бизнеса1
м3/ден
458
420
370
342
335
326
314
%
58
62
63
65
30
31
32
Инфилтрация
м3/ден
1820
1924
2028
2133
598
650
702
3. Общо количество отпадъчни води
м3/ден
3123
3112
3203
3264
1997
2086
2191
ІІІ. Максимални отпадъчни количества
Битови отпадъчни количества
м3/час
89
81
85
83
108
112
118
1
Oтпадъчни води от бизнеса
м3/час
57
53
46
43
42
41
39
3
Инфилтрация
м /час
76
80
85
89
25
27
29
Максимално отпадъчно водно кoличество
в сухо време
м3/час
222
214
216
215
175
180
186
Максимално отпадъчно водно кoличество
по време на дъжд
м3/час
367
348
347
341
325
333
343
IV. Замърсеност на отпадъчните води
1.Корекционен коефициент за
нарастване на замърсеността К=РЖ/ЕЖ
1
1
1
1
1
1
1
2.Еквивалентни жители от домакинства
бр.
11045
10938
10768
10325
13131
12714
12310
5

и обслужване - ЕЖ
2.1.Еквивалентни жители от домакинства
к=0.8 от общата в т.IV.2
2.2.Еквивалентни жители от обслужване
к=0.2 от общата в IV.2
3.Еквивалентни жители от
недомакински отпадъчни води
3.1.Еквивалентни жители от недомакински
отпадъчни води от обслужване = т.IV.2.2.
3.2.Еквивалентни жители от индустрия (%
от общия брой еквивалент жители в
т.IV.4)
4. Еквивалентни жители (население и
индустрия) към ПСОВ
5. Замърсителни товари
5.1. Замърсителни товари от битови
отпадъчни води
5.1.1. Натоварване по БПК (60гр./ж/ден)
5.1.2. Натоварване по ХПК (120гр./ж/ден)
5.1.3. Натоварване по Суспендирани
вещества (70гр./ж/ден)
5.1.4. Натоварване по общ азот
(11гр./ж/ден)
5.1.5. Натоварване по общ фосфор
(2гр./ж/ден)
5.2. Замърсителни товари от индустрия
(промишлени отпадъчни води)
5.2.1. Натоварване по БПК
5.2.2. Натоварване по ХПК
5.2.3. Натоварване по Суспендирани
вещества
5.2.4. Натоварване по общ азот
5.2.5. Натоварване по общ фосфор
5.3. Общо замърсителни товари
5.3.1. Общо натоварване по БПК
5.3.2. Общо натоварване по ХПК

бр.

8836

8750

8614

8260

10505

10171

9848

бр.

2209

2188

2154

2065

2626

2543

2462

бр.

2336

2342

2276

2318

3216

3475

3830

бр.
%

2209
1

2188
1

2154
1

2065
2

2626
4

2543
7

2462
10

бр.

127

155

123

253

589

932

1368

бр.

11172

11092

10890

10578

13720

13646

13678

кг/д
кг/д

663
1325

656
1313

646
1292

620
1239

788
1576

763
1526

739
1477

кг/д

773

766

754

723

919

890

862

кг/д

121

120

118

114

144

140

135

кг/д

22

22

22

21

26

25

25

кг/д
кг/д

8
24

9
27

7
22

15
46

35
106

56
168

82
247

кг/д
кг/д
кг/д

18
0.2
0.1

25
0.2
0.1

18
0.2
0.1

38
0.3
0.1

89
0.8
0.2

140
1.3
0.4

206
1.8
0.6

кг/д
мг/л
кг/д
мг/л

670
215
1349
432

666
214
1340
430

653
204
1314
410

635
194
1285
394

823
412
1682
842

819
392
1694
812

821
375
1724
787
6

5.3.3. Общо натоварване по
Суспендирани вещества
5.3.4. Общо натоварване по общ азот
5.3.5. Общо натоварване по общ фосфор

