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ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 4, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС 

Характеристика на инвестиционното предложение: 
 

1. Резюме на предложението 
/посочва се характера на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно 

предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност, съгласно Приложение 

№ 1 или Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда/  

Съгласно чл. 198 и от Закона за водите, планирането на развитието на ВиК системите и 

съоръженията се извършва чрез Регионални генерални планове на ВиК и Генерални планове 

на ВиК за агломерации над 10 000 е.ж. Регионалното прединвестиционно проучване (РПИП) е 

продължение на Регионалния генерален план за обособената територия, обслужвана от 

оператора „ВиК“ EООД, гр. Ямбол (за Регионалния генерален план е постановено Решение № 

ЕО-30/2013 г. на министъра на околната среда и водите, с което е преценено да не се 

извършва екологична оценка – копие на решението е предоставено в Приложение № 2), с 

което се предлагат ефективни инвестиции за постигане на съответствие с европейските 

директиви в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчни води за 

обособената територия. РПИП се явява основа за кандидатстване за финансиране по ОП 

„Околна среда 2014 – 2020 г.”.  

Основните цели, свързани с подготовката на РПИП са: 

 Постигане на съответствие с националното и европейско законодателство в 

областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчни води и 

повишаване на ефективността на системите и съоръженията; 

 Ефективно усвояване на средствата от Европейския съюз, чрез изготвяне на 

качествени формуляри за кандидатстване по оперативна програма „Околна 

среда 2014-2020“. 

За постигане на посочените цели е предвидено договорите за РПИП да бъдат 

изпълнени в следните фази:  

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

водоснабдителните и канализационни системи, както и необходимостта от 

реализиране на мерки за постигане на съответствие с приложимото национално 

и европейско законодателство в областта на питейните води, отвеждането и 

пречистването на отпадъчните води. 

 Фаза II - Прединвестиционни проучвания. Формуляри за кандидатстване за 

европейско финансиране със съответните приложения (технически, екологични, 
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финансови и икономически доклади) и комплексни проекти за инвестиционна 

инициатива за агломерации над 10 000 е.ж. 

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

мерките извън обхвата на формулярите за кандидатстване за европейско 

финансиране за обособените територии на ВиК операторите в съответната 

обособена позиция. 

 Дейностите попадащи в обхвата на Фаза I са изпълнени и одобрени. 

За постигане на съответствие с приложимото национално и европейско 

законодателство в областта на питейните води са идентифицирани като приоритетни 

инвестициите, чрез които да се постигне съответствие с Директива 98/83/EC за качеството на 

водите, предназначени за консумация от човека и съответното българско законодателство. 

Предвидените мерки, са свързани с констатираните недостатъци на водоснабдителните 

системи и целят подобряване на качеството и количеството на питейната вода в населените 

места над 50 жители. 

 За опазването на околната среда от вредните последици, причинени от заустване на 

отпадъчни води от населени места, като приоритетни са определени инвестициите за 

постигане в съответствие с Директива 91/271/ЕИО за пречистване на градските отпадъчни 

води и съответното българско законодателство. Мерките, които се предвиждат включват: 

Изграждане и реконструкция на канализационната мрежа и съоръжения към нея, довеждащи 

колектори към ПСОВ за агломерации над 2000 ЕЖ . 

Инвестиционните намерения в проекта включват дейности, които могат да бъдат 

отнесени към позиции по Приложение № 2 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ - 

водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръженията към тях и съгласно чл. 93, ал. 1, 

т.1 от ЗООС за тях следва да се извърши преценка необходимостта от ОВОС. Изпълнението 

на Фаза II ще има като пряк резултат изготвянето на формуляри за кандидастване по ОПОС 

2014-2020 и инвестиционни проекти за избраните за финансиране мерки. Съгласно 

действащото законодателство и правилата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за предвидените 

инвестиционни мерки следва да бъде оценена необходимостта от извършване на ОВОС, като 

наличието на подобна преценка, извършена от компетентен орган, е едно от условията за 

предоставяне на помощта и сключване на административен договор.  

Съгласно сключените договори за разработка на РПИП, срокът за изпълнение на Фаза 

II e 31.01.2018 г., а срокът за изпълнение на Фаза III e 30.06.2018 г. 

За идентифицираните мерки за постигане на съответствие с националното и 

европейското законодателство за водоснабдителните системи в населените места над 50 
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жители и изграждането и реконструкцията на канализационната мрежа, включително 

съоръженията към нея, довеждащи колектори и ПСОВ за агломерации над 2 000 е.ж. ще се 

подготви финансова стратегия за осигуряване на финансиране. Предвид липсата на осигурено 

финансиране на този етап за тези мерки е невъзможно да бъде посочено кога може да 

стартира тяхното изпълнение.  

По тази причина уведомленията и исканията за преценка за тях ще бъдат подадени в 

последствие след осигуряване на необходимото финансиране. 

За РПИП е постановено Решение № ЕО-17/2017 г. за преценяване на необходимостта 

от извършване на екологична оценка на министъра на околната среда и водите. Копие на 

решението е предоставено в Приложение № 1. Съгласно решението, не е необходимо 

извършване на екологична оценка за РПИП, тъй като не се очаква значително отрицателно 

въздействие върху околната среда при прилагането му. Включеното в решението условие се 

спазва за инвестиционните предложения, произтичащи от РПИП.  

РПИП за обособена територия на „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол се изготвя в изпълнение на 

националното и европейското законодателство в областта на опазването на водите. РПИП 

съобразява и води до постигане на екологичните цели, заложени в европейските и 

националните стратегически и планови документи, поставящи краткосрочни/дългосрочни 

цели за опазване на околната среда, като е пряко насочен към осигуряването на добро 

качество и достатъчно количество вода за нуждите на всички потребители. 

Общата йерархия на планиране РПИП е във връзка с Националната стратегия за 

регионално развитие на Република България /2012 – 2022 г./, Стратегия за развитие и 

управление на водоснабдяването и канализацията на Република България /2014 – 2023 г./, 

Регионален генерален план - Ямбол, Областна стратегия за развитие на област Ямбол за 

периода 2014 – 2020 г. и с общиниските планове за развите на общините в обхвата на 

обособената територия, определящи средносрочни цели и приоритети за развитие. РПИП има 

непосредствена връзка с Плана за управление на речните басейни /ПУРБ/ и Плана за 

управление на риска от наводнения /ПУРН/ на „Източнобеломорски район“ и  „Черноморски 

район“за басейново управление за периода 2016 – 2021 г. 

С реализирането на предложените дейности в РПИП ще се постигне: 

 Намаляване на загубите на вода; 

 Намаляване на риска за човешкото здраве от включването на отпадъчни води 

без пречистване в реките и другите водни тела; 

 Увеличаване степента на свързаност на населението към канализационната 

мрежа; 
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 Предпазване на мрежите от претоварване, намаляване на риска от наводнения и 

замърсяване на почвите и подземните води; 

 Намаляване на риска от инфилтрация и улесняване на експлоатацията и 

поддръжката на мрежата. 

Описанието на проектните решения за „Регионално прединвестиционно проучване за 

обособената територия обслужвана от „В и К“ ЕООД, гр. Ямбол” и степента на подробност на 

данните в Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС съответства на нивото, на 

което се намира проучването и проектирането на инвестиционните предложения. 

