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Използвани съкращения
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ЕЖ
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ЗРВКУ
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КЕВР
КИИП
МОСВ
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НЕМ
НСОРБ
ООС
ОУП
ПИП
ПУДООС
ПУРБ
ПУРН
ПУП
РИОСВ
РПИП
СБ
СВ
СВиКО
СОЗ
ХПК

Българска асоциация по водите
Басейнова дирекция
Биохимично потребен кислород
Водоснабдяване и канализация
Еквивалент жители
Експлоатация и поддръжка
Закон за водите
Закон за опазване на околната среда
Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги
Закон за устройство на територията
Индивидуални и други подходящи системи, по смисъла на член 3 на
ДГПОВ
Комисия за енергийно и водно регулиране
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
Министерство на околната среда и водите
Министерство на регионалното развитие и благоустройство
Национална екологична мрежа
Национално сдружение на общините в Република България
Опазване на околната среда
Общ устройствен план
Прединвестиционнно проучване
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
План за управление на речен басейн
План за управление на риска от наводнения
Подробен устройствен план
Регионална инспекция по околна среда и води
Регионално прединвестиционно проучване
Световна банка
Суспендирани вещества
Съюз на ВиК Операторите
Санитарно охранителна зона
Химична потребност от кислород
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1 ВЪВЕДЕНИЕ
1.1 ЦЕЛ НА ДОКЛАДА
Настоящият доклад представлява резултат 3 от Дейност 1: Развитие на отрасъл ВиК чрез
оптимизиране на управлението и подобряване на качеството на предоставяните услуги,
както е посочен в споразумението за консултантски услуги подписано между
Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Световната банка на 23
февруари 2016 г., което се финансира по проект „Подпомагане на ефективността,
управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК", финансиран от Оперативна
програма „Околна среда“ 2014-2020 г. (ОПОС), съфинансирана от Европейския съюз (ЕС)
чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Основната цел на консултантските услуги е да подпомогнат МРРБ за подобряване
устойчивостта на отрасъл ВиК и постигане на съответствие с изискванията на
европейското екологично законодателство. Консултантските услугите по третото
споразумение са специално предназначени да помогнат създаването на условия и
механизми за подобряване на ВиК услугите и оптимизиране на капиталовите и оперативни
разходи, за да се смекчи въздействието им върху цените.
Целта на този документ е да подпомогне МРРБ за въвеждане в националната практика
на индивидуални и други подходящи системи (ИДПС) за пречистване на отпадъчни
води, в съответствие с правната рамка на ЕС и принципите на устойчивото развитие.
Докладът разглежда аспектите на планиране, проектиране, изграждане, експлоатация,
мониторинг и контрол на ИДПС, както и възможни механизми за финансиране
подмяната/реконструкцията на съществуващи системи.
Трябва да се отбележи, че този доклад е трети по темата с фокус върху етапите,
процедурите и отговорностите по прилагане на ИДПС и не включва техническо описание
на видовете ИДПС и необходими законови и нормативни изменения за прилагане на
ИДПС. Все пак, за улеснение на ползвателите на доклада, някои по-важни аспекти
разгледани в предишните доклади са дадени в Приложение 1.
Въвеждането на икономически, екологично и социално устойчиви ИДПС в националната
практика ще способства за:




Предотвратяване на риска за човешкото здраве и околната среда от
нерегламентирано отвеждане на отпадъчни води от домакинствата;
Опазване на водите от замърсяване и постигане на „добро състояние“ на всички води,
по смисъла на Рамковата директива за водите;
Избягване на „прекомерни разходи“ при изпълнение изискванията на Директива
91/271 за пречистването на градските отпадъчни води;
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Изпълнение изискванията на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците и за
отмяна на определени директиви, че управлението на отпадъците трябва да се
извършва:
o Без риск за водата, въздуха, почвата, растенията или животните
o Без да се предизвиква неудобство чрез шум или миризми; и
o Без да се въздейства отрицателно върху природната среда или местата, които са
обект на специален интерес

Въвеждането на ИДПС в националната практика изисква намирането на отговор на редица
дискусионни въпроси, показани на Фигура 1-1.
Планиране

•Кой, как и кога определя в кои случаи се прилага ИДПС?

Регистриране
и
инспектиране

•Как се регистрират съществуващи ИДПС?
•Как се планира подмяната/реконструкцията им?

Проектиране и
строителство

•Ще се изисква ли разрешение за заустване?
•Каква категория строеж е ИДПС и ще се изискват ли актове и протоколи по
време на строителството?
•Ще има ли разлика в процедурите между съществуващи и новостроящи се
сгради?

Експлоатация и
поддържка

•Кой ще експлоатира и поддържа ИДПС?
•Ще се разграничава ли начина на ЕиП за различните по сложност ИДПС?

Мониторинг

Контрол

Финансиране

•Необходим ли е мониторинг?
•Ако е необходим, какъв ще бъде, кой и как ще го извършва,?

•Кои дейности ще се контролират и кои ще са отговорните институции?

• Трябва ли държавата/общините да подпомогнат изграждането на ИДПС?
• Трябва ли държавните/общинските помощи да зависят от социалния статус?

Фигура 1-1: Дискусионни въпроси по въвеждането на ИДПС в националната практика

Докладът представя гледните точки и препоръките на заинтересованите страни относно
опциите по основните теми, показани на Фигура 1-1. Информацията е анализирана и
синтезирана в консолидирано предложение, като са очертани необходимите действия за
реализирането му.
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1.2 ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ДОКЛАДА
Глава 2 описва предмета на доклада и очертава подхода на работа.
Глава 3 представя опциите за планиране на ИДПС и представя резултатите от
консултациите със заинтересованите страни.
Глава 4 дискутира опциите за регистриране и инспектиране на съществуващи ИДПС и
представя резултатите от консултациите със заинтересованите страни.
Глава 5 очертава опциите за проектиране и строителство на ИДПС и представя резултатите
от консултациите със заинтересованите страни.
Глава 6 обсъжда експлоатацията и поддръжката на ИДПС и представя резултатите от
консултациите със заинтересованите страни.
Глава 7 представя опциите за мониторинг на ИДПС и представя резултатите от
консултациите със заинтересованите страни.
Глава 8 представя опциите за контрол на дейностите на ИДПС и представя резултатите от
консултациите със заинтересованите страни.
Глава 9 очертава опциите за финансиране на ИДПС, отговорностите за осигуряване на
средства, чуждестранния опит, подмяна/реконструкция на съществуващи ИДПС и
представя резултатите от консултациите със заинтересованите страни.
Глава 10 представя консолидирано предложение за въвеждане на ИДПС в националната
практика.
Глава 11 очертава плана за действия за въвеждане на ИДПС.
Глава 12 описва използваните нормативни документи и литература.
Глава 13 включва осем приложения към доклада.

