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ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ 

„ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДИТЕ НА ГРАД ПЛОВДИВ - ЕТАП 

1“, ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА КОЙТО ОБЩИНА ПЛОВДИВ ИМА 

НАМЕРЕНИЕ ДА ПОЕМЕ ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ 

 

I. ПРОЕКТ: „Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1“ 

II. ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Оперативна програма „Околна 

среда 2014 - 2020г.“ 

III. ПРОЦЕДУРА, ЕТАП: Приоритетна ос 1 „Води“, Процедурата за подбор 

на проекти № BG16M1OP002-1.006 „Изпълнение на ранни ВиК 

проекти“ 

IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: До 04.04.2022 г. 

V. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 48 месеца (словом: четиридесет и осем 

месеца) 

VI. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА: 

Настоящият проект се представя въз основа на покана за кандидатстване 

по процедура №BG16M1OP002-1.006 "Изпълнение на ранни ВиК проекти". С 

реализиране на проекта ще се гарантира оптимално отвеждане и пречистване 

на отпадъчните води, събирани в канализационните мрежи, които в момента 

се изхвърлят без съответното достатъчно пречистване, което да отговаря на 

заложените в Директива 91/271/ЕЕС изисквания. В настоящото проектно 

предложение са включени следните мерки, които касаят канализационната 

мрежа: подмяна на 13,428 км второстепенна канализационна мрежа с цел да се 

намали инфилтрационния поток към пречиствателната станция за отпадъчни 

води (ПСОВ); рехабилитация на Главен колектор VII и изграждане на нов 
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колектор с дължина 2,746 км, за да се осигури достатъчен хидравличен 

капацитет на системата. Одобреният идеен проект за реконструкция, 

модернизация и доизграждане на ПСОВ - Пловдив ще намали притока на 

вредни вещества и биогенни елементи във водоприемника. Пречистването на 

отпадъчните води ще даде възможност за надеждно и технологично стабилно 

постигане на съответствие с европейските изисквания за водите, изпускани 

ПСОВ при икономически изгодни условия. С реализацията на проекта ще бъде 

оптимизиран процесът за обработка на утайката, включително чрез 

стабилизация на утайката, механично отстраняване на водата и термично 

изсушаване на утайката и използване на биогаза. 

VII. ОСНОВНА ЦЕЛ:  

Основна цел на проекта е гарантирането на оптимално отвеждане и 

пречистване на отпадъчните води, събирани в канализационните мрежи, които 

в момента се изхвърлят без съответното достатъчно пречистване, което да 

отговаря на заложените в Директива 91/271/ЕЕС изисквания. С постигането на 

тази цел и гарантирането на оптимално функциониране на пречиствателната 

станция за отпадъчни води (ПСОВ), следва да се намали инфилтрираната вода 

в канализационната мрежа. Предвид заустването в чувствителна зона, 

отпадъчните води следва да преминат третично в пречистване в ПСОВ. 

Системата за обработка на утайките в ПСОВ следва да осигури гъвкавост при 

последващото им обезвреждане. Общите цели на проекта са привеждане в 

съответствие със Закона за водите, който транспонира Директивите на ЕО и 

създава регулаторна рамка за управление на водите и Закона за регулиране на 

водоснабдителните и канализационни услуги. Сегашните магистрални 

тръбопроводи, които са в експлоатация във водоснабдителната система на гр. 

Пловдив, са с обща дължина около 184,31 км. Дължината на второстепенната 

водоснабдителна мрежа е около 377,13 км. През 2015г., реалните загубите в 

разпределителната мрежа са били 47,74%.  

На етап I от проекта ще бъдат подменени 12,276 км водопроводи 

успоредни на канализацията, както и 708 сградни отклонения. Реализирането 

на мерките ще намали реалните загуби на гр. Пловдив от 47,74% на 45.27%. 

Канализационната система на Пловдив страда от висока инфилтрация. 

Маломерните колектори, които са били изградени в миналото не успяват да 

осигурят оттичането на смесените води в дъждовно време и се причиняват 

наводнения. Целта на настоящия проект е подмяна на 13,428 км второстепенна 

канализационна мрежа с цел да се намали инфилтрационния поток към ПСОВ 

и рехабилитация на Главен колектор VII и изграждане на нов колектор с 

дължина 2,746 км, за да се осигури достатъчен хидравличен капацитет на 

системата. Основаната цел на рехабилитацията на ПСОВ е да се намали 
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притока на вредни вещества и биогенни елементи във водоприемника. 