кг/д
мг/л
кг/д
мг/л
кг/д
мг/л

791
253
121.7
39.0
22.1
7.1

790
254
120.6
38.7
22.0
7.1

772
241
118.6
37.0
21.6
6.7

761
233
113.9
34.9
20.8
6.4

1008
505
145.2
72.7
26.5
13.3

1030
494
141.1
67.6
25.8
12.4

1067
487
137.2
62.7
25.2
11.5

Забележки:
1. Отпадъчните води от бизнеса обобщават отпадъчните количества от институциите, търговията, промишлеността и
земеделието.
2. Общото количество отпадъчни води постъпващо в ПСОВ е изчислено на база предпоставката, че за период 2020-2038 г.
всички отпадъчни води от бизнеса и цялото количество инфилтрирали в канализацията на населеното място води са доведени
до ПСОВ.
3. Прогнозата за товарите от индустрията /2014-2038/ по различните показатели на замърсеност е направена на база
предпоставката, че отношението между стойностите на тези показатели ще се запази в годините. Най-вероятно е обаче,
това съотношение да се промени в бъдеще, поради неминуеми промени в броя и вида на промишлените предприятия.
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Таблица 3 Основни параметри за проектиране на ПСОВ - Берковица – принос от с. Бързия
СЕГАШНО СЪСТОЯНИЕ- с.
ПРОГНОЗИ - с. Бързия
Бързия
Параметър
Мярка
2008
2009
2010
2014
2020
2028
І. Население
бр.
1533
1503
1474
1392
1321
1244
Степен на оползотворяване на
канализационната мрежа, %
%
0
0
0
0
100
100
Население свързано с канализационната
мрежа
бр.
0
0
0
0
1321
1244
%
0
0
0
0
100
100
Население свързано с ПСОВ
бр.
0
0
0
0
1321
1244
ІІ. Средни отпадъчни водни количества
1. Битови отпадъчни води
Водоснабдителна норма
л/ж/ден
129
144
139
120
120
120
Отводнителна норма
л/ж/ден
116
130
125
108
108
108
Количество на битови отпадъчни води
м3/ден
0
0
0
0
143
134
2. Небитови отпадъчни води
Oтпадъчни води от бизнеса1
м3/ден
0
0
0
0
24
22
%
0
0
0
0
21
25
Инфилтрация
м3/ден
0
0
0
0
43
52
3
3. Общо количество отпадъчни води
м /ден
0
0
0
0
210
208
ІІІ. Максимални отпадъчни количества
Битови отпадъчни количества
м3/час
0
0
0
0
19
18
1
Oтпадъчни води от бизнеса
м3/час
0
0
0
0
3
3
3
Инфилтрация
м /час
0
0
0
0
2
2
Максимално отпадъчно водно кoличество
в сухо време
м3/час
0
0
0
0
24
23
Максимално отпадъчно водно кoличество
по време на дъжд
м3/час
0
0
0
0
46
44
IV. Замърсеност на отпадъчните води
1.Корекционен коефициент за
нарастване на замърсеността
К=РЖс/ЕЖ
1
1
1
1
1
1
2.Еквивалентни жители от домакинства
и обслужване - ЕЖ
бр.
0
0
0
0
1321
1244
2.1.Еквивалентни жители от домакинства
к=0.8 от общата в т.IV.2
бр.
0
0
0
0
1057
995

2038
1159
100
1159
100
1159

120
108
125
20
29
60
206
17
3
3
22
42

1
1159
927
8

2.2.Еквивалентни жители от обслужване
к=0.2 от общата в IV.2
3.Еквивалентни жители от
недомакински отпадъчни води
3.1.Еквивалентни жители от недомакински
отпадъчни води от обслужване = т.IV.2.2.
3.2.Еквивалентни жители от индустрия (%
от общия брой еквивалент жители в т.IV.4)
4. Еквивалентни жители (население и
индустрия) към ПСОВ
5. Замърсителни товари
5.1. Замърсителни товари от битови
отпадъчни води
5.1.1. Натоварване по БПК (60гр./ж/ден)
5.1.2. Натоварване по ХПК (120гр./ж/ден)
5.1.3. Натоварване по Суспендирани
вещества (70гр./ж/ден)
5.1.4. Натоварване по общ азот
(11гр./ж/ден)
5.1.5. Натоварване по общ фосфор
(2гр./ж/ден)
5.2. Замърсителни товари от индустрия
(промишлени отпадъчни води)
5.2.1. Натоварване по БПК
5.2.2. Натоварване по ХПК
5.2.3. Натоварване по Суспендирани
вещества
5.2.4. Натоварване по общ азот
5.2.5. Натоварване по общ фосфор
5.3. Общо замърсителни товари
5.3.1. Общо натоварване по БПК
5.3.2. Общо натоварване по ХПК
5.3.3. Общо натоварване по
Суспендирани вещества
5.3.4. Общо натоварване по общ азот

бр.