1.3 ПРАВНА РАМКА ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИДПС
А. Европейски директиви
Директива 2000/60/ЕО е основополагащ законодателен документ, който определя рамката
на Европейската Общност за съхраняване на водните ресурси. За постигане на добро
състояние на повърхностните и подземните водни тела се изисква прилагане на
комбинация от мерки, като относно пречистване на отпадъчни води на ниво агломерация се
прилагат разпоредбите на Директива 91/271/ЕИО. Понятието „индивидуални системи или
други подходящи системи“ (ИДПС) е въведено с член 3(1) на тази директива:
Когато инсталирането на канализационна система не е оправдано било защото не е
в интерес на околната среда, било поради прекомерно високата й стойност, се
8
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Събирането, третирането и окончателното депониране на отпадъка, който се генерира от
ИДПС е обект на изискванията на Директива 2008/98/ЕО.
Неспазването на европейските директиви е обект на наказателни процедури от страна на
Европейския Съд. По отношение на проблеми, свързани с ИДПС са известни два случая1:



Ирландия - за неизпълнение на Директива 75/442/ЕИО по отношение на битови
отпадъчни води, отвеждани чрез септични ями в селските райони (Дело C -188/08).
Гърция - за неизпълнение на втори параграф от Чл. 3(1) и Чл. 5(2) от Директива
91/271/ЕИО (Дело C -119/02). Европейският съд е счел, че организацията на
гръцките власти за отстраняване на отпадъчната вода от голям брой водоплътни
ями е незадоволителна.

Б. Български законодателни и нормативни разпоредби
Чл. 3(1) от Директива 91/271 не е въведен в българското законодателство по отношение на
ИДПС. Наредба № 6 от 9.11.2000 г. не предвижда варианти, различни от централизирана
канализационна система за отвеждане и третиране на градски отпадъчни води от
агломерации над 2000 ЕЖ.
Въпреки това, законодателството с отношение към този въпрос, е подходяща база, която
може да се доразвие, за да бъдат въведени ИДПС като алтернатива на централизираната
канализационна система и в съответствие с Директива 91/271. Така, например, възможност
за въвеждане на ИДПС се съдържа в чл. 125 а на ЗВ, според който, когато съществуващата
мрежа не може да поеме нови товари, е необходимо да се намери друго инженерно
решение, което би могло да бъде ИДПС.
Законодателство относно заустване на отпадъчни води във водни обекти
Като цяло, действащото българско законодателство е рестриктивно по отношение на
заустване на отпадъчни води, които не се отвеждат посредством централизирана
канализационна система. Относно заустване в повърхностни водни обекти, Наредба № 2 от
8 юни 2011 г. не позволява:




заустване на битови отпадъчни води от самостоятелни или група обекти,
разположени в границите на населени места, селищни и курортни образувания с над
2000 ЕЖ.
заустване на отпадъчни води в зони за защита на водите, по смисъла на чл. 119а от
Закона за Водите и в язовири по приложение № 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за
водите.

Относно заустване в подземни водни обекти, Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за
проучване, ползване и опазване на подземните води налага:

1

http://curia.europa.eu
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Забрана или ограничаване на дейности върху повърхността и в подземния воден
обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на замърсители в подземните
води;
Забрани за отвеждане на замърсители в подземните води.

Законодателство относно мониторинг на водните тела и заустващи отпадъчни води
Действащото законодателство за мониторинг на подземните и повърхностни водни тела и
контрол на заустванията на градските отпадъчни води е хармонизирано с европейските
изисквания. Въвеждането на ИДПС в националната практика ще изисква тяхното
интегриране в тази добре развита законодателна рамка.
Законодателство относно териториално-устройственото планиране
Понастоящем, следвайки ограниченият на екологичното законодателство, в „населени
места и селищни образувания със зони за ниско застрояване или в части от тях без
канализация“ е регламентирано единствено изграждането на водоплътни изгребни ями
(ЗУТ, чл. 87(1)). Това изискване ограничава собствениците на застроени имоти до
използването на една система, която не е икономически устойчива, защото регулярното
изпразване и транспортиране на отпадъчната вода до подходящи пунктове, често твърде
отдалечени, е скъпо (виж годишните разходи в Приложение 1), а има и отрицателен
екологичен ефект защото води до увеличаване на емисиите въглероден двуокис в
атмосферата.
С последните промени на ЗУТ, „собствениците на застроени недвижими имоти са
длъжни да се присъединят към изградените водоснабдителни и канализационни мрежи и
съоръжения“, независимо от наличието на локални съоръжения, изградени преди
изграждането на канализационна мрежа (ЗУТ, чл. 84 (4)). Това изискване има два
положителни аспекта – ще подсигури оразмерителния товар за селищните ПСОВ и ще
ограничи замърсяването на околната среда от неправилно изградени локални системи.
Законодателство в областта на експлоатацията и поддръжката на ИДПС
По смисъла на чл. 42 и чл. 150 от Закона за опазване на околната среда, ИДПС спадат към
категорията на пречиствателни съоръжения за отпадъчни води, които се намират в частни
имоти и съответно техните ползватели са: „…. длъжни да осигурят функционирането им,
съгласно разпоредбите на нормативните актове…“
В съществуващото законодателство няма текстове, касаещи ЕиП на децентрализирани
решения за събиране, третиране и отвеждане на отпадъчни води. Към настоящия момент то
регламентира единствено ВиК услуга за централизирани водоснабдителни и
канализационни системи. Според дефиницията за ВиК услуги в Закона за регулиране на
водоснабдителните и канализационни услуги (ЗРВКУ, чл. 1), би следвало дейностите по
ИДПС да са ВиК услуга. Същевременно, според чл. 6 на Наредба № 4 от 14 септември 2004
за условията и реда за присъединяване на потребители и за ползване на ВиК системи, ВиК
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услугите са с обхват до границата със сградните водопроводни или канализационни
отклонения.
За намиране на подходящи решения за въвеждане на ИДПС в националната практика,
освен горепосочените, са взети предвид и редица други законови и нормативни документи,
които са изброени в раздел Използвани нормативни документи и литература.

1.4 ВИК СТРАТЕГИЯ
Стратегията за развитие и управление на водоснабдяване и канализация в Република
България 2014-2023г. е одобрена от Министерски съвет през април 2014г. Тя включва
набор от стратегически цели, които поставят на фокус съответствието с европейските
директиви, устойчивостта, достъпността и съотношението качество-цена на ВиК услугите.
Прилагането на ИДПС е една от мерките, идентифицирани по стратегическата цел,
свързана със съотношението между качество и цена. Някои от описаните аспекти във
връзка с ИДПС са:







Настоящото българско законодателство има ограничителен характер по отношение
на прилагането на ИДПС в сравнение с други страни, например, Дания и Холандия.
Повторното определяне на границите на агломерациите и прилагането на ИДПС ще
допринесе за избягването на прекомерните разходи. Първоначалните разчети
показват, че разходите могат да бъдат намалени с най-малко 450 милиона лева.
Възприемането на регионален подход ще допринесе за развитието и сравнението на
алтернативите, една от които може да се окажат ИДПС. Това ще позволи
идентифицирането на най-рентабилната алтернатива.
Трябва да се направи анализ на целесъобразността и приложимостта на ИДПС.