 Процесът на обработка на утайката, също ще бъде оптимизиран в този 

период включително чрез стабилизация на утайката, механично отстраняване 

на водата, термично изсушаване на утайката и използване на биогаза.  

 

VIII. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТА: 

1. Рехабилитация на Главен колектор VII, включваща проучване, 

проектиране, строителство и пускане в експлоатация; 

Описание 

Дейността по рехабилитацията на Главен колектор VII включва 

следните обособени участъци: 

- Участък от км.0,000 до км.1,139 с дължина 1139м. и напречно 

устообразно сечение У 2760/2300 мм. 

- Участък от км.1,139 до км.1,378 с дължина 239м. и напречно 

устообразно сечение У 2160/1800 мм. 

- Участък от км.1,378 до км.1,724 с дължина 346м. и напречно 

петоъгълно сечение П 1800/1800 мм. 

- Участък от км.1,724 до км.1,964 с дължина 240м. и напречно 

петоъгълно сечение П 1600/1600 мм 

- Участък от км.1,964 до км.2,193 с дължина 229м. и напречно 

петоъгълно сечение П 1500/1500 мм 

- Участък от км.2,193 до км.2,337 с дължина 144м. и напречно 

петоъгълно сечение П 1300/1300 мм 

- Участък от км.2,337 до км.2,800 с дължина 463м. и напречно 

петоъгълно сечение П 1200/1200 мм. 

Рехабилитацията на всеки технологичен участък от съществуващия 

Колектор VII се предхожда от следните дейности: почистване от дънни наноси 

и инспекция с видеонаблюдение /CCTV/ или други технологии. 

 

Резултат 

Рехабилитацията, включваща и почистване на 2,8 км от съществуващия 

Главен колектор VІІ е необходима, тъй като подмяната на второстепенната 

канализационна няма да реши проблема с наводненията или работата под 

напор в канализационната мрежа. С изпълнение на тази дейности ще се 

спомогне за намаляване на инфилтрацията в район Северен, която е и най-

висока в целия град. Тези данни дефинират необходимостта от извършване на 
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тази дейност. Прединвестиционното проучване на гр.Пловдив категорично 

показва висока степен на инфилтрация на подпочвените води в канализацията 

на Северна градска част. Модулът на инфилтрацията за този район е 0,59 

л/с/ха и това е най-голямата му стойност за целия град. Тези данни еднозначно 

дефинират необходимостта от рехабилитация на Главен колектор VІІ. 

2. Реконструкция, модернизация и доизграждане на Пречиствателна 

станция за отпадъчни води - Пловдив - Инженеринг; 

Описание 

По проекта следва да бъдат изпълнени следните дейности: 

- изготвяне на технически и работен проект за рехабилитация и 

доизграждане на ПСОВ - гр. Пловдив на база одобрен идеен проект и 

упражняване на авторски надзор; 

- изпълнение на строително-монтажните работи, залегнали в изготвения 

работен проект, необходими за реконструкцията и разширяването на ПСОВ - 

гр. Пловдив; 

- строително-монтажните дейности са свързани с доставката на 

оборудване за пречиствателна станция; 

- доставка на оборудването и съоръжения, необходими за 

реконструкция, модернизация и доизграждане на ПСОВ - Пловдив, които ще 

отговарят на разработения и одобрен технически и работен проект и ще 

допринесат за реализиране на целите на проектното предложение; 

- пускане в експлоатация на инсталациите и извършването на 

необходимите изпитвания; 

- осигуряване на ръководства по поддръжка и експлоатация, както и 

екзекутивни чертежи по всички части; 

- обучение на експлоатационен персонал; 

 

Резултат 

Техническият и работният проект трябва да отговарят на заложените в 

одобрения идеен проект мерки. 