Инвестиционните предложения, свързани с изграждане и реконструкция на ВиК мрежи и 

съоръжения за агломерации над 10 000 жители са с достатъчно ниво на подробност на 

проектните разработки. 

При изготвянето на Уведомлението са съобразявани по подходящ начин особеностите 

на проектиране и строителство на обектите предмет на РПИП, както и наличните към 

съответния времеви момент данни от проектирането и степента и нивото на подробност в 

проектните разработки. 

А. Инвестиционните предложения за агломерации над 10 000 жители – Ямбол и 

Елхово, са разработени с достатъчно ниво на подробност и с конкретни параметри. 

Описание на инвестициите и техническа характеристика са представени в следващите 

таблици: 

 

А.1. Технически параметри на инвестиционното намерение по компонент 

водоснабдяване – ВС „Ямбол“: 

Инвестиционното намерение за ВС “Ямбол“ по компонент водонсабдяване предвижда 

изграждане на нов външен водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“ и реконструкция на 

част от вътрешната водопроводна мрежа. 



 

5 
 

Параметри на инвестиционното намерение – водоснабдяване, ВС „Ямбол“ 

№ Инвестиционно намерение 

Новопроектирани / реконструирани водопроводи  

новопроект
иран 

диаметър  
DNnew 

материал на 
новопроектирани

я водопровод 

новопроектира
на дължина 
тръбопровод 

Lnew, m 

1 Изграждане на нов водопровод 
от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“ 

DN 500 
DN 300 
DN 250 

Чугун 
6214 
193 
182 

2 

От НР "Кайнашки баир" до 
кръстовището на Берзмерско 
шосе и ул. Индустриална (в 
Индустриална зона) 

DN 250 PE100RC 406 

3 
Водопровод по ул. Индустриална 

- от "Безмерско шосе" до ул. 
"Ямболен"  (в Индустриална зона) 

DN 250 PE100RC 1 326 

4 
Водопровод по ул. "Ямболен" - 

от ул. "Димитър Благоев" до ПС 
"Ормана"  (в Индустриална зона) 

DN 250 PE100RC 2 201 

5 
Водопровод по ул. "Безмерско 

шосе" до ул. "Димитър Благоев"  
(в Индустриална зона) 

DN 250 PE100RC 1 233 

6 Водопровод по ул. "Димитър 
Благоев"  (в Индустриална зона) 

DN 250 PE100RC 1 094 

7 

Водопровод от ул. "Димитър 
Благоев" до военното поделение в 
землището на с. Кабиле  (в 
Индустриална зона) 

DN 110 PE100RC 1 594 

8 Водопровод от шахта при НР 
"Боровец" до "Обходен път изток" 

DN 250 PE100RC 969 

9 Водопровод по "Обходен път 
изток" до ул. "Милин камък" 

DN 250 PE100RC 967 

10 Водопровод  от шахта при НР 
"Боровец" до ул. "Вит" 

DN 400 PE100RC 318 

11 
Водопровод от шахта при НР 

"Боровец" по ул. "Боровец" до ул. 
"Димитър Благоев"" 

DN 500 PE100RC 426 

12 Водопровод по ул. "Вит" от ул. 
"Марагидик" до ул. "Странджа" 

DN 90 PE100RC 251 

13 Водопровод по ул. "Странджа" 
между ул. "Вит" и ул. "Радецки" 

DN 90 PE100RC 120 

14 
Водопровод по ул. "Радецки" 

между ул. "Стоян Златев" и ул. 
"Странджа" 

DN 90 PE100RC 81 

15 
Водопровод по ул. "Стоян 

Златев" между ул. "Радецки" и ул. 
"Вит" 

DN 90 PE100RC 104 

16 
Водопровод по ул. "Джон Попов" 

между ул. "Твърдица" и ул. 
"Шипка" 

DN 315 PE100RC 147 



 

6 
 

17 Водопровод по ул. "Чепеларе" DN 90 PE100RC 248 

18 

Водопровод по ул. "Алеко 
Константинов" между ул. 
"Чепеларе и ул. "Недялко 
Месечков" 

DN 90 PE100RC 103 

19 

Водопровод по ул. "Недялко 
Месечков" между ул. "Алеко 
Константинов" и ул. "Жеко 
Андреев" 

DN 90 PE100RC 126 

20 
Водопровод по ул. "Търговска" 

между ул. "Николай Петрини" и 
ул. "Енос" 

DN 200 PE100RC 269 

21 Водопровод кв. "Граф Игнатиев" 
- южна част 

DN 90 PE100RC 500 

22 
Водопровод по ул. "Крали 

Марко", между ул."Осогово" и 
ул."Марко Бехар" 

DN 90 PE100RC 290 

23 
Водопровод по ул. "Крали 

Марко", между ул."Марко Бехар" 
и ул."Срем" 

DN 250 PE100RC 278 

23 СВО   390 

24 
Изграждане на шахта с регулатор 

на налягане с ултразвуков 
разходомер  

  1 

25 Изграждане на шахта с 
регулатори на налягане   4 

26 

Въвеждане на нови точки за 
измерване на водно количество и 
налягане по водопроводните 
мрежа на ВС „Ямбол“ и 
интегрирането им в системата за 
мониторинг на данни и тенденции 

  2 

27 Монтиране на датчици за 
налягане   27 

28 Надграждане на съществуващата 
SCADA система за управление 

  1 

29 Оценка на съществуващото 
състояние на SCADA система 

  1 

 
Дължината на новоизградени водопроводи е 6 589 m, а на реконструирани 

водопроводи е 13 051 m. 

 

А.2. Технически параметри на инвестиционното намерение по компонент 

отвеждане и пречистване – агломерация Ямбол: 

Инвестиционното намерение по компонент канализация в агломерация Ямбол 

предвижда изграждане на нова и реконструкция на съществуваща канализационна мрежа. 

Новата гравитачна канализация се предвижда по следните улици: 
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- ул. „Шести септември“ – кв. Възраждане; 

- ул. "Хан Тервел", ул."Преслав" - централна градска част; 

- канализация, свързваща мрежата с нови дъждопреливници и отливни канали – жк 

„Граф Игнатиев“ (превключване на Гл. кол. IV и Гл. кол. XII към Главен колектор 

I).  

Инвестиционното намерение включва изграждане на нов напорен тръбопровод от 

КПС "Христо Ботев" и включването му в Главен колектор IX, и изграждане на следните 

нови съоръжения: 

- дъждопреливници на смесената канализационна мрежа – по трасето на Гл. кол. IV 

(дъждопреливник 9 – Дпр. 9) – жк „Граф Игнатиев“, по трасето на Гл. кол. XII 

(дъждопреливник 10 – Дпр. 10) - жк „Граф Игнатиев“ и дъждопреливник 11 – Дпр. 

11 – жк. „Възраждане“; 

- изграждане на нова канализационна помпена станция (КПС) "Христо Ботев" – кв. 

„Христо Ботев“. 