В стратегията са препоръчани и конкретни действия, както следва:



Парламентът следва да приеме закон - промяна, насочена към прилагането на
ИДПС;
Министерствата (МРРБ, МОСВ) следва да издадат подходящи разпоредби,
позволяващи използването на ИДПС.

Този доклад способства за прилагането на Стратегията за развитие и управление на
водоснабдяването и канализацията.

1.5 ЕДНАКВО РАВНИЩЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Определянето на степента на пречистване, която ИДПС трябва да осигури, е ключов
въпрос при спазване на изискването на чл. 3 на Директива 91/271/ЕИО за "еднакво равнище
на опазване на околната среда" от ИДПС и централизираната канализационна система.
Направеният литературен обзор не установи наличие на общоприети стандарти за
качеството на пречистените води от ИДПС, дори в страни с традиции в тяхното прилагане.
Така например, в Белгия са въведени стандарти само по отношение на БПК5 (ХПК) и СВ
11
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(Таблица 1-1). В белгийското законодателството не са включени лимитиращи стойности по
отношение на биогенни елементи (Moelants et al., 2008).
Таблица 1-1: Качествени показатели за отпадъчната вода след ИДПС в регион
Фландрия и регион Валония, Белгия (Moelants et al., 2008)
Регион
ХПК, мг/л БПК5, мг/л СВ, мг/л
Фландрия 50
60
Валония
180
70
60

Ирландия е въвела следните по-строги стандарти от тези на Белгия.
Таблица 1-2: Стандарт (95 перцентил) за отпадъчната вода след ИДПС в Ирландия
(EPA, Code of practice)
Параметър
БПК5
Суспендирани вещества
NH4-N
Общ азот
Общ фосфор

Стандарт, мг/л
20
30
20
5
2

Коментар
Освен ако местните власти нямат други изисквания
В чувствителни зони
В чувствителни зони

Финландия предлага различен подход за изисквания към качество на пречистената вода,
базиран на специфичен товар (г/ж.д.) (Таблица 1-3). Основният аргумент за въвеждане на
подхода е, че за опазването на околната среда са от значение замърсителните товари, а не
концентрациите.
Таблица 1-3: Допустима степен на пречистване за ИДПС във Финландия (Santala, н.д.)
Параметър
БПК7
Общ азот
Общ фосфор

Товар непречистена
вода, г/ж. д.
50
2.2
14

Необходим ефект на
пречистване, %
90
85
40

Допустим товар на
пречистена вода, г/ж. д.
5.0
0.33
8.4

В САЩ (област Боулдер, щат Колорадо) са въведени стандарти за различни нива на
пречистване (Таблица 1-4). Ниво на пречистване 1 е най-ниската степен на пречистване и
отговаря на степента на пречистване, характерна за септична яма.
Таблица 1-4. Изисквания за степента на пречистване за различни ИДПС, в област
Боулдер, щат Колорадо, САЩ (Boulder County, 2014)
Ниво на пречистване
Ниво на пречистване 1**
Ниво на пречистване 2
Ниво на пречистване 2N

CБПК5* (мг/л)
145
25
25

СВ (мг/л)
80
30
30

Общ азот, мг/л
60-80
60-80
>50% намаление***
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Ниво на пречистване 3
Ниво на пречистване 3N

10
10

10
10

40-60
20 мг/л

*СБПК5 означава биологично потребен кислород, измерен при наличие на инхибитор за нитрификация. Ако
стойностите са измерени под формата на БПК5, без данни за CБПК5, то данните трябва да се умножат по
0.85 за да се направи оценка за CБПК5.
** Концентрацията на оттока от битови септична яма преди заустване в почвата или оттока от ИДПС с
по-висока степен на пречистване може да варира в широки граници. В таблицата са дадени типични
стойности, но стойностите, които се използват за проектиране трябва да отчитат специфичните
местни особености.
***NSF/ANSI Standard 245 – Системи за пречистване на отпадъчни води – Изисква се ефект на редуциране
на азота 50%, а не абсолютна стойност на концентрацията.

Предвид текста на чл. 3 на Директива 91/271 за еднакво равнище на опазване на околната
среда и въз основа на стандартите, определени в директивата и съответното българско
законодателство, в предишния доклад на Световна банка са предложени стойности на
параметрите за качество на отпадъчните води, които ИДПС трябва да постигне за всяка
степен на пречистване (Таблица 1-5). В доклада е предложено дърво на решението за
определяне на необходимата степен на пречистване (дадени тук като Приложение 1А).
Таблица 1-5: Предложени стандарти за България за пречистената вода от ИДПС
(предишен доклад на СБ)
Степен
на
пречистване
Първично пречистване
Не толкова
строго
вторично пречистване
Вторично пречистване
Третично пречистване

По-строго вторично и
третично пречистване

Показател

Примерен стандарт за ИДПС за
отпадъчните води
Суспендирани вещества
най-малко 50% намаление
Биохимично потребен кислород БПК5 най-малко 20% намаление
Суспендирани вещества
най-малко 70-90% намаление
Биохимично потребен кислород БПК5 най-малко 40% намаление
Суспендирани вещества
35 мг/л (или 90% намаление)
Биохимично потребен кислород БПК5 25 мг/л3 (или 70-90% намаление)
Суспендирани вещества
35 мг/л (или 90% намаление)
Биохимично потребен кислород БПК5 25 мг/л (или 70-90% намаление)
Общо азот
10-15 мг/л (или 70-80%
Общо фосфор
намаление)
1-2 мг/л (или 80% намаление)
Ще се решава за всеки отделен случай в зависимост от директивата, чиито
изисквания трябва да бъдат спазени.

Съпоставката на предложените стандарти със стандартите в други страни показва, че:




предложените стандарти за България отчитат каква степен на пречистване трябва да
се достигне в съответствие с Директива 91/271 и се доближават като философия и
стойности до примера за САЩ, щат Колорадо;
за вторично пречистване стойностите са близки до тези на Ирландия. Предимство на
предложените стойности за България е, че те не са излишно строги (т.е. за зони, в
които не е необходимо, не изискват скъпо пречистване), но не са и по-мало строги
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от изискванията на Директива 91/271 и другите директиви за опазване на околната
среда.