Основната цел, която ще бъде постигната с рехабилитацията на ПСОВ е 

да се намали навлизането на вредни вещества и биогенни елементи във 

водоприемника. Пречистването на отпадъчните води ще позволява надеждно и 

стабилно съответствие на технологията с предвидените европейски 

изисквания за заустване на градски ПСОВ (Директива 91/271/EEC) при 

икономически изгодни условия. Ще бъдат постигнати мерките заложени в 

идейния проекта: гравитационен канал с дъждопреливник, свързан директно 

към водоприемника, река Марица, през байпасен канал; двустепенно 
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прецеждане през последователно разположени груби (25mm) фини стъпкови 

решетки (6mm); повдигане на отпадъчните води чрез потопени шламови 

помпи; отделяне на пясък и плаващи в аерирани пясъкозадържатели със зона 

за задържане на мазнини; първично утаяване в съществуващите първични 

радиални утаители; нов байпас; биологичното пречистване за отстраняване на 

въглерод, азот и фосфор; третирането на утайките по предвидената технология 

в идейния проект; за обезводнената утайка ще се изгради съоръжение за 

термично изсушаване на утайката, който е проектирано за по-нататъшно 

намаляване на масата на утайката и достигане на концентрация на сухо 

вещество до 85-90%. Тази стъпка от третирането позволява различни решения 

за обезвреждане на утайката. За осигуряване на достатъчно топлинна енергия 

са възможни два различни източника на енергия. Първият е система базирана 

на използването на биогаза произведен в анаеробните изгниватели в котли за 

добив на топлина. Произведената топлина може де се използва директно за 

изсушаване на утайката. Предвидено е използването на остатъчната топлина 

от системата за изсушаване на утайката за подгряване на утайката преди 

постъпването й в анаеробните изгниватели. Когато има недостиг на топлина за 

подгряване, допълнителна такава се подава от КО-генераторите, които 

произвеждат първо електричество, което ще се използва за процесите на 

третиране и води до намаляване на закупуваната външна електроенергия и 

второ имат система за рекупериране на топлина от мотора и изгорелите газове 

която се отвежда за подгряване на утайките. Вторият източник на топлина се 

базира на използването на външен енергоизточник в случая това е природен 

газ. 

 

3. Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. 

Пловдив, Етап І, квартал (част) 10 бул. „Дунав“ – „Брезовско шосе“; 

Описание 

Настоящата дейност включва строително-монтажни работи свързани с 

изграждането на облекчителен колектор VІІ и подмяна на водопровод (част) 

10 - магистрален водопровод по бул. "Дунав" от бул. "Васил Априлов" до 

"Брезовско шосе". Съгласно резултатите от хидравличните изчисления, 

представени в Том 2 – Приложения към Прединвестиционното проучване на 

гр. Пловдив, рехабилитацията (включваща почистването) на 2.8км от 

съществуващия Колектор VII, както и подмяната на второстепенната и 

канализационна мрежа няма да реши проблема с наводненията или работата 

под напор в канализационната мрежа, а съществуващият Колектор VII е с 

недостатъчен размер за поемане на максималния отток и връща вода към 
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второстепенната мрежа. Само реализацията на подмяна на съществуващия 

колектор би представлявало мащабен проблем, тъй като такава мярка напълно 

би прекъснала оттока в Колектор VII – един от главните колектори в 

канализационната система на гр.Пловдив – за времето на строителство. В 

настоящото предложение за решаване на проблема в северната градска част е 

заложено да се построи нов облекчителен колектор с необходимия диаметър, 

който да е положен успоредно на съществуващия в северното платно на бул. 

„Дунав“ и после по ул.„Брезовско шосе“ към Северния обходен колектор. 

Новият Облекчителен колектор трябва да компенсира липсващия капацитет на 

съществуващия Колектор VII. Двата колектора (съществуващият и 

облекчителният) работещи успоредно ще имат необходимия капацитет за 

поемане на максималния отток. Разтоварващият /облекчителен/ колектор ще 

бъде положен успоредно на Колектор VII от ревизионна шахта PDV-189 до 

PDV-003. При ревизионна шахта PDV-003 Разтоварващият колектор VII ще 

промени посоката си на североизток и оттам ще се насочи направо към 

Северен обходен колектор. Трасето ще премине по ул.„Брезовско шосе“. Ще 

бъде извършена и реконструкция на водопровод по бул. “Дунав” от бул. 

„Васил Априлов” до ул. „Брезовско шосе”, който върви в трасето на 

канализацията предвидена за израждане или рехабилитация.  