Реконструкция на съществуващата гравитачна канализация се предвижда по 

следните улици: 

- ул. „Сокол“ – Индустриална зона; 

-  ул. „ Руен“, ул. „Галац“ и канализация от кръстовището на ул "Битоля" до 

дъждопреливник пред КПС V-2  (РШ 1006 до РШ 905) – кв. „Възраждане“;   

Инвестиционното намерение включва реконструкция на съществуващ напорен 

тръбопровод от КПС "Биков мост" и реконструкция на следните съществуващи 

съоръжения: 

- Дъждопреливник пред КПС „Христо Ботев“ – жк „Христо Ботев“; 

- Канализационна помпена станция - КПС „Биков мост“ и създаване на система за 

контрол и управление на реконструираната КПС "Биков мост". 

Дължини на реконструирана и нова канализационна мрежа  - агломерация Ямбол 
Агломерация Ямобл - компонент отвеждане на отпадъчни води 

№ Инвестиционни мерки Диаметър Материал Дължина, m 
  Реконструирани мрежи и съоръжения:       

1 Канализация по ул."Руен" - жк "Възраждане" 
500 PP 207.0 
600 PP 70.0 
700 PP 335.0 

2 Канализация по ул. "Галац" - жк "Възраждане" 

315 PP 71.0 
400 PP 79.0 
500 PP 97.0 
700 PP 384.00 

3 Канализация по ул."Сокол" – Индустриална зона 
200 PP 20.00 
315 PP 1 025.10 
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400 PP 415.40 
500 PP 205.80 

4 Напорен тръбопровод от КПС "Биков Мост" 500 PE100RC 688.00 
  Общо:     3 597.30 

5 
Реконструкция на Дъждопреливник пред 
КПС "Христо Ботев" 

1 бр.   

6 

Реконструкция на КПС "Биков Мост" 
- подмяна на саваци 
- подмяна на решетки 
- инсталиране на нови помпени агрегати 

      
6 бр.   
3 бр.   
3 бр.   

  Нови мрежи и съоръжения:       

7 
Канализация от кръстовището на ул "Битоля" до 
Дпр. пред КПС V-2  (РШ 1006 до РШ 905) - жк 
"Възраждане" 

500 PP 15.00 
700 PP 184.00 

1 000 PP 296.00 

8 Превключване на Главен колектор IV към 
Главен колектор I 

400 PP 111.00 
800 PP 11.00 

1 000 PP 13.00 

9 Превключване на Главен колектор XII към 
Главен колектор I 

315 PP 65.00 
600 PP 40.00 

10 Канализация по ул. "Шести септември" 
315 PP 321.00 
400 PP 382.00 
500 PP 353.00 

11 
Превключване на част от канализацията в  
централна градска - Ул. "Хан Тервел", 
ул."Преслав" 

315 PP 10.00 
400 PP 100.00 
500 PP 95.00 

12 
Довеждащ колектор към КПС „Христо 
Ботев“ 

315 PP 10.00 

14 
Напорен тръбопровод от КПС "Христо 
Ботев" 

110 PE100RC 126.00 

  Общо:     2 132.00 

13 

Изграждане на нова КПС "Христо Ботев" 
- помпени агрегати 
-саваци 
-решетки 

      
2 бр.   
3 бр.   
2 бр.   

15 Дъждопреливник на Гл. кол. IV – Дпр. 9 1 бр.   
16 Дъждопреливник на Гл. кол. XII – Дпр. 10 1 бр.   
17 Дъждопреливник кв. „Възраждане“ – Дпр. 11 1 бр.   

18 

Създаване на система за контрол и 
управление на реконструирана 
канализационна помпена станция "Биков 
мост" 

1 бр.   

19 СКО 98 бр.   
20 Уличен отток 176 бр.   
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Дължината на реконструираната мрежа е 3 597.30 m, а на новата мрежа – 2 132.0 m. 

Общата дължина на канализационната мрежа, включена в инвестиционното предложение е   

5 729.30 m. 

 

А.3. Технически параметри на инвестиционното намерение по компонент 

водоснабдяване – ВС „Воден – Елхово - Шарково“: 

Инвестиционното намерение за ВС “Воден – Елхово - Шарково“ по компонент 

водонсабдяване предвижда реконструкция на външен водопровод “Воден – Елхово” в 

участък от с. Златиница до НР - гр. Елхово и реконструкция на част от вътрешната 

водопроводна мрежа. 

Техническите параметри на инвестицията са представени в следващата таблица. 

 

Технически параметри на инвестиционното намерение за вътрешната водопроводна 
мрежа на гр. Елхово 

Инвестиционно намерение DN Материал 
дължина 

тръбопровод 
m 

Външен водопровод „Воден – Елхово“ в участък 
от с. Златиница до НР - гр. Елхово 250 PE100RC 11 148.0 

кл. 62 от № оразмерителна точка 223 до 225 90 PE100RC 260.1 
кл. 61 от № оразмерителна точка 222 до 225 90 PE100RC 97 
кл. 58 от № оразмерителна точка 222 до 223 90 PE100RC 179.7 
кл. 61 от № оразмерителна точка 222 до 214 90 PE100RC 110.3 
кл. 60 от № оразмерителна точка 214 до 216 90 PE100RC 154.9 
кл. 58 от № оразмерителна точка 216 до 218 90 PE100RC 55.6 
кл. 59 от № оразмерителна точка 224 до 218 90 PE100RC 99.2 
кл. 48 от № оразмерителна точка 217 до 220 90 PE100RC 149.7 
кл. 54 от № оразмерителна точка 212 до 215 90 PE100RC 154.6 
кл. 51 от № оразмерителна точка 220 до 215 90 PE100RC 42.8 
кл. 48 от № оразмерителна точка 219 до 220 90 PE100RC 162 
кл. 48 от № оразмерителна точка 219 до 207 90 PE100RC 220.7 
кл. 51 от № оразмерителна точка 215 до 205 90 PE100RC 126.8 
кл. 53 от № оразмерителна точка 219 до 210 90 PE100RC 191.4 
кл. 127 от № оразмерителна точка 118 до 124 90 PE100RC 136.5 
кл. 128 от № оразмерителна точка 124 до 128 90 PE100RC 52.7 
кл. 135 от № оразмерителна точка 129 до 162 90 PE100RC 237.4 
кл. 65 от № оразмерителна точка 167 до 204 90 PE100RC 239.9 
кл. 120 от № оразмерителна точка 60 до 66 90 PE100RC 250.2 
кл. 119 от № оразмерителна точка 55 до 62 90 PE100RC 79.3 
кл. 120 от № оразмерителна точка 54 до 66 90 PE100RC 117.7 
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кл. 19 от № оразмерителна точка 59 до 62 90 PE100RC 103.4 
кл. 127 от № оразмерителна точка 148 до 150 90 PE100RC 95.8 
кл. 23 от оразмерителна точка 91 до ул. Хан 
Аспарух 90 PE100RC 197.3 

СВО, бр. - - 234.0 
 

Дължината на реконструираните водопроводи е 14 663 m. 

 

А.4. Технически параметри на инвестиционното намерение по компонент 

отвеждане и пречистване – агломерация Елхово: 

Обхватът наинвестиционното намерение включва реконструкция и разширение на 

част от главните колектори и част от второстепенната канализационна мрежа. 