1.6 БДС EN СЕРИЯ ОТ СТАНДАРТИ ЗА ИДПС
Въпреки, че националното законодателство ограничава избора на решенията за ИДПС само
до използването на водоплътни изгребни ями, Българският институт за стандартизация е
приел набор от международните стандарти EN 12566 за обичайните решения за ИДПС,
реализирани в Европа, обслужващи до 50 ЕЖ Това са:







БДС EN 12566-3:2017: Малки пречиствателни съоръжения до 50 ЕЖ. Част
Предварително изработени и/или сглобени на място съоръжения за пречистване
битови отпадъчни води
БДС EN 12566-4:2017: Малки пречиствателни съоръжения до 50 ЕЖ - Част
Септични ями, сглобени на място от комплекти от сглобяеми елементи
БДС EN 12566-6:2017: Малки пречиствателни съоръжения до 50 ЕЖ - Част
Предварително изработени пречиствателни съоръжения, използвани за оттока
септични ями
БДС EN 12566-7:2017: Малки пречиствателни съоръжения до 50 ЕЖ - Част
Предварително изработени пречиствателни съоръжения за допречистване.

3:
на
4:
6:
от
7:

Горните стандарти се допълват от:




БДС EN 16323: 2014: Речник на инженерните термини за отпадъчните води.
СД CEN/TR 12566-2:2005: Малки пречиствателни съоръжения за пречистване на
отпадъчни води до 50 ЕЖ – Част 2: Системи с почвена инфилтрация
СД CEN/TR 12566-5:2010: Малки пречиствателни съоръжения за пречистване на
отпадъчни води до 50 ЕЖ – Част 5: Филтрационна система за пречистване на
предварително обработени отпадъчни води.

Съгласно тези стандарти, локалните системи за пречистване на отпадъчните води (ИДПС)
могат да включват едно или повече съоръжения, както е показано на Фигура 1-2.
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Легенда:
A: Сурови битови отпадъчни води
В: Отток от септична яма за отпадъчни води
C: Инфилтрация на пречистени отпадъчни води
D: Пречистени отпадъчни води
E: Третично пречистени отпадъчни води
1: Сглобяема септична яма
2: Система с почвена инфилтрация
3: Модулна и /или сглобена на място битова
ПСОВ
4: Септични ями, сглобени на място от
предварително изработени комплекти
5: Филтрационна система за пречистване на
предварително обработени отпадъчни води
6: Сглобяеми пречиствателни модули за оттока от
септични ями
7:Предварително
изработени
(сглобяеми)
съоръжения за третично пречистване
Фигура 1-2: Възможни комбинации от стандартизирани инженерни решения за осъществяване на
локално индивидуално пречистване на отпадъчни води (източник СД CEN /TR 12566-5: 2010)

Възможните инженерни решения са разгледани в детайли в предишни доклади на Световна
Банка относно въвеждането на ИДПС в Р България2.

1.7 ОЦЕНКА НА ОЧАКВАНИЯ БРОЙ ИДПС В БЪЛГАРИЯ
Точният брой ИДПС за конкретна агломерация може да бъде оценен само след техникоикономическо сравнение между инженерни варианти с централизирана и децентрализирана
канализация, базирани на гъстотата на населението, възможността за заустване на
пречистените води от ИДПС и т.н.
За целите на доклада, в Приложение 2 е представен подход за приблизителна оценка на
потенциалния брой ИДПС в агломерации над 2000 ЕЖ на територията на страната. При
изготвяне на оценката са взети под внимание изискванията на Методиката за оценка на
правното съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО (Umwelt Bundesamt,
2014).
Резултатите от оценката са обобщени в Таблица 1-6.
Таблица 1-6 Приблизителна оценка на очаквания брой ИДПС
Размер на
агломерацията
брой жители
2

Жители, несвързани
към канализация
към 2013 г.
брой

Жители, несвързани към
канализация, попадащи в
подходящи зони за ИДПС
брой

ИДПС
брой

Докладите са описани в точка „Използвана литература“
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2000-2999
3000 до 9 999
10 000 до 99 999
над 100 000
Общо над 2000
Общо над 3000

220 999
317 011
227 755
127 472
893 236
672 237

162 293
149 457
79 374
33 370
424 495
262 202

62 741
58 542
39 460
17 085
177 829
115 088

Населението в България намалява, като този процес е по-интензивен в малките населени
места. Тъй като в близките години агломерациите между 2 000 и 3 000 може да се окажат в
списъка на агломерации под 2000 е. ж., общият очакван брой ИДПС в Таблица 1-6 е даден
за агломерации, които в момента са над 3000 жители. От друга страна, изискванията за
съответствие с Директивата се отнасят за „товар“ (ЕЖ), а не за „брой жители“. При
детайлно проучване на ниво агломерация с информация за общия товар на агломерацията,
това също ще доведе до отклонения от приблизителната оценка на броя ИДПС, дадена в
Таблица 1-6.
Независимо от това, какъв ще е точно определеният брой ИДПС, това няма да повлияе на
анализите и предложенията, посочени в този доклад.
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2 ПРЕДМЕТ И ПОДХОД НА ДОКЛАДА
2.1 ИДПС – ПРЕДМЕТ НА ДОКЛАДА
Този доклад разглежда:





Индивидуални системи, които осигуряват пречистване на мястото на образуване
на фекално-битови отпадъчни води, т.е. водоплътната изгребна яма не е предмет
на тази разработка;
ИДПС за пречистване само на фекално-битови отпадъчни води;
ИДПС, обслужващи до 10 ЕЖ.

В доклада са разграничени процедурите за въвеждане на ИДПС за новостроящи се обекти и
ИДПС на съществуващи сгради, поради спецификата на двата случая. Съществуващите
ИДПС са по-сложният за решаване проблем, тъй като поради големият им брой ще е
необходимо мобилизиране на съществен административен капацитет, значителни
финансови средства и мотивиране на собствениците за промяната.

2.2 ПОДХОД
Подходът за разработване на консолидирано предложение за въвеждане на ИДПС в
националната практика е подчинен на основните принципи на концепцията за устойчиво
развитие, а именно, избор на такава опция, която да е социално добра, икономически
оправдана и опазваща околната среда (Фигура 2-1).

Социални
съображения

Икономически
съображения

Устойчива опция

Съображения
за опазване
на околната
среда

Фигура 2-1: Съблюдаване на принципа на устойчиво развитие при избор на алтернатива

Също така е взета предвид действащата национална правна рамка, като стремежът при
избор на опции е подчинен на идеята за въвеждане на минимални законодателни и
нормативни промени.

17
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg --------------------------------------------Проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“,
финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейските структурни и инвестиционни фондове

Предложените опции са базирани на предишните разработки на Световна банка относно
въвеждане на ИДПС в Републка България и на литературен обзор по темата за опита в
други страни. Тези опции са обсъдени с различните групи заинтересовани страни:





министерства (МРРБ, МОСВ);
неправителствени организации (Българска асоциация по водите, Национално
сдружение на общините в Република България);
професионалисти в областта (фирми, предлагащи ИДПС);
Съюз на ВиК операторите.