Резултат 

Реализацията на настоящата дейност, включва изграждането на 

облекчителен колектор VІІ и ще реши проблема с наводненията или работата 

под напор в канализационната мрежа. Двата колектора (съществуващият и 

разтоварващият) работещи успоредно ще имат необходимия капацитет за 

поемане на максималния отток. Новоизграденият колектор ще бъде положен 

успоредно на Колектор VII -1 от ревизионна шахта PDV-189 до PDV-003. При 

ревизионна шахта PDV-003 Разтоварващият колектор VII ще промени 

посоката си на северо-изток и оттам ще се насочи направо към Северен 

обходен колектор. Реализирането на строителните дейности, касаещи 

реконструкцията на водопроводните мрежи ще намали загубите във 

водоснабдителната система на гр. Пловдив свързани с аварии. 

 

4. Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на 

гр.Пловдив, Етап І, квартал (част) 1 (1-1 и 1-2); 

Описание 
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Реализацията на настоящата дейност включва строителни работи по 

реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, 

етап 1,квартал (част) 1 (1-1 и 1-2). Част 1-1 е заключена между булевардите 

„България”, „Марица - север” и „Победа” и ул. „Васил Левски”, като включва 

улиците „Сава Муткуров”, „Средец”, „Драгота”, „Ильо Войвода”, „Стефан 

Ботев”, „Самара”, „Баткун”, „Поп Тачо”, ул. „Богдан”, ул. „Неофит Рилски”, 

ул. „Братаница”, ул. „Абоба”, ул. „Сливница”, ул. „Васил Левски”. Част 1-2 е 

заключена между булевардите „България”, „Марица - север”, „Цар Борис III 

Обединител” и ул. „Васил Левски”, като включва улиците „Белград”, 

„Полковник Бонев”, „Златю Бояджиев”, „Ибър”, „Драва”, „Брезовска”, 

”Кутловица”, „Тича”, „Хан Пресиян” и „Георги Котов”. 

Резултат 

 С реализация на настоящата дейност ще се намали честота на аварии 

по водопроводите, която е главната причина за действителните загуби във 

водопроводната мрежа. Още повече, по време на ремонтите или подмяната на 

водопроводната мрежа се наблюдават отлагания на манган по вътрешната 

повърхност на тръбите и корозия по стоманените тръбопроводи. Това 

значително количество реални загуби на вода е причина и за високата степен 

на инфилтрация в канализационната мрежа. Реализирането на строителните 

дейности, касаещи реконструкцията на водопроводните мрежи ще намали 

загубите във водоснабдителната система на Пловдив. С изпълнението на 

настоящата дейност по реконструкция на канализационната мрежа, 

инфилтрацията ще бъде намалена, което ще допринесе за изпълнението на 

основните цели на проекта. 

 

5. Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. 

Пловдив, Етап І, квартал (част) 2 и 3; 

Описание 

 Реализацията на настоящата дейност включва строителни работи по 

реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив 

етап 1, квартал (част) 2 и 3, включва: част 2 е заключена между булевардите 

„България”, „Марица - север” „Васил Априлов” и „Победа”, като включва 

улиците „Златна Панега”, „Сърнена гора”, „Порто Лагос”, „Тимок”, „Гюро 

Михайлов”, „Луда Яна”, „Въча”, „Полковник Дрангов”, „Самара”,„Драгота“, 

„Добротич“ и „Стефан Ботев”; част 3 е заключена между булевардите 

„България”, „Васил Априлов” и улица „Петър Шилев”, като включва улиците 
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„Факел”, „Петър Шилев”, „Генерал Кутузов”, ул. „Лагода”, ул. „Петрохан” ул. 

„Атанас Канаров”, ул. „Русалка” и ул. „Орлова”. 

 

IX. СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТА: 

 

 1. Актуализиране на подготвен Анализ за разходите и ползите, с цел 

привеждане на същия в съответствие с изискванията на ОП „Околна среда” за 

програмен период 2014 -2020г.; 

 2. Организация и изпълнение на проекта; 

 3. Извършване на строителен надзор на обект „Реконструкция на 

канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, квартал 

(част) 1-1, 1-2, 2, 3 и бул. „Дунав” – „Брезовско шосе” и Оценка на 

съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен 

надзор за обект "Рехабилитация на Главен колектор VII, включваща 

проучване, проектиране, строителство и пускане в експлоатация"; 

 4. Авторски надзор по време на строителството на линейната 

инфраструктура; 

 5. Изпълнение на мерки за информация и комуникация в рамките на 

проект „Интегриран проект за водите на гр. Пловдив - Етап І“; 

 6. Оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване 

на строителен надзор на обект „Реконструкция, модернизация и доизграждане 

на ПСОВ Пловдив - инженеринг“; 

 7. Актуализация на тръжни процедури. 

X. СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ СЛЕД ПРОВЕДЕНИ ПРОЦЕДУРИ ПО 

ЗОП И ПРЕМИНАЛИ ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ В УО НА ОПОС: 

 До момента по всички сключени договори с изпълнители на дейности 

и предстоящите два договора за „Оценка на съответствието на 

инвестиционните  проекти и упражняване на строителен надзор на обект 

„Реконструкция, модернизация и доизграждане на ПСОВ Пловдив– 

инженеринг“ и „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи 

на гр.Пловдив, Етап 1, квартал (част) бул.„Дунав” – „Брезовско шосе” 

средствата се разпределят както следва:  

 - БФП - 78 884 281.67 лв.; 

 - собствен принос – 16 608 658.40лв.; 

 - възстановим ДДС - 17 650 766.58 лв. 
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 След последващ контрол от УО на ОПОС са наложени към този 

момент финансови корекции за пропуски в документацията за обществени 

поръчки в размер на 3 181 504.48 лв., част от които все още са в процес на 

обжалване. 

 

 

XI. ТЕХНИКО – ИКОНОМИЧЕСКА ОБОСНОВКА 

Съществуващо положение: Сегашните магистрални тръбопроводи, 

които са в експлоатация във водоснабдителна система Пловдив, са с обща 

дължина около 53 км. Дължината на разпределителната мрежа е около 560 км.  

Мрежата се състои от чугунени, стоманени, етернитови и поцинковани 

тръби и е с диаметри от ф40 до ф600мм. Характерно за нея е, че съществуват 

добре оформени пръстени изградени изключително от етернитови тръби ф300, 

ф350, ф400, ф475 и ф546. 

През 2015г., загубите в разпределителната мрежа са били не малки. 

Нормативният експлоатационният период на по-голяма част от мрежата е 

изтекъл. Водопроводите строени през 60-те и 70-те год. на миналия век са 

силно амортизирани. 

Загубата на вода през последните години се увеличава, като една от 

причините е амортизираната мрежа. 

През последните години са подменени част от главните водопроводни 

клонове на града. 

Реализирането на мерките ще намали техническите загуби във 

водоснабдителната система на Пловдив от 47,74 %  на  45,27 %. 

Системата за събиране на отпадъчни води на община Пловдив 

представлява изцяло смесена канализационна система. Няма разделна 

канализационна система дори и по крайречните улици на река Марица, поради 

плиткото корито на реката и факта, че нивото на „стогодишната вълна“ 

надвишава прилежащия терен. Изграждането на канализационната мрежа на 

община Пловдив започва през 1935 година и е разширявана основно преди 

1970 година.  

Въз основа на информацията от Генерален план от 2009 г., 

съществуващата канализационна мрежа се състои от седеем колектора с обща 

дължина от 93 км и 382 км второстепенна канализационна мрежа.  

Канализационната система на Пловдив страда от висока инфилтрация – 

36,50 %. Високото ниво на подпочвените води, породено от преминаващата в 
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близост река Марица, и големите действителни водни загуби от 

водопроводната мрежа  се посочват като основни причини затова. 

Към момента на изграждането си, колекторите са имали достатъчен 

капацитет, но през последните 25 години този капацитет е изчерпан.  

Поради това те не успяват да осигурят оттичането на смесените води в 

дъждовно време и така се причиняват наводнения.  Освен това, някои 

участъци са затлачени и са с намален хидравличен капацитет.  

Канализационната система на град Пловдив е изградена между 1935 и 

2001 г. (основно преди 1970 г.) от бетонови тръби и все още е в процес на 

доизграждане. Общата канализационна система включва 7 колектора, които 

преминават от юг, запад и север в източна посока, следвайки наклона на 

терена. Канализационната система е предвидена като гравитачна,  но през 

последните години, при интензивен дъжд голяма част от нея работи като 

напорна. В югоизточния край на града е изградена Пречиствателна станция за 

битови отпадъчни води. 