Главните колектори, които ще се се реконструират (Гл. колектор I, Гл. колектор II и 

Гл. колектор III) са част от смесената канализационна мрежа в централната градска част. 

Предвижда се доизграждане на канализационната мрежа за постигане на съответствие с 

изискванията на Директива 91/271/ЕИО. По – гляма част от новата канализация се 

предвижда в южната жилищна зона на града, където мрежа е разделна. Отпадъчните води 

от тази зона се събират и отвеждат за пречистване по новопроектиран Главен колектор IV, 

който се включва в ревизионна шахта при ОК 294.    

 

Дължини на реконструиранатa и нова канализационна мрежа  - агломерация Елхово 
№ Инвестиционни мерки Диаметър Материал Дължина, m 
 Реконструирани мрежи и съоръжения:    

1 
Гл. колектор II по ул. „Ал. Стамболийски  1 000 PP 102.50 

1 200 PP 101.00 

2 
Гл. колектор II по ул. „Момчил Войвода“  

630 PP 84.50 

3 
Гл. колектор I по ул. „Царибродска“  

П200/100 PP 29.70 

4 Гл. колектор III по ул. „Търговска“  1 000 PP 142.80 

5 Канализация по ул. "Марица“  315 PP 107.50 
6 Канализация по ул. "Охрид“  400 PP 52.60 
7 Канализация по ул. "Чаталджа“  400 PP 99.20 
8 Канализация по ул. "Г.С. Раковски“  400 PP 64.90 
9 Канализация по ул. "Цар Самуил“  400 PP 78.80 
10 Канализация по ул. "Пирот“ 315 PP 60.40 
 Нови мрежи и съоръжения:    
12 Канализация на изток от кв.106  315 PP 131.10 
13 Канализация по ул. П. Р. Славейков  315 PP 154.00 
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14 Канализация по ул. Кирил и Методи  315 PP 88.20 
15 Канализация по ул. Бенковски  315 PP 103.10 
16 Канализация по ул. Ал. Стамболийски  315 PP 159.20 
17 Канализация по ул. Беласица  315 PP 122.30 
18 Канализация на юг от кв.107  315 PP 238.80 
19 Канализация по ул. 13-ти Март  400 PP 110.90 
20 Канализация по ул. Г. С. Раковски  315 PP 38.00 
21 Канализация по ул. Цар Самуил  315 PP 40.00 
22 Главен колектор до сухо дере 315 PP 947.00 
23 СКО 117 бр.   
24 Уличен отток 38 бр.   
 

Дължината на реконструираната мрежа е 924 m, а на новата мрежа – 2 133 m. 

Общата дължина на канализационната мрежа, включена в инвестиционното предложение е 

3 057 m. 

 

Б. Мерки за агломерации и населени места под 10 000 жители (по компонент 

водоснабдяване за населени места над 50 жители и по компонент отвеждане и 

пречистване за агломерации над 2000 Е.Ж.): 

Инвестиционните предложения, свързани с мерки за агломерации над 2000 е.ж. за 

отпадъчни води и мерки за населени места над 50 жители за питейно-битово 

водоснабдяване, на този етап на разработката, са с недостатъчно ниво на подробност и 

много ниска степен на подробност. В тази връзка, за инвестиционните предложения за 

агломерации над 2000 е.ж. и за населени места над 50 жители, на следващ етап на 

развитие на техните проектни разработки следва да бъде уведомен компетентния 

орган по околна среда и да се прилага законодателството по околна среда. 

 

 По компонент Отвеждане и пречистване на отпадъчните води: 

Идентифицирана е една мярка за отвеждане и пречистване на отпадъчните 

води за една агломерация над 2000 е.ж. - Агломерация Стралджа - 

необходимост от мрежи, съоръжения и ПСОВ.  

Мерки по отвеждане и пречистване за агломерации над 2000 Е.Ж.  
№ Агломерация Населени места Е.Ж. Мерки 

1 
Агломерация 
“Стралджа” 
  

гр. Стралджа 
 6 264 

Изграждане на канализационна мрежа, 
съоръжения и ПСОВ. 
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 По компонент Питейно водоснабдяване: Мерките за питейно 

водоснабдяване за населени места и агломерации над 50 жители за питейно 

водоснабдяване са представени в следващата таблица: 

Мерки за питейно водоснабдяване за населени места и агломерации над 50 жители 
№ Водоснабдителн

а система  
Населени 
места 

Брой 
жители Мерки 

1 ВС “Стралджа” 
  

гр. 
Стралджа 
 

5 668 
Възстановяване на СОЗ около водоизточниците; 
Реконструкция на част от разпределителна 
водоснабдителна мрежа на гр. Стралджа. 

2 ВС "Зимница"  с. 
Зимница 1 707 

Включване към водоизточник от друга 
водоснабдителна система или изграждане на 
пречиствателно съоръжение.  
Реконструкция на част от външен водопровод. 

3 

ВС "Асеново - 
Симеоново - 
Тенево"  
 

с.Тенево, 
с.Симеоно
во 

1665 

Реконструкция на част от външен водопрово за с. 
Тенево 
Реконструкция на част от външен водопровод за с. 
Симеоново 

4 
ВС "Роза - Ген. 
Инзово" 
 

 с. Роза, 
с. Генерал 
Инзово 

1797 

Включване към водоизточник от друга 
водоснабдителна система или изграждане на 
пречиствателно съоръжение. Реконструкция на част от 
външни водопроводи. 

5 

ВС 
"Хаджидимитров
о"  
 
 

с. Безмер, 
с. 
Хаджидим
итрово, 
с. 
Болярско 

2094 

Включване към водоизточник от друга 
водоснабдителна система или изграждане на 
пречиствателно съоръжение. Реконструкция на част от 
външни водопроводи. 

6 ВС "Ботево"  с. Ботево 832 

Включване към водоизточник от друга 
водоснабдителна система или изграждане на 
пречиствателно съоръжение; 
Подмяна на електро-механичното оборудване; 
Ремонт на помпената станция. 
Реконструкция на част от външен водопровод. 

7 ВС "Маломир" с.Маломир 692 Реконструкция на част от външен водопровод. 

8 ВС "Ханово" с. Ханово 630 

Включване към водоизточник от друга 
водоснабдителна система или изграждане на 
пречиствателно съоръжение. Реконструкция на част от 
външен водопровод. 

9 ВС "Бояново-
Стройно" 

с. Бояново, 
 658 

Включване към водоизточник от друга 
водоснабдителна система или изграждане на 
пречиствателно съоръжение за с. Бояново. 
Реконструкция на част от външни водопроводи за с. 
Бояново. 
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№ Водоснабдителн
а система  

Населени 
места 

Брой 
жители Мерки 

1
0 ВС "Бакаджик" 

с. Окоп,  
с. Победа,  
с. Калчево,  
с. 
Козарево,   
с. 
Каравелов
о,  
с. Челник,  
с. Робово 

2746 

Реконструкция на част от външни водопроводи за с. 
Калчево, с. Окоп, с. Каравелово, с. Козарево, с. Победа, 
с. Челник, с. Войника, с. Каменец 
Включване към водоизточник от друга 
водоснабдителна система или изграждане на 
пречиствателно съоръжение за с. Робово 

1
1 

ВС "Драма - 
Крумово - 
Миладиновци" 
 

с.Крумово 
с. Драма 
с. 
Миладино
вци 

891 

Включване към водоизточник от друга 
водоснабдителна система или изграждане на 
пречиствателно съоръжение за с. Крумово. 
Реконструкция на част от външен водопровод за с. 
Крумово. 
Включване към водоизточник от друга 
водоснабдителна система или изграждане на 
пречиствателно съоръжение за с. Драма. 
Реконструкция на част от външен водопровод за с. 
Драма. 
Включване към водоизточник от друга 
водоснабдителна система или изграждане на 
пречиствателно съоръжение за с. Миладиновци. 
Реконструкция на част от външни водопроводи за с. 
Миладиновци. 