Процесът на консултации със заинтересованите страни е итеративен. След всяка среща,
екипът актуализира анализа, като взема предвид ценните предложения от предхождащата
дискусия.
Въз основа на консултациите е оформено консолидирано предложение по основните теми
на доклада.
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3 ПЛАНИРАНЕ ОТНОСНО ИДПС
3.1 ОПЦИИ ЗА ПЛАНИРАНЕ
Териториалното планиране е основополагащ етап от цялостния процес на прилагане на
ИДПС. Всеки собственик има право на информация за вида планирана инфраструктура към
неговия парцел. От друга страна, компетентните органи трябва да разполагат със
съответната информация, която да им позволява да вземат решение при издаване на
разрешителни или за извършване на наблюдение и контрол на ИДПС.
В процеса на консултации със заинтересованите страни се очертаха три възможни опции
относно териториалното планиране на зони, подходящи за ИДПС.
Опция 1: Планиране на зоните за ИДПС в ОУП
Предишна разработка на Световна Банка 3 предлага зоните за ИДПС на територията на
агломерацията да бъдат предварително определени в ОУП, в съответствие със
съществуващото законодателство по устройствено планиране. Процесът на планиране на
зоните, подходящи за ИДПС, би могъл да се осъществи в показаната на Фигура 3-1
последователност.

Задание за ОУП
(или за
изменение на
ОУП)
•Включва и
опционен анализ
централизирана
канализационна
система/ИДПС в
част „ВиК“

ПИП за
канализация

•Идентифицира
зони за ИДПС
•Детайлизира
хидрогеоложката
характеристика на
зоните за ИДПС

Изготвяне на
ОУП или
неговото
изменение
•Информация за
зоните за ИДПС в
слой
„Канализация“

Екологична
оценка на
ОУП
•Засегнати
елементи на
НЕМ
•Оценка за
кумулативни
въздействия

Фигура 3-1: Процес на планиране на зони, изискващи ИДПС по смисъла на чл.3 от Директива 91/271

Съгласно чл.106 от ЗУТ, с ОУП се определя разположението на мрежите и съоръженията
на техническата инфраструктура на територията на общината. Без да е необходима промяна
на законодателството, тук въвеждането на ИДПС би могло да се осъществи чрез подробно
задание за част „ВиК“ на техническата инфраструктура (стъпка 1 на фигурата), в което да
се изиска разглеждане на опции за канализация, включващи ИДПС. Зоните за ИДПС биха
могли да бъдат определени в ОУП, които предстоят да бъдат разработени, както и при
изменение на действащи ОУП.
За да може да се подберат подходящи ИДПС и опционният анализ да прецени дали за
дадена зона те са по-добрата алтернатива от канализацията, е необходимо да се знаят
геоложките и хидрогеоложките характеристики на терена. Съгласно чл.103 ал.6 от ЗУТ,
3

Описана в точка „Използвана литература“
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при изготвянето на ОУП е задължително извършването на геоложки и хидроложки
проучвания по отношение на общата стабилност на територията, предмет на устройствения
план и осъществимостта на строителство в нея. Подобно на разширяването на заданието за
канализацията, би могло да се разшири заданието за хидрогеоложките проучвания за
определяне на пропускливостта на почвата и други специфични параметри в зоните, в
които ИДПС е алтернатива (стъпка 2 на фигурата). Подробна информация относно
допълнителните хидрогеоложки проучвания за целите на ИДПС се съдържа в СД CEN/TR
12566-2: 2005: Малки пречиствателни съоръжения за пречистване на отпадъчни води до 50
ЕЖ – Част 2: Системи с почвена инфилтрация.
Предлага се хидрогеоложкото проучване на площадките за ИДПС да е част от
геоложкото/хидрогеоложкото проучване за ОУП, а не на всеки отделен проект на обект,
поради следните съображения:








Геоложката структура не се различава значително в рамките на сравнително големи
райони, поради което е много вероятно характеристиката на терена за съседни
парцели да се твърде сходна.
Някои части от геоложките и хидрогеоложките доклади ще зависят от данните и
информацията, които ще бъдат събрани от различни източници. Когато докладите за
геоложките и хидроложките проучвания се изготвят централно, това би намалило
риска от грешки.
Ако изготвянето на доклад за характеризиране на площадката е отговорност на
собственика на парцела, това би означавало допълнителна и прекомерна финансова
тежест за него.
Обичайна практика в европейските страни е общините да отговарят за изготвянето
на карти за канализация, указващи почвените типове, подходящи за ИДПС решения.

При изработването на ПИП, първоначален ориентир за проектантите при дефиниране на
алтернативите, биха могли да бъдат следните критерии:




При по-малко от 12 жители, свързани към 100 м тръба от канализационна мрежа
(еквивалентно на гъстота на населението <750 ж./км2), всички индивидуални
решения са по-евтини от централизирана канализационна система;
Централизираната канализационна система е по-евтина от най-евтиното
индивидуално решение при над 21-30 броя жители, свързани на 100 метра
(еквивалентно на гъстота на населението >2000 ж./км2);
Между двата диапазона относителните разходи зависят от местните условия, които
определят дали и коя ИДПС ще бъде приложима.

Резултатът от процесът по планиране на ИДПС ще бъде ОУП, в който в слой
„Канализация“, ще са определени зони за централизирана канализация и зони за ИДПС
(стъпка 3 на фигурата).
Зоните за ИДПС, очертани в ОУП трябва да са съобразени не само с това да са
икономически по-изгодната алтернатива от централизираната канализация, но и с всички
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други законови и нормативни изисквания за опазване на околната среда. Контролът за
спазването им е подсигурен от чл. 81 и 85 от ЗООС, който изисква изготвяне на екологична
оценка на ОУП (стъпка 4 на фигурата).
Опция 2: Планиране на ИДПС зоните в генералните планове по ВиК
Законът за водите изисква разработване и приемане на два вида генерални планове:



Генерален план на обособена територия на ВиК оператор (регионални генерални
планове);
Генерален план на агломерация (ако е над 10 000 е.ж.).

И двата вида документи съдържат анализ на състоянието и нуждите на ВиК системите и
съоръженията. Логично е, че когато съществуващата канализационна система не обхваща
цялата агломерация, а нейното доизграждане поражда прекомерни разходи, ще се обособят
зони, подходящи за ИДПС.
Регионалните генерални планове са дългосрочни планови документи за 25-годишен период
(чл. 198и ал. 3 на ЗВ) и вече са разработени. Но чл.198й, ал. 2 на ЗВ предвижда
актуализация при необходимост и на двата вида генерални планове – регионални и за
агломерация, т.е. не съществува законово ограничение за доразвиването им в посока
очертаване на ИДПС зони. Процесът е показан схематично на Фигура 3-2.