Отпадъчните води от южната част на града преминават гравитачно към 

ПСОВ, а отпадъчните води от северната част се изпомпват от КПС „Север“, 

над р.Марица, към ПСОВ. Това състояние е реалност от 1 юли 2008 г. Преди 

тази дата само отпадъчните води от южната част са били свързани с ПСОВ, 

докато отпадъчните води от северната част са били зауствани непречистени в 

р. Марица. Помпената станция и напорния и тласкател за препомпване на 

отпадъчните води до ПСОВ са изградени (2 напорни тръбопровода, всеки с 

диаметър 1000 мм) преди 15 години и са в експлоатация от м. юли  2008 г. 

Канализацията е изградена основно от бетонови тръби. Диаметрите 

варират в границите от 150 мм до 1 000 мм, а колекторите, които не са с 

кръгла форма са яйцевидни, петоъгълни и устообразни.   

Канализационната мрежа на района е на 50-55 години. В почти всички 

клонове се наблюдава утаен твърд отток, без съществено задържане на вода, 

което говори за непостоянен надлъжен наклон, получен по време на 

строителството или експлоатацията.  

Металните стъпала са силно корозирали в почти всички проверени 

шахти са опасни за ползване. 

Няма улици, без изградена канализация. Има пешеходни алеи и къси 

тупици, които не е задължително да бъдат канализирани, тъй като сградния 

фонд се отводнява в други посоки. Като цяло, канализацията е силно 

амортизирана и с крайно недостатъчен капацитет. 
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През района на интервеция преминава стоманобетонов колектор 

У1500/1300 и У2040/1700, който се явява приемник на  второстепенната 

канализация кв.1-1, 1-2 и кв.2. Състоянието на колектора е добро. По бул. 

Дунав преминава стоманобетонов колектор VII – приемник на оттока от кв.3 и 

други квартали, които не са предмет на разглеждания проект.  

Колекторът е петоъгълен с последователни размери 1200/1200, 

1300/1300, 1500/1500. 

Важна предстояща задача е натоварването на новопостроения северен 

колектор. Това в голяма степен ще се осъществи чрез изпълнението на 

Облекчителния колектор на съществуващия Главен колектор VII. При силен 

дъжд последният работи под налягане и наводнява улиците и мазетата на 

околните сгради. Само през 2003 г. колекторът се е претоварвал 26 пъти, като 

е наводнявал улиците и кръстовищата. 

ПСОВ Пловдив е пусната в експлоатация през 1984 г. и пречиства 

битовите и небитовите отпадъчни води на град Пловдив. Пречистените води 

от станцията се заустват в река Марица чрез открит отточен канал с дължина 

2.6 км.  

Станцията е проектирана за механично и биологично пречистване за 

отстраняване на въглерода (първична и вторична обработка).  

Биогенни елементи като азот и фосфор се отстраняват частично. Все пак, 

добрите концентрации в отточните води се дължат частично на ниските 

концентрации на водите, постъпващи в пречиствателната станция, които ще 

бъдат по-високи в бъдеще, когато инфилтрацията на подпочвените води в 

канализационната система ще бъде сведена до минимум. 

Поради маловодието на река Марица през лятото, и в съответствие с 

Разрешителното за заустване,  пречиствателната станция е проектирана за 

отстраняване на азот и фосфор. 

Понастоящем, първичната и вторичната утайка се третира чрез 

гравитачно уплътняване, обезводняване и слънчево сушене. Третираните 

утайки се депонират в района на ПСОВ поради факта, че използваното за тази 

цел в миналото депо близо до Пловдив понастоящем е затворено.  

Като цяло, настоящото третиране на утайките е непълно и недостатъчно 

и не отговаря на европейските хигиенни и екологични стандарти. 

 

XII. СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКИ ПОЛЗИ И ЗНАЧИМОСТ НА 

ПРОЕКТА 
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Социално икономически цели на проекта: обща цел е подобряване 

качеството на живот на населението, чрез създаването на устойчива система 

на канализационните и водоснабдителните мрежи в града; в средносрочен 

план проектът цели засилване на конкурентно способността на икономиката с 

оглед постигане на висок устойчив растеж и паралелно с това постигане на 

развитие на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи 

и социална интеграция. 