1
2 ВС "Изгрев" с. Изгрев 561 Реконструкция на част от външен водопровод. 

1
3 ВС "Скалица" с. Скалица 518 

Включване към водоизточник от друга 
водоснабдителна система или изграждане на 
пречиствателно съоръжение.  
Реконструкция на част от външен водопровод. 

1
4 

ВС "Стефан 
Караджово" 

с. Стефан 
Караджово 473 Реконструкция на част от външни водопроводи. 

1
5 

ВС "Малък 
манастир" 

с.Малък 
манастир 434 

Включване към водоизточник от друга 
водоснабдителна система или изграждане на 
пречиствателно съоръжение; 
Реконструкция на част от външни водопроводи. 

1
6 

ВС "Овчи 
кладенец" 

с. Овчи 
кладенец 422 

Включване към водоизточник от друга 
водоснабдителна система или изграждане на 
пречиствателно съоръжение. 
Реконструкция на част от външни водопроводи. 

1
7 ВС "Иречеково" с. 

Иречеково 418 

1
8 ВС "Гълъбинци" с. 

Гълъбинци 299 

1
9 ВС "Джинот" с. Джинот 254 

2
0 ВС "Мелница" с.Мелница 254 Реконструкция на част от външен водопровод. 

2
1 

ВС "Първенец - 
Богорово"  
 

с. 
Първенец, 
с. 
Богорово 

325 
Включване към водоизточник от друга 
водоснабдителна система или изграждане на 
пречиствателно съоръжение. 
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№ Водоснабдителн
а система  

Населени 
места 

Брой 
жители Мерки 

2
2 

ВС "Меден 
кладенец" 

с. Меден 
кладенец 220 

Включване към водоизточник от друга 
водоснабдителна система или изграждане на 
пречиствателно съоръжение. Реконструкция на част от 
външен водопровод. 

2
3 ВС "Търнава"  с. Търнава 175 

Включване към водоизточник от друга 
водоснабдителна система или изграждане на 
пречиствателно съоръжение; 
Реконструкция на част от външен водопровод. 
Подмяна на електро-механичното оборудване; 
Ремонт на помпената станция. 

2
4 ВС "Межда" с. Межда 162 

Включване към водоизточник от друга 
водоснабдителна система или изграждане на 
пречиствателно съоръжение; 
Реконструкция на част от външни водопроводи. 

2
5 

ВС "Жребино-
Борисово"  

с. 
Жребино, 
с. 
Борисово 

220 Включване към водоизточник от друга 
водоснабдителна система или изграждане на 
пречиствателно съоръжение.  
Реконструкция на част от външни водопроводи. 2

6 ВС "Правдино" с. 
Правдино 105 

2
7 ВС „Бояджик“ с. Бояджик 1293 Реконструкция на част от външни водопроводи. 

2
8 

ВС „Голямо 
Крушево“ 

с. Голямо 
Крушево 234 Реконструкция на част от външни водопроводи. 

2
9 ВС „Оман“ с. Оман 62 Реконструкция на част от външни водопроводи. 

3
0 ВС „Попово“ с. Попово 282 Реконструкция на част от външни водопроводи. 

3
1 ВС „Шарково“ с. 

Шарково 182 Реконструкция на част от външни водопроводи. 

3
2 

ВС „Голям 
Дервент“ 

с. Голям 
Дервент 65 Реконструкция на част от външни водопроводи. 

3
3 

ВС „Малко 
Кирилово - 
Гранитово“ 

с. 
Гранитово 547 Реконструкция на част от външни водопроводи. 

3
4 

ВС 
„Александрово“ 

с. 
Александр
ово 

149 Реконструкция на част от външни водопроводи. 

3
5 ВС „Маленово“ с. 

Маленово 281 Реконструкция на част от външни водопроводи. 

3
6 ВС „Палаузово“ с. 

Палаузово 111 Реконструкция на част от външни водопроводи. 

3
7 ВС „Поляна“ с. Поляна 196 Реконструкция на част от външни водопроводи. 

3
8 

ВС „Генерал 
Тошево“ 

с. Генерал 
Тошево 325 Реконструкция на част от външни водопроводи. 

3
9 

ВС „Могила – 
Чарда“ 

с. Могила, 
с. Чарда 710 

Реконструкция на част от външни водопроводи за с. 
Могила. 
Реконструкция на част от външни водопроводи за с. 
Чарда. 

4
0 

ВС „Голям 
манастир“ 

с. Голям 
манастир 357 Реконструкция на част от външни водопроводи. 

4 ВС „Дряново“ с. Дряново 93 Реконструкция на част от външни водопроводи. 
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№ Водоснабдителн
а система  

Населени 
места 

Брой 
жители Мерки 

1 
4
2 ВС „Войника“ с. 

Войника 
330 

Реконструкция на част от външни водопроводи. 

4
3 ВС „Каменец“ с. 

Каменец 
394 

Реконструкция на част от външни водопроводи. 

 
От описаните инвестиционни предложения и необходими мерки става ясно, че: 

 Инвестиционните предложения за агломерации над 10 000 жители 

включват предимно реконструкции и изграждане на съществуващи 

водопроводи и участъци от канализационни мрежи, като новите 

инвестиционни предложения са 1 бр. водопроводи, нова второстепенна 

канализационна мрежа и нов главен колектор; 

 Мерките за агломерации над 2000 е.ж. за отпадъчни води - мрежи, 

съоръжения и ПСОВ представляват нови инвестиционни предложения, но 

към момента няма яснота и конкретика за техните местоположение и 

параметри; 

 Мерките за агломерации и населени места над 50 жители за питейно 

водоснабдяване предвиждат основно реконструкция на съществуващи 

съоръжения, възстановяване на санитарно-охранителни зони и алтернативи 

възможности за осигуряване на питейни води с необходимото качество 

(включване към водоизточник на друга водоснабдителна система или 

изграждане на пречиствателно съоръжение за питейни води). Към момента 

няма яснота и конкретика за местоположението и параметрите на тези 

мерки.  

 

В тази връзка, към иницииране на допълнителни процедури по ОВОС за 

агломерации над 2000 е.ж. за отпадъчни води и населените места над 50 жители за 

водоснабдяване, ще се пристъпи на следващ етап, при изясняване на параметрите на 

мерките.  

 
2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; 

необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или 
поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от 
изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, 
електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина 
на изкопите, ползване на взрив 
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Реализирането на инвестициите по РПИП включва извършване на дейности по 

строителство, свързани с реконструкция и изграждане на нови ВиК съоръжения, и 

експлоатация на съоръженията. 