Актуализиране
на генерален
план
•Включва и
опционен анализ
централизирана
канализационна
система/ИДПС

ПИП за
канализация

•Идентифицира
зони за ИДПС
•Детайлизира
хидрогеоложката
характеристика на
зоните за ИДПС

Фигура 3-2: Очертаване на ИДПС зоните в генералните ВиК планове

За да се реализира процеса, е необходимо асоциацията по ВиК или общинския съвет да
инициират и управляват актуализацията на генералните планове. Подобно на разгледаната
първа опция, и тук се предлага хидрогеоложкото характеризиране на зоните за ИДПС да се
извърши централизирано, а не да се разчита всеки собственик да го прави самостоятелно.
Опция 3: Без планиране на ИДПС зони
Тази опция не е добра като дългосрочна перспектива. Но тъй като разработването/
актуализирането и на двата планови документа (ОУП или генералните планове за ВиК) ще
отнеме много време и финансови ресурси, тя е единствено възможната за преходния
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период, тъй като ще позволи плавното въвеждане в националната практика на ИДПС,
различни от изгребна яма.
При тази опция характеризирането на площадката на ИДПС ще трябва да е част от проекта
на всеки строителен обект.

3.2 КОНСУЛТАЦИИ

СЪС

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

СТРАНИ

ОТНОСНО

ПЛАНИРАНЕ НА ИДПС

Всички заинтересовани страни считат, че ОУП е подходящият планов документ за
определяне на зоните за ИДПС. Според НСОРБ и МРРБ, идеята на ниво ОУП да бъдат
идентифицирани зони за ИДПС е добра, но изготвянето и приемането на ОУП е бавна и
трудна процедура, за което свидетелства факта, че към настоящия момент по-малко от 50%
от общините имат приети ОУП. Актуализацията на съществуващите ОУП също е свързана
с трудности. ИДПС зони в ОУП по-скоро би забавило или дори блокирало въвеждането на
ИДПС в България. Поради това, групата на НСОРБ счита, че е добре зоните за ИДПС да
бъдат определени не в ОУП, а с генералните планове за ВиК. Основните аргументи са, че
във ВиК Асоциациите има представители на общините и държавата и че ИДПС зонирането
е част от дългосрочното планиране на ВиК инфраструктурата.
Групата на МРРБ и НСОРБ предлагат да се направи тестване на идеята за очертаване на
зоните на ИДПС в ОУП в някоя от предстоящите разработки на ОУП, което изглежда
резонна и полезна идея, ако се възприеме планирането на зоните за ИДПС да се извършва в
ОУП.
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4 РЕГИСТРИРАНЕ И ИНСПЕКТИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ
ИДПС
4.1 ЕТАПИ НА ПРОЦЕСА
Както вече беше споменато, действащото национално законодателство разрешава само
водоплътната изгребна яма в границите на селищни образования с ниско застрояване. Това
изискване не се спазва поради редица причини, най-съществените между които са:




Регулярното извозване на отпадъчната вода е скъпо решение за собственика;
Липсват разпоредби за заварено положение;
Липсват разпоредби за контрол.

Поради това, когато няма централизирана канализация, отвеждането, пречистването и
заустването на отпадъчни води от жилищни сгради е решено според разбиранията и
финансовите възможности на собствениците.
Би могло да се заключи, че в масовия случай съществуващите системи за заустване на
отпадъчни води (попивни кладенци) в зони без централизирана канализация не отговарят
на законовите разпоредби, което създава потенциален риск за човешкото здраве и околната
среда.
За установяване на контрол по отношение на битовите отпадъчни води, отвеждани чрез
септични ями в селските райони, Ирландия е разработила систематичен подход (National
inspection plan 2015-2017, EPA, Ireland), който е адаптиран към българските условия.
Предлаганият подход има два етапа:
1) Регистрация на съществуващи ИДПС;
2) Методично планиране и инспектиране на съществуващи ИДПС.
Двата етапа са разгледани по-долу и са показани схематично с Фигура 4-1 и Фигура 4-2.

Етап 1: Регистрация на съществуващи ИДПС
Подходът, представен синтезирано на Фигура 4-1 цели да се събере информация за
съществуващото положение с ИДПС, за да може да се осъществява контрол върху
наличните системи и да се планира подмяната/реконструкцията на тези от тях, които не са
в съответствие с европейските и бъдещи национални нормативни изисквания.
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Информационна кампания
Интернет
страница, писма

Заявление за регистрация
Без такса, но при
просрочване санкция

Удостоверение за регистрация
ИДПС регистър

Община и собственици

Фигура 4-1: Предложение относно регистрацията на съществуващи ИДПС

За прецизна оценка на съществуващото положение е необходима регистрация на ИДПС (за
уточняване на вида, местоположението, броя обслужвани лица и т.н.). Предложеният
подход включва комбинация от мотивиращ и санкциониращ елемент. Предлага се да се
организира широка кампания (стъпка 1), която да информира гражданите защо се изисква
регистрацията, какво следва след регистрацията, ползите за обществото и възможните
вредни въздействия върху човешкото здраве и околната среда от нерегламентирани ИДПС.
Предлага се регистрацията да бъде извършена в определен срок (например 1 година) и да е
безплатна, но при просрочване да има санкции за собственика.
Счита се, че общините са най-подходящи за извършване на регистрацията, тъй като найдобре познават местните условия, имат информация за собствениците и имотите, както и
информация за новото строителство в това число и вида на ИДПС. На база на подаденото
заявление от собственика общините ще издават удостоверение за регистрация и ще вписват
ИДПС в регистър, който се предлага да бъде създаден на ниво Басейнова дирекция.

Етап 2: Методично планиране и инспектиране на съществуващи ИДПС
Поради очаквания голям брой съществуващи нерегламентирани ИДПС (Таблица 1-6), няма
да бъде възможна тяхната едновременна подмяна. Ето защо, първо трябва да се разработят
годишни планове за инспектиране на съществуващи ИДПС въз основа на оценка на риска
за човешкото здраве и околната среда (стъпка 1 на Фигура 4-2). Предвид необходимите
компетенции и информация на извършването на тази дейност, се предлага тя да се извърши
от БД. Това ще спомогне и за изпълнение на изискването на Рамковата директива за водите
за категоризиране на източниците на замърсяване. При оценката на риска и планирането на
инспекциите трябва да се вземат под внимание:
 Предвижданията на ПУРБ относно състоянието на повърхностните и подземни
водни тела, предвижданията на ПУРН, учредените СОЗ и чувствителни зони и
други.
 Агломерациите с изградена канализация, генерални планове по ВиК, регионални
ПИП и т.н.
Плановете не трябва да включват инспектиране на ИДПС в зони с изградена канализация,
тъй като там присъединяването е задължително по закон (ЗУТ, чл. 84 (4)).
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План за инспектиране
В зависимост от
степента на риск

Инспектиране на ИДПС

Предписания

Протоколи от
инспекцията, нанасяне в
регистъра, уведомление
до общината

До собственика
със срок за
изпълнение
Община

РИОСВ

БД

Фигура 4-2: Предложение относно планиране на подмяната/реконструкцията на съществуващи ИДПС

Следващата стъпка е проверка на събраната първична информация от регистрацията на
ИДПС, което ще бъде извършено чрез инспектиране на място (стъпка 2 на Фигура 4-2).
Предлага се тези инспекции да бъдат извършвани от служители на РИОСВ защото:



Съгласно разпоредбите на действащото законодателство, РИОСВ извършват
мониторинг на отпадъчните води
РИОСВ разполага с квалифициран, компетентен и обучен.