С реализирането на настоящия проект се предвижда подобряването на 4 

броя услуги, предоставяни на населението, а именно:  

- Услуги по водоснабдяване; 

- Услуги по отвеждане на отпадъчни води; 

- Услуга по пречистване на отпадъчни води; 

- Услуга по третиране на утайките 

Факторите, които налагат реализацията на този проект, осигуряващ 

подобряването на гореизброените услуги са следните: 

1. В първия процес - водоснабдяване – е направен анализ на 

съществуващата водоснабдителна мрежа и е проектирана рехабилитацията на 

част от съществуващата водопроводна мрежа. Целта е да се намалят загубите 

по мрежата, което ще доведе до икономия на природен ресурс и ще се подобри 

качеството на услугата доставка на вода.; 

2.  Във втория процес – отвеждане отпадъчни води и заустване - е 

направен анализ на съществуващата канализационна мрежа на град Пловдив. 

Рехабилитацията на предвидената за това канализационната мрежа ще доведе 

до намаляване на течовете в канализационните системи и съответно до 

намаляване на замърсяването на почвата и подземните води; 

3. В третия процес – пречистване се предвижда реконструкция и 

модернизация на съществуващата ПСОВ, с което се цели елиминиране на 

емисиите от азот и фосфор във водоприемника. 

4. В четвъртия процес се цели неутрализиране и използване по-най 

ефективен начин на утайките. Предвижда се подобряване на процесите на 

метанизация на утайките, както и тяхното изсушаване и уплътняване преди 

тяхната утилизация. 
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XIII. НАЧИН НА ФИНАНСИРАНЕ И НА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА 

ПРОЕКТА 

 Ефективното управление на публичните финанси изисква гъвкавост 

при използване на всички източници на финансиране. Дълговото 

финансиране, като източник на средства за община Пловдив се прилага след 

оценка на показателите по Закона за публичните финанси и при спазване 

разпоредбите на Закона за общинския дълг. 

 За успешно реализиране на проекта и спазване сроковете на 

изпълнение е необходимо поемане на дългосрочен дълг от „Фонд ФЛАГ” 

ЕАД, а именно: 

1. Мостови (револвиращ) кредит (за финансиране на възстановими 

средства от ОПОС и ДДС) – 10 000 000 лв. 

2. Кредит за съфинансиране (за финансиране на собствен принос и 
финансови корекции) –19 790 163 лв. 

 

1. Мостови (револвиращ) кредит (за финансиране на възстановими 

средства от ОПОС и ДДС) – 10 000 000 лв. 

 

 Намерението за поемане на дългосрочен общински дълг от Община 

Пловдив от „Фонд ФЛАГ” ЕАД е с цел реализацията на проект: „Интегриран 

проект за водите на град Пловдив - Етап 1”, финансиран от Оперативна 

програма „Околна среда 2014 - 2020г.“, приоритетна ос 1 „Води“, Процедура: 

„Изпълнение на ранни ВиК проекти“, и се предвижда да е със следните 

основни  параметри: 

 

 Максимален размер на дълга – 10 000 000 (десет милиона).  

 Новият дълг е в размер до максималния, одобрен от Общински 

съвет Пловдив с Решение № 22, взето с Протокол No3 от 11.02.2020г. 

 Валута на дълга – лева 

 Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем 

 Условия за погасяване: 

 - Срок на погасяване – до 3 години, считано от датата на подписване на 

договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на 

части, без такса за предсрочно погасяване 



 

 

Информация за публично обсъждане на проект „Интегриран проект за водите на град Пловдив - етап 1“,  

за който община Пловдив има намерение да поеме дългосрочен дълг 

 

14 

 - Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от 

Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ с 

регистрационен № BG16M1OP002-1.006-0002-С001 в ИСУН, от 

възстановено ДДС по проекта и/или от собствени бюджетни средства. 

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 

максимална надбавка от 2,5 % 

 Посоченият лихвен процент е максимален. След разглеждане на 

проекта и оценка на община Пловдив като кредитополучател, ще бъде 

отправена конкретна оферта за размера на лихвения процент, който 

ще се прилага по договора за кредит.  

 Срок за усвояване на кредита – до 3 години, считано от датата на 

подписване на договора. 

 Усвояването на кредита на траншове ще намали общите разходи 

по дълга и ще ограничи нарастването на общия размер на общинския 

дълг. 