0

0

0

0

264

249

232

бр.

0

0

0

0

305

299

293

бр.
%
бр.

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

264
3
41

249
4
50

232
5
61

бр.

0

0

0

0

1362

1294

1220

кг/д
кг/д

0
0

0
0

0
0

0
0

79
159

75
149

70
139

кг/д

0

0

0

0

92

87

81

кг/д

0

0

0

0

14.5

13.7

12.7

кг/д

0

0

0

0

2.6

2.5

2.3

кг/д
кг/д

0
0

0
0

0
0

0
0

2
5

3
6

4
7

кг/д
кг/д
кг/д

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3
0.4
0.1

4
0.6
0.1

4
0.7
0.1

кг/д
мг/л
кг/д
мг/л
кг/д
мг/л
кг/д
мг/л

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

82
389
163
779
95
454
15.0
71

78
373
155
746
91
435
14.2
68

73
356
146
712
85
415
13.4
65
9

5.3.5. Общо натоварване по общ фосфор

кг/д
мг/л

0
0

0
0

0
0

0
0

2.7
13

2.6
12

2.4
12

Забележки:
1. Отпадъчните води от бизнеса обобщават отпадъчните количества от институциите, търговията, промишлеността и
земеделието.
2. Общото количество отпадъчни води постъпващо в ПСОВ е изчислено на база предпоставката, че за период 2020-2038 г.
всички отпадъчни води от бизнеса и цялото количество инфилтрирали в канализацията на населеното място води са доведени
до ПСОВ.
3. Прогнозата за товарите от индустрията /2014-2038/ по различните показатели на замърсеност е направена на база
предпоставката, че отношението между стойностите на тези показатели ще се запази в годините. Най-вероятно е обаче,
това съотношение да се промени в бъдеще, поради неминуеми промени в броя и вида на промишлените предприятия.
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Таблица 4 Основни параметри за проектиране на ПСОВ - Берковица
СЕГАШНО СЪСТОЯНИЕАгломерация Берковица
Параметър
Мярка
2008
2009
2010
І. Население
бр.
16093
15920
15664
%
0
0
0
Население свързано с ПСОВ
бр.
0
0
0
ІІ. Средни отпадъчни водни количества
1. Битови отпадъчни води
Количество на битови отпадъчни води
м3/ден
845
768
804
2. Небитови отпадъчни води
2.1. Oтпадъчни води от бизнеса1
м3/ден
458
420
370
%
58
62
63
2.2. Инфилтрация
м3/ден
1 820
1 924
2 028
3. Замърсено отпадъчно водно
количество2
м3/ден
1303
1188
1174
4. Общо количество отпадъчни води
м3/ден
3123
3112
3203
ІІІ. Максимални отпадъчни количества
1. Битови отпадъчни количества
м3/час
89
81
85
1
3
2. Oтпадъчни води от бизнеса
м /час
57
53
46
3. Инфилтрация
м3/час
76
80
85
4. Максимално отпадъчно водно
кoличество в сухо време
м3/час
222
214
216
5. Максимално отпадъчно водно
кoличество по време на дъжд
м3/час
367
348
347
ІV. Действителна степен на
разреждане: N 3
6.8
7.0
7.1
V. Замърсеност на отпадъчните води
1.Корекционен коефициент за
нарастване на замърсеността
К=РЖс/ЕЖ
1
1
1
2.Еквивалентни жители от домакинства
и обслужване - ЕЖ
бр.
16093
15920
15664
2.1.Еквивалентни жители от домакинства
к=0.8 от общата в т.V.2
бр.
12874
12736
12531
2.2.Еквивалентни жители от обслужване
к=0.2 от общата в V.2
бр.
3219
3184
3133
3.Еквивалентни жители от
бр.
3345
3339
3255