Експлоатацията на съоръженията в агломерациите над 10 000 жители, и по-

специално водопроводните и канализационни отклонения не е свързана с допълнителни 

дейности, освен контрол и поддръжка на целостта и доброто им състояние. 

Дължините на водопроводните и канализационните клонове, предвидени за 

изграждане, и реконструкция е дадена в 0, 0, 0 и 0 по-горе. Засегнатите нови площи при 

реализацията на новият водопровод  в агломерация Ямбол са представени в Приложение 

№ 3 към Уведомлението. За мерките за агломерациите над 2000 е.ж. за отпадъчни води и 

населените места над 50 жители за водоснабдяване няма определено местоположение и 

параметри.  

Не се предвиждат други спомагателни и поддържащи дейности, в т.ч. друга 

техническа инфраструктура освен изброената.  

Реконструкцията и полагането на новите тръбопроводи, както беше описано, са 

свързани с изкопни работи. Дълбочината на изкопите се определя в зависимост от 

параметрите на тръбите и особеностите на терена.  

Изисква се дебелината на земното покритие върху тръбопроводите, да не е по-малка 

от 1.2 m за запазване на подходяща температура на флуида. В населените места, поради 

действието на динамични товари, всички тръбопроводи се полагат на дълбочина с 

покритие 1.5 m. При земен терен се прави изкоп малко под проектната нивелета на тръбата, 

а при скалист терен се прави изкоп на дълбочина по-голяма с 10-20 cm, като по-голямата 

дълбочина се засипва с мека почва и се трамбова с цел предпазване на тръбите от повреда.  
Ширината на изкопите за тръби до 500 mm се приема B = D ± 0,6 m, а за по-големи 

от 500 mm B = D ± 1.0 m. За бетонни и стоманобетонни тръби ширината на изкопа В се 

приема с 10-20 cm по-голяма (D е външният диаметър на тръбата).  

Няма да се използва взрив за направата на изкопите.  
 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план 
дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното 
предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни 
документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на 
инвестиционното предложение по реда на специален закон 

РПИП се изготвя в рамките на проект „Подпомагане на регионалното 

инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“, финансиран по Оперативна програма 

„Околна среда“ 2014-2020 г. (ОПОС). РПИП ще осигури ресурсно ефективна, устойчива 
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и приемлива за населението рамка за изпълнение на ВиК инвестиции с принос към 

Специфична цел 1 „Опазване и подобряване на състоянието на водните ресурси“ на ОПОС 

2014-2020 г.  

РПИП има пряка връзка с Регионалният генерален план (РГП) за 

водоснабдяване и канализация на обособената територия на „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол, 

тъй като в РПИП е направен анализ на РГП, в т.ч. на проблемите, които РГП не решава по 

отношение на ВиК системите и съоръженията в обособената територия, с оглед изпълнение 

на националното и европейско законодателство в областта на водите. В резултат, 

инвестиционните предложения и мерките, които РПИП идентифицира, в по-голямата си 

част произтичат от РГП. За РГП е проведена процедура по екологична оценка по реда на 

глава шеста на Закона за опазване на околната среда и оценка за съвместимост по реда на 

Закона за биологичното разнообразие. В резултат е издадено Решение № ЕО-30/2013 г., с 

което е преценено да не се извършва екологична оценка за РГП, при прилагането на който 

няма вероятност да се окаже значително въздействие върху околната среда и човешкото 

здраве. При анализа на РГП по време на изготвянето на РПИП са съобразени поставените 

условия в Решение № ЕО-30/2013 г. и по-специално условие № 2 за необходимостта от 

включване на допълнителни мерки за решаване на идентифицираните проблеми с 

качеството на питейната вода във всички обособени зони, в които са констатирани трайни 

и чести отклонения от допустимите норми, независимо от големината на зоната и броя на 

населението в населените места, включени в тях, съгласно изискванията на Наредба № 9 за 

качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. В изпълнение на условието 

са предложени мерки за разрешаване на проблемите, свързани с високо съдържание на 

нитрати или хлориди в населените места, където това се наблюдава като проблем. В тази 

връзка РПИП може да се разглежда като надграждащ спрямо РГП (допълнителните 

спрямо РГП мерки, включени в РПИП са мерките за водоснабдяването на селата 

Бояново, Стройно, Робово, Изгрев, Малък манастир, Мелница, Богорово, Борисово и 

Правдино) - по-голямата част от предвижданията за ВиК в РПИП вече са били 

предмет на екологична оценка в РГП.  

РПИП е съобразен с Плановете за управление на речните басейни и Плановете за 

управление на риска от наводнения, както и други стратегически документи които са 

изготвени на регионално, областно и общинско ниво. 

За РПИП е извършена процедура по преценяване на необходимостта от извършване 

на екологична оценка, чрез която е проведена и процедура по оценка за съвместимост. В 

резултат е постановено Решение № ЕО-17/2017 г. за преценяване на необходимостта от 
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извършване на екологична оценка на министъра на околната среда и водите. Решението е с 

характер „да не се извършва екологична оценка“. Условието от решението е съобразено 

при изработването на РПИП. 

РПИП е съобразен и със стратегическите документи на регионално, областно и 

общинско ниво – Регионален план за развитие на Югоизточен район за планиране 2014-

2020 г., Областна стратегия за развитие на Област Ямбол 2014-2020 г., Общински планове 

за развитие на общините в обособената територия. 

За реализиране на инвестиционните предложения е необходимо разработване и 

одобряване на съответните подробни устройствени планове, учредяване на сервитути и 

права за пресичане на техническа инфраструктура (разрешение за пресичане на пътна 

(магистрала), ЖП инфраструктура, воден обект - напоителен канал) получаване на 

разрешения за строеж – дейностите са по реда на Закона за устройство на територията. 

 

4. Местоположение 
/населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват 
засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни 
проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане 
на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна 
защита и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано 
трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна 
инфраструктура/ 
 
Териториалният обхват на РПИП съвпада с обособената територия обслужвана от 

ВиК оператора „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол и включва всички 5 общини в област Ямбол 

(Ямбол, Болярово, Елхово, Тунджа и Стралджа), с всички населени места в тях - 4 града и 

105 села.  

Карта на обособената територия е показана на следващата фигура:  
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Фигура 4-1 Географска карта на обособената територия на „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол 

 
Идентифицирано е конкретното местоположение за инвестициите единствено в 

агломерациите за над 10 000 жители.  

За Агломерация Ямбол почти всички инвестиции ще се реализират в 

регулационните граници на гр. Ямбол. Изключение прави предвиденият нов водопровод от 

ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“ – водопроводът е с дължина 6 589 m, от които 738 m попадат 

в сервитута на съществуващ водопровод или в границите на имоти на ВиК-дружеството. 

Останалите 6 211 m са по ново трасе. Засегнатите площи са в землищата на гр. Ямбол, 

Община Ямбол и с. Кабиле, Община Тунджа.  