За всяко инспектирано ИДПС трябва да се състави протокол (подписна от собственика и
инспектора),
който
ще
съдържа
информация
за
ИДПС
и
неговото
съответствие/несъответствие с нормативните изисквания. Информацията и копие от
протокола ще бъдат нанесени от инспектора в ИДПС регистъра.
На база на протоколите от извършените инспекции общините ще дадат предписания на
собствениците, чиито ИДПС не съответстват на нормативните изисквания, за
необходимостта от подмяна/реконструкция и ще укажат срок за извършване.
Предписанията ще служат на собствениците като основание за проектиране и
изграждане/реконструкция на съществуващата ИДПС. Общинските власти ще контролират
изпълнението на издадените от тях предписания.

4.2 КОНСУЛТАЦИИ

СЪС

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

СТРАНИ

ОТНОСНО

РЕГИСТРИРАНЕ И ИНСПЕКТИРАНЕ

Независимо, че процесът по регистрация на съществуващи ИДПС и планиране на тяхната
реконструкция/подмяна е дълъг и ще изисква определен човешки и финансов ресурс,
групата на НСОРБ счита, че това е правилният подход. Преобладаващата позиция на
присъстващите относно делегирането на подобна отговорност на общините е позитивна,
при условие че има финансова обезпеченост.
Представителите на БАВ считат, че трябва да се мотивират собствениците да си
реконструират/подновят ИДПС, т.е. това да не се случва по задължение.
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5 ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ИДПС
За изясняване на процеса на проектиране, е необходимо да се реши дали ще се изисква
разрешително за заустване за ИДПС.

5.1 РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ЗАУСТВАНЕ
Съгласно чл. 36 от ЗООС водите и водните обекти могат да се използват и без
разрешително. В националната практика такива са случаите с кладенците за индивидуално
ползване (чл. 44 на ЗВ) и заустването на малки количества (Q max,d до 10 м3 и до 50 ЕЖ)
при осигурено първично пречистване за обекти извън границите на населените места и
селищните образувания (чл. 46 на ЗВ).
Важно е да се отбележи, че за състоянието на приемното водно тяло е от значение
кумулативния замърсителен ефект на всички ИДПС в дадена зона, а не единичният ефект.
Освен това, тъй като необходимата степен на пречистване ще е ясна, се счита че не е
необходимо за ИДПС да се прилага разрешителен режим за заустване.

5.2 ПРОЦЕС НА ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ИДПС
Редът за извършване на проектиране, съгласуване, разрешаване и строителство се определя
от категорията на строежа (ЗУТ и наредбите към него).
Когато ИДПС ще се изгражда успоредно с изграждане на жилищната постройка,
категорията на обекта ще бъде пета (чл. 137 от ЗУТ). Когато ИДПС ще се изгражда
самостоятелно, предвид ниската степен на сложност като строителен обект, е логично те да
бъдат категоризирани в шеста категория. Следователно, трябва да се разграничат два
случая:
1) Нов обект - 5 категория (ИДПС успоредно с жилищната сграда);
2) Съществуващ обект – 6 категория (сградата съществува, изгражда се само
ИДПС)
Независимо дали ИДПС ще се изгражда едновременно с жилищната сграда или
самостоятелно (при съществуваща сграда) само технически правоспособни лица имат
право да проектират (чл. 229 на ЗУТ). Изборът на подходящо ИДПС за необходимата
степен на пречистване може да бъде подпомогнат от схемата, показана в Приложение 1Б.

А. Проектиране и строителство на нов обект
Настоящата процедура за издаване на разрешения за строеж позволява прилагане на ИДПС
без да се налага значителна нормативна промяна (Фигура 5-1).
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Заявление
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проектиране

Проект

Одобряване и
строително
разрешение

Фигура 5-1: Процес на проектиране, одобряване и разрешаване за строеж 5 категория

Разликата с досегашната практика е, че при издаване на виза за проектиране, общинските
власти трябва да се съобразят с необходимата степен на пречистване в ИДПС зоните
(когато те са определени) и да дадат съответните предписания. Ако зоните за ИДПС все
още не са определени, степента на пречистване ще се диктува от териториалното
разположение на имота, т.е. от това дали имотът се намира в чувствителна, по-малко
чувствителна зона и т.н.
Според сега действащото законодателство, разрешение за строеж се издава на
собственика въз основа на одобрен проект, като ВиК инсталациите и връзките към
съществуващите мрежи са част от проекта (чл. 148, ЗУТ). Вероятно ще е необходимо
разпоредбата да се редактира, като в случаите, когато ще се прилага ИДПС, трябва да бъде
включен и проект на съответната ИДПС.
Задължително условие за издаване на разрешение за строеж e собственикът да представи
предварителни договори с експлоатационните дружества на инфраструктурата за
присъединяване към техните мрежи (чл. 143, ЗУТ). При липса на изградена канализационна
система, ВиК операторът посочва, че собственикът трябва да използва в своя имот
водоплътна изгребна яма за отпадъчни води. Следователно, единствената разлика със
съществуващата практика ще бъде, че когато няма изградена канализационна система, ще
бъде позволено използването на по-широк набор от ИДПС.
По отношение на самия строителен процес от започване на строителството до въвеждане на
обекта в експлоатация не се налагат промени в ЗУТ (Фигура 5-2). Специфично за ИДПС е,
че допълнителна значимост придобиват актовете за скрити работи и за 72-часова проба. За
да може общинските власти да осигурят надежден контрол на ИДПС, би следвало да има
представител на общината при подписване на тези два акта, като би трябвало това да се
уреди нормативно (чл.7, т. 12 и т.17 на НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството).