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

 Начин на обезпечение на кредита: 

 - Учредяване на залог върху вземанията на Община Пловдив, с 

изключение на авансовото плащане, по Договор за безвъзмездна помощ с 

регистрационен № BG16M1OP002-1.006-0002-С001 в ИСУН, сключен с 

Управляващия орган на Оперативна програма Околна среда, постъпващи 

по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и 

бъдещи, също са обект на особен залог; 

 - Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на Община 

Пловдив, по която постъпват средствата по проект „Интегриран проект за 

водите на гр. Пловдив – Етап 1“ по Договор за безвъзмездна финансова 

помощ с регистрационен № BG16M1OP002-1.006-0002-С001 в ИСУН; 

 - Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 

представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Пловдив, по чл. 

45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и 

трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, 

съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, 

включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за 

наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог. 

2. Кредит за съфинансиране (за финансиране на собствен принос и 

финансови корекции) - 19 790 163 лв. 
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 Намерението за поемане на дългосрочен общински дълг от Община 

Пловдив от „Фонд ФЛАГ” ЕАД е с цел реализацията на проект: „Интегриран 

проект за водите на град Пловдив - Етап 1”, финансиран от Оперативна 

програма „Околна среда 2014 - 2020г.“, приоритетна ос1 „Води“, Процедура: 

„Изпълнение на ранни ВиК проекти“, и се предвижда да е със следните 

основни параметри: 

 

 Максимален размер на дълга – 19 790 163 (деветнадесет милиона 

седемстотин и деветдесет хиляди сто шестдесет и три) 

 Новият дълг е в размер до максималния, одобрен от Общински 

съвет Пловдив с Решение № 22, взето с Протокол No3 от 11.02.2020г. 
 

 Валута на дълга – лева 

 Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем 

 Условия за погасяване: 

 

- Срок на погасяване – до 140 месеца, считано от датата на подписване 

на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло 

или на части, без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни 

средства. 

 

 Срок за усвояване на кредита – до 3 години, считано от датата на 

подписване на договора. 

 Усвояването на кредита на траншове ще намали общите разходи 

по дълга и ще ограничи нарастването на общия размер на общинския 

дълг. 

  Гратисен период за погасяване на главницата – до 3 години, 

считано от датата на подписване на договора. 

 Гратисният период е съобразен с периода на изпълнение на 

проектите и срока за усвояване на кредитите. 
 

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 

максимална надбавка от 2,5 % 

 Посоченият лихвен процент е максимален. След разглеждане на 

проекта и оценка на община Пловдив като кредитополучател, ще бъде 

отправена конкретна оферта за размера на лихвения процент, който 

ще се прилага по договора за кредит.  
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 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

 Начин на обезпечение на кредита: 

 - Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 

представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Пловдив, по чл.45, 

ал.1, т.1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси,както и 

трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, 

съгласно чл.52, ал.1, т.1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, 

включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за 

наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обектна особен залог; 

 

 Предварителният анализ на прогнозното влияние на дълговото 

финансиране и разходите по обслужване на дълга върху бюджета на 

Общината показва, че новият дълг не влияе на финансовия показател по чл. 

32, ал. 1 от Закона за публичните финанси, тъй като вноските по дълга от 

Фонд ФЛАГ ЕАД не се включват при изчисляване на показателя.  

 Годишните разходи за обслужване на поетия дълг от Община Пловдив 

не надвишават стойността на ограничението на чл. 32, ал. 1 от Закона за 

публичните финанси. Стойността на показателя за 2019г. е 6,8% при 

ограничение 15 %.  

 Изискванията на чл.19 от Закона за общинския дълг не се прилага за 

проекти, подлежащи на финансиране от „Фонд за органите на местното 

самоуправление в България – ФЛАГ”ЕАД.  

 

 
С уважение, 

Здравко Димитров 

Кмет на община Пловдив 

 

 

 

Съгласували: 

Заместник-кмет „Строителство и инвестиции” 

      (Пламен Райчев) 

Заместник-кмет „Финанси, здравеопазване,  

Стопански дейности и екология” 

     (Величко Родопски) 

 

Директор Дирекция „Правно-нормативно обслужване” 

     (Камелия Кендова) 

 

Изготвил: 
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Ръководител Проект 

”Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1” 

     (Ивайло Сираков) 

Директор Дирекция „Финансова политика” 

     (Виктория Чавдарова) 

Счетоводител проект „Интегриран проект  

за водите на град Пловдив - Етап 1” 

     (Галя Трифонова) 

 
 