За Агломерация Елхово почти всички инвестиции ще се реализират в 

регулационните граници на гр. Елхово. Изключение прави единствено предвиденият за 

реконструкция външен водопровод „Воден – Елхово“, в участъка от с. Златиница до НР – 

гр. Елхово. Този участък от водопровода попада в землищата на гр. Елхово и с. Добрич, 

Община Елхово и в с. Златиница, Община Болярово. Водопроводът има учредени 

сервитутни права. Не се засягат нови площи и няма необходимост от разработване на ПУП. 

 
В Приложение № 3 към Уведомлението са представени регистър на засегнатите 

имоти за новия водопровод в агломерация „Ямбол“ и картен материал, в т.ч. в цифров 

формат.  
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В Приложение № 4 към Уведомлението са представени карти с нанесени 

водоснабдителни и канализационни мрежи, обекти на инвестиционните намерения в 

урбанизирана територия. 

За мерките за населени места и агломерации над 2000 е.ж. за отпадъчни води 

(идентифицирано е единствено, че се отнасят за Агломерация Стралджа) и мерките за 

населени места и агломерации над 50 жители за питейно водоснабдяване (идентифицирани 

са населените места, които се отнасят към съответната водоснабдителна система, но не е 

идентифицирано местоположение и необходими площи за идентифицираните в РПИП 

мерки) към настоящия етап няма идентифицирани конкретни параметри за 

местоположение и необходими площи.  

По отношение на засягането/евентуалното въздействие върху елементи на 

Националната екологична мрежа: 

За Агломерация Ямбол 

Дейности по канализационната мрежа се предвиждат единствено в регулационните 

граници на гр. Ямбол, ето защо те не могат да окажат въздействие върху елементи на 

Националната екологична мрежа. Същото се отнася и за разпределителната мрежа, с 

изключение подмяната на водопровод от ПС „Ормана“ до гр. Ямбол. Така някакво 

въздействие е възможно единствено при изграждането на новия водопровод от ПС 

„Кабиле“ до ПС „Ормана“, и подмяната на водопровод от ПС „Ормана“ до гр. Ямбол. 

Новият водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“, както и отсечката за подмяна 

от ПС „Ормана“ до гр. Ямбол пресича ЗЗ „Река Тунджа 1“, код BG0000192, обявена по 

Директивата за хабитатите. Дължината от водопроводното трасе, преминаващо през 

зоната, е 287 м (на следващата фигура). 
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Фигура 4-2 Разположение на външните водопроводи (червена линия) спрямо защитени 

зони и територии 

В границите на зоната трасето на новия водопровод пресича съществуващ канал, 

като около 35 m засяга рудерална тревиста растителност по бреговете му. Около 210 m до 

ПС „Ормана“ пресичат обработваеми земи – ниви, а след това до помпената станция – 

отново рудерална тревиста растителност. Отсечката за подмяна от ПС „Ормана“ до гр. 

Ямбол минава през рудерални тревисти места – около 200 m, и около 170 m – през 

акациева култура (на следващите две снимки от Google Earth). 
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Снимка 4-1 Характер на терена, пресичащ се от отсечката за подмяна от ПС 

„Ормана“ до гр. Ямбол (червена линия). 

 
Снимка 4-2 Акациева култура, пресичаща се от отсечката за подмяна от ПС 

„Ормана“ до гр. Ямбол (червена линия). 

 

 Разглежданите водопроводи не засягат защитени територии по смисъла на Закона за 

защитените територии. Най-близко разположените такива са: 

- ПЗ Находище на мразовец в м. Ормана - на около 1.6 km източно; 
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- ЗМ Иван гьол - на около 1.8 km източно; 

- ЗМ Веселиновска гора - на около 2.9 km източно (според границите, актуални към 

14.01.2018 г.). 

Голямото отстоянието на защитените територии от ИП не предполага някакви 

отрицателни въздействия тях. 

За Агломерация Елхово 

Вероятност от отрицателни въздействия върху околната среда, респ. защитени 

територии и зони, има единствено при изграждане/реконструкция на водопроводната и 

канализационната мрежа. Дейности по канализационната мрежа се предвиждат единствено 

в регулационните граници на гр. Елхово, ето защо те не могат да окажат отрицателни 

въздействия. Същото се отнася и за разпределителната мрежа. Така някакво отрицателно 

въздействие е възможно единствено при реконструкцията на част от външен водопровод от 

КИ „Големия Кайнак“, с. Воден – отсечката от с. Златиница до НР на гр. Елхово. 

Отсечката за реконструкция на външен водопровод от КИ „Големия Кайнак“ от с. 

Златиница до НР на гр. Елхово не засяга защитени зони от Натура 2000. Най-близката 

такава е ЗЗ „Река Тунджа 2“, код BG0000195, обявена по Директивата за хабитатите. Най-

близкото разстояние между границите на ЗЗ и частта за реконструкция е около 1.6 km 

(следващата фигура). 

 
Фигура 4-3 Разположение на външния водопровод (червена линия) спрямо защитени зони и 

територии 
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Разглеждания водопровод не засяга защитени територии по смисъла на Закона за 

защитените територии. Най-близко разположените такива са: 

- Резерват Долна Топчия - на около 1.7 km западно; 

- Резерват Балабана - на около 5.4 km западно; 

Голямото отстоянието на защитените зони и територии от ИП не предполага 

някакви отрицателни въздействия тях. 

Канализационните и водопроводните отклонения, предвидени за агломерациите над 

10 000 жители  не са свързани с риск за човешкото здраве, съответно нямат отношение към 

обектите, подлежащи на здравна защита.  

По отношение на териториите за опазване на обектите на културното 

наследство, към момента не са установени такива в местата, предвидени за осъществяване 

на инвестициите. По време на СМР, свързани с нарушаване на целостта на земния пласт е 

възможно да се открият структури и находки, които имат признаци на културни ценности. 

При тези случаи съгласно чл.160 от Закона за културното наследство дейността се спира и 

се прилага разпоредбата на чл. 72 от закона. 

Обособената територия на „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол граничи с обособените 

територии на „ВиК“ ЕАД гр. Бургас, „ВиК“ ООД, гр. Сливен, „ВиК“ ЕООД, гр. Стара 

Загора и държавната граница с Република Турция. Инвестиционните предложения и мерки 

са на голямо разстояние от държавната граница с Република Турция. Реализирането им е 

свързано с незначителни въздействия по време на строителството, които са с локален 

обхват, съвпадащ с обхвата на строителните площи. Не се очакват значителни въздействия 

и по време на експлоатацията на системите и съоръженията на ВиК. Съответно, не се 

очаква въздействие върху територии извън Област Ямбол, в т.ч. върху околната 

среда и здравето на хората на територията на Република Турция.  

Не се предвижда нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 

 
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 

експлоатацията 
/вкл. предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено 
водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни 
води и/или подземни води, необходими, необходими количества, съществуващи 
съоръжения или необходимост от изграждане на нови съоръжения/ 
 
Не се предвижда водовземане или ползване на повърхностни и/или подземни води. 

За реализацията на дейностите, предвидени с РПИП ще бъдат необходими 

стандартни строителни материали за такъв вид обекти - инертни материали – пясък, 

баластра, почва (ще се осигури от изкопите), вода за питейни нужди за работещите (ще се 

ползва бутилирана вода) за етапа на строителство.  
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Експлоатацията на съоръженията не е свързана с ползване на природни ресурси. 