Значими актове
за ИДПС
Акт за скрити
работи
Акт за 72-часова
проба

Удостоверение
за въвеждане в
експлоатация

Пуск и
наладка на
ИДПС
Протокол за
постигане степен
на пречистване

Регистрация
на ИДПС
С протокола за
степен на
пречистване в
общината

Фигура 5-2: Процес на строителство за строеж 5 категория и регистриране на ИДПС
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След въвеждане на обекта в експлоатация, трябва да се подсигури пускането и правилната
експлоатация (наладка) на ИДПС (стъпка 3 на Фигура 5-2). Когато се постигне
предписаната степен на пречистване, това трябва да се докаже с протокол за качество на
пречистената вода, издаден от акредитирана лаборатория.
За да се осигури отчетност на ИДПС, собственикът трябва да подаде заявление за
регистрация в общината като приложи протокола за качество на пречистената вода.
Логично е отговорността за контролиране на регистрацията на ново-въведени ИДПС да е
на общината, която има информация за издадените строителни разрешения и подписаните
актове по време на строителството. Общината от своя страна трябва да информира РИОСВ
за да може ИДПС да бъде включено в Контролно-информационната система за
отпадъчните води (чл. 60 и 61 на НАРЕДБА №1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите).

Б. Проектиране и строителство на ИДПС за съществуващ обект
За 6та категория строителен обект не се изискват виза за проектиране, разрешение за строеж
и протоколи по време и след приключване на строителството.
За ИДПС, за които е издадено предписание за подмяна/реконструкция от общината се
предлага следната процедура на проектиране и строителство (Фигура 5-3):

Проект
На база
предписанието
за регистрация

Значими
актове
Акт за скрити
работи
Акт за 72-часова
проба

Пуск и наладка
на ИДПС
Протокол за
постигане
степен на
пречистване

Закриване на
съществуващо
ИДПС
Протокол

Актуализация
на
регистрацията
С актовете и
протоколите

Фигура 5-3: Проектиране, строителство и актуализация на регистрацията на ИДПС за съществуващ
обект

На основание на предписанията на общината за необходимост от реконструкция/подмяна
на съществуващата ИДПС се изготвя проект, който трябва да включва характеристика на
площадката. За разлика от новостроящ се обект, тук вероятно ще се наложи по-значителна
промяна на нормативните изисквания (НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството). Необходимо е за ИДПС да се издадат
актове за скрити работи и за 72-часова проба, както и протокол за постиганата степен на
пречистване – аналогично на случая с нов обект. В този случай ще е необходим и протокол
за закриване на съществуващата ИДПС за да се предотврати риска за човешкото здраве и
околната среда. Собственикът ще трябва да подаде заявление за актуализация на
регистрацията като приложи двата акта и двата протокола.
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5.3 КОНСУЛТАЦИИ

СЪС

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

СТРАНИ

ОТНОСНО

ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО

Всички заинтересовани страни са на мнение, че разрешително за ползване за заустване на
отпадъчни води във воден обект не би следвало да се изисква.
Представителите на МОСВ подкрепят предложението за по-лек режим (без виза за
проектиране и разрешително за строителство) на проектиране и изграждане на ИДПС за
съществуващ обект.
Представителите на МОСВ считат, че регистърът на ИДПС трябва да се поддържа от
общините. Съгласно чл. 65 на НАРЕДБА №1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите,
обаче, на регионално ниво РИОСВ поддържат контролно-информационната система за
отпадъчните води.
Представителите на производители/доставчици на ИДПС, въз основа на своя опит,
предлагат периода на пуск и наладка да е 90 дни (т.е. анализа на пречистените отпадъчни
води да се извърши тогава), тъй като обикновено тогава малките пречиствателни станции
достигат проектните показатели за пречистване. Според тях само около 50% от
предлаганите на пазара съоръжения достигат ефекта на пречистване, специфициран в
паспортната документация. Те считат, че процедурата по сертифициране на подобни
съоръжения трябва да е по-строга.
По отношение на актовете за скрити работи и за 72-часови проби, представителите на
НСОРБ считат, че не всички общини имат необходимия технически капацитет за подобен
род дейност. Те предлагат това да се извършва от специалисти на изпълнителя на обекта,
или на упълномощени лица от КИИП с необходимата правоспособност.
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6 ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ИДПС
ЕиП за ИДПС са съвкупност от дейности, които изискват познаване на конкретната
система – какви процеси се извършват, какви са индикаторите за правилното им протичане,
какви са възможните проблеми, които могат да настъпят и не на последно място,
потенциалния риск за човешкото здраве околната среда следствие на неработеща система.
ИДПС са съоръжения с дълъг експлоатационен живот и тяхната правилната ЕиП
предопределя дали ще са в дълготрайно добро състояние и дали ще може да постигнат
необходимия ефект на пречистване. В тази връзка е необходимо изясняване на няколко
основни въпроса, които са дискутирани по-долу.

6.1 ЧЕСТОТА НА ИЗВЪРШВАНЕ И ОБХВАТ НА ЕИП
Честотата на извършване и обхватът на дейностите по ЕиП е различен за различните
видове ИДПС. ЕиП може да е свързана само с периодично визуално наблюдение, но може
да включва серия от процедури, някои от които изискват определена компетентност на
лицата, които ги извършват. Обикновено степента на сложност на експлоатация и
поддръжка нараства с нарастване на степента на пречистване (Фигура 6-2).
Ефект на пречистване

+
ИДПС1
септична яма

+

ИДПС2
септ. яма +
инфилтрация

ИДПС3
септ. яма +
филтрация

ИДПС4
Модулна ПСОВ

Сложност на експлоатация и поддръжка

+++
ИДПС5
Модулна ПСОВ
+ тръстикови
легла

+++

Фигура 6-1 Сложност на експлоатацията и поддръжката за различни ИДПС в зависимост от ефекта на
пречистване

ЕиП на септични ями с филтрация или инфилтрация обикновено се свежда само до
периодично отстраняване на генерирарната утайка веднъж на 1 или 2 години. При поява на
необичайни явления (течове, заблатяване) е необходимо да се направи ревизия на
инфилтрационната система или филтърната медиа.
ЕиП на модулни ПСОВ и/или с третично пречистване е по-сложна и включва, освен
визуалните инспекции, различни дейности по инспекция и поддръжка на механичните
елементи (така например помпи, въздуходувки), почистване/проверка на датчици и
сензори, проверка на ел. захранването. През определен период от време също е необходимо
да се отстранява утайка. При наличие на влажни зони или тръстикови легла, се налага
сезонна поддръжка на растителността.
По-долу е представена информация относно опита в други държави по отношение на
честотата и обхвата на дейностите по ЕиП на ИДПС. Поради липса на специфичен опит в
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страната, относно ЕиП на ИДПС, тези препоръки могат да бъдат въведени като добра
практика и в България.
 Ирландия (Irish EPA, 2010)
Вид система
Септична яма
Система с
вторично
пречистване
или модулна
станция

Минимална честота на
инспекция
Веднъж на 12 месеца от
собственика или
компетентно лице
Веднъж на 6 до 12 месеца
от компетентно лице/фирма
по препоръка на
производителя