ПРОГНОЗИ - ПСОВ- Берковица
2014
14959
0
0

2020
14452
100
14452

2028
13958
100
13958

2038
13469
100
13469

790

1206

1244

1300

342
65
2 133

359
29
641

348
31
702

334
32
763

1132
3264

1565
2207

1592
2294

1634
2396

83
43
89

127
45
27

130
44
29

135
42
32

215

199

203

209

341

371

377

385

7.2

5.7

5.7

5.7

1

1

1

1

14959

14452

13958

13469

11967

11562

11166

10775

2992
3245

2890
3521

2792
3774

2694
4123
11

недомакински отпадъчни води
3.1.Еквивалентни жители от недомакински
отпадъчни води от обслужване = т.V.2.2.
3.2.Еквивалентни жители от индустрия (%
от общия брой еквивалент жители в т.V.4)
4. Еквивалентни жители (население и
индустрия) към ПСОВ
5. Замърсителни товари
5.1. Замърсителни товари от битови
отпадъчни води
5.1.1. Натоварване по БПК (60гр./ж/ден)
5.1.2. Натоварване по ХПК (120гр./ж/ден)
5.1.3. Натоварване по Суспендирани
твърди частици (70гр./ж/ден)
5.1.4. Натоварване по общ азот
(11гр./ж/ден)
5.1.5. Натоварване по общ фосфор
(2гр./ж/ден)
5.2. Замърсителни товари от индустрия
(промишлени отпадъчни води)
5.2.1. Натоварване по БПК
5.2.2. Натоварване по ХПК
5.2.3. Натоварване по Суспендирани
твърди частици
5.2.4. Натоварване по общ азот
5.2.5. Натоварване по общ фосфор
5.3. Общо замърсителни товари
5.3.1. Общо натоварване по БПК
5.3.2. Общо натоварване по ХПК
5.3.3. Общо натоварване по
Суспендирани твърди частици
5.3.4. Общо натоварване по общ азот
5.3.5. Общо натоварване по общ фосфор

бр.
%
бр.

3219
1
127

3184
1
155

3133
1
123

2992
2
253

2890
4
630

2792
7
982

2694
10
1429

бр.

16220

16075

15787

15212

15082

14940

14898

кг/д
кг/д

966
1931

955
1910

940
1880

898
1795

867
1734

837
1675

808
1616

кг/д

1127

1114

1096

1047

1012

977

943

кг/д

177

175

172

165

159

154

148

кг/д

32

32

31

30

29

28

27

кг/д
кг/д

8
24

9
27

7
22

15
46

38
111

59
174

86
254

кг/д
кг/д
кг/д

18
0.2
0.1

25
0.2
0.1

18
0.2
0.1

38
0.3
0.1

91
1.2
0.3

144
1.8
0.5

210
2.5
0.7

кг/д
мг/л
кг/д
мг/л
кг/д
мг/л
кг/д
мг/л
кг/д
мг/л

973
312
1955
626
1145
366
177.2
56.7
32.2
10.3

964
310
1938
623
1139
366
175.4
56.3
31.9
10.3

947
296
1902
594
1115
348
172.5
53.8
31.4
9.8

913
280
1841
564
1085
332
164.9
50.5
30.0
9.2

905
410
1845
836
1103
500
160.2
72.6
29.2
13.2

896
391
1849
806
1121
488
155.3
67.7
28.4
12.4

894
373
1870
781
1153
481
150.7
62.9
27.6
11.5
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Забележки:
1. Отпадъчните води от бизнеса обобщават отпадъчните количества от институциите, търговията, промишлеността и
земеделието.
2. Замърсеното отпадъчно водно количество включва битовите отпадъчни води и отпадъчните води от бизнеса.
3. Действителна степен на разреждане на замърсеното отпадъчно водно количество в сухо време спрямо максималното
отпадъчно водно количество по време на дъжд /Максималното оразмерително отпадъчно водно кoличество за ПСОВ/.
4. ПСОВ - Берковица е предвидена да третира отпадъчните води от населените места гр. Берковица и с. Бързия.
5. Прогнозата за товарите от индустрията /2014-2038/ по различните показатели на замърсеност е направена на база
предпоставката, че отношението между стойностите на тези показатели ще се запази, както е в настоящия период. Найвероятно е обаче, това съотношение да се промени в бъдеще, поради неминуеми промени в броя и вида на промишлените
предприятия.
6. Препоръчва се при проектиране на ПСОВ да бъдат разгледани две гранични състояния - Хоризонт 2014г. и Хоризонт 2038г.
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