 
6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. 

приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт 
с води 

Дейностите по строителство и експлоатация на ВиК съоръженията не са свързани с 

емитиране на приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен 

контакт с води. 

 
7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители 

По време на строителната фаза и реализирането на РПИП се очаква временно 

въздействие върху атмосферния въздух. В зависимост от сроковете за изпълнение това 

въздействие ще бъде разпределено в сравнително големи периоди от време: краткосрочен 

до 2020, средносрочен до 2030 и и дългосрочен до 2040. 

В периода на строителните работи, по протежение на водопроводната и 

канализационна инфраструктура, атмосферният въздух ще се замърсява с прах и отпадъчни 

газове от работата на ДВГ на строителната техника и товарните ППС при извършване на 

изкопни работи, оформяне на изкопите, обратно засипване на дъното след полагане на 

тръбите, товаро-разтоварни работи на насипни строителни материали, земни маси и 

строителни отпадъци. Изграждането на ПСОВ и помпени станции, макар с локален обхват, 

също ще бъде свързано с емитиране на подобни замърсители. Тези строителни дейности 

ще бъдат свързани с емитиране на фини прахови частици, отработени газове от 

строителната механизация и транспорта при изпълнението на изкопните и строителните 

работи за полагане на ВиК мрежата, канализационните колектори и ПСОВ. Изпълнението 

на такъв вид обекти ще има за резултат временно въздействие (макар и разпределено в 

дълги периоди от време) и ще обхваща периода на строителството. 

След реализирането на Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за 

обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол не се очаква значително 

въздействие върху качеството на атмосферния въздух. По време на експлоатацията се 

очаква постоянно въздействие върху атмосферния въздух, което ще бъде дълготрайно и 

свързано основно с експлоатацията на изградените ПСОВ (за агломерациите над 2000 е.ж. 

за отпадъчни води). Специфичната технология и организация на процесите в едно такова 

съоръжение е свързана с емисии на газове и миризми, които ще имат траен ефект върху 

атмосферния въздух, но се очаква да бъдат с незначително въздействие, тъй като са 

достатъчно отдалечени от населените места. При предвиденото третиране на отделените 

утайки се очаква и генериране на парникови газове. Посоченото въздействие ще има 

локален ефект на и около площадката на обектите и по протежение на линейната 
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инфраструктура. Поради преобладаващите североизточни ветрове в региона, както и 

сравнително ниската повторяемост на тихо време и значителната скорост на вятъра през 

зимните месеци се очаква емисиите на замърсителите на атмосферния въздух да се 

разсейват успешно. 

 
8. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното 

третиране: 
По време на строителните дейности предвидените нови инвестициите във 

водоснабдяването и канализацията, както и предвидените ремонтни дейности на 

водовземни съоръжения, водоеми, помпени станции, ревизионни шахти и др. ще имат за 

резултат генериране на различни видове отпадъци - неопасни, строителни, опасни.  

По време на извършване на СМР при строеж на обекти по агломерациите отпадъци 

ще се генерират еднократно, по време на самото строителство. 

Очаквани опасни отпадъци: 

Опасни отпадъци се очаква да се генерират при поддръжката на строителна техника, 

транспортни средства и монтажна техника (няма да се генерират на терените на 

инвестиционните предложения, тъй като дейностите по поддръжка ще се изпълняват в 

специализирани сервизи), а също и при подмяната на етернитовите тръби от старите 

водопроводни системи - отпадък с код 17 06 05* - строителни материали, съдържащи 

азбест. Отпадъкът се генерира при подмяна на старите етернитови тръби. 

Очаквани строителни отпадъци: 

Отпадък с код 17 05 04 – Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03* - ще 

се генерират при осъществяване на изкопи. По-голямата част от тези земни и скални маси 

ще се върнат.  

Отпадък с код 17 06 05* - строителни материали, съдържащи азбест. Отпадъкът се 

генерира при подмяна на старите етернитови тръби. 

Отпадък с код 17 09 04 - смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от 

упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03– остатъци от тръби и фасонни части, получени 

по време на полагането на новите тръбопроводи и реконструкцията на старите. Ще се 

предават за третиране. 

Очаквани битови отпадъци: 

От жизнената дейност на работниците, извършващи дейностите по строителството 

ще се генерират отпадъци с код 20 03 01 – Смесени битови отпадъци, като средното им 

количество е 0.35 кг/ден/човек. 

Управление на отпадъците: 
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При управлението на отпадъците, генерирани при строителството - събирането, 

съхранение, повторна употреба или рециклиране, ще се спазват разпоредбите на 

специализираната нормативна уредба.  

Събраните отпадъци ще се предават на физически или юридически лица, 

притежаващи Разрешение ЗУО за дейности включващи събиране, транспортиране, 

временно съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци. 

При нормална експлоатация на съоръженията се генерират отпадъци единствено 

при работата на ПСОВ, предвидени за агломерациите над 2000 е.ж. за отпадъчни води 

(образуването на утайки) и битови отпадъци от работещите в станциите и при аварийни 

ремонтни дейности - в незначителни количества.  

 
9. Отпадъчни води: 

/(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, 
промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна 
станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен 
воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)/ 

За нуждите на работниците, извършващи строителните дейности, конкретните 

работни участъци ще бъдат снабдявани с химически тоалетни и мобилни мивки (санитарни 

контейнери). Поради това няма да се формират отпадъчни битово-фекални води.  

Експлоатацията на обектите, включени в РПИП, не е свързана с образуването на 

битово-фекални и на производствени отпадъчни води.  

 
10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката 

на предприятието/съоръжението: 
/в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните 
вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 
към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от 
тях/ 

Чрез предвидените инвестиции ще бъдат подменени съществуващите азбесто-

циментови водопроводи, с което ще се постигне положително въздействие по отношение 

на фактор опасни вещества.  

РПИП не предполага съхранение на опасни вещества, а употреба на опасни химични 

вещества се предвижда единствено за задължителните съгласно чл. 167 на Наредба № 2 за 

проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи дезинфекция и 

промиване на нови, преустроени или реконструирани водопроводни участъци. Ще се 

използва един от препоръчаните в цитираната наредба дезинфектанти, изброени към чл. 

167, ал. 7 на наредбата, като към момента не е уточнен конкретен дезинфектант. Мястото и 

начинът на изпускане на отработените води от дезинфекцията и промиването на 
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водопроводите ще се определят в съответствие с изискванията на нормативните актове за 

опазване на околната среда. 

 
 

Приложение № 1 Решение № ЕО-17/14.12.2017 г. на министъра на околната среда 

и водите 

Приложение № 2 Решение № ЕО-30/2013 г. на министъра на околната среда и 

водите 

Приложение № 3 Координати на трасето на нов водопровод от ПС „Кабиле“ до 

ПС „Ормана“ с регистри на засегнатите имоти и картен материал 

Приложение № 4 Карти с нанесени водоснабдителни и канализационни мрежи, 

обекти на инвестиционните намерения 

 

Дата:.........................      

 Уведомител:..................................... 
           /подпис/ 
 

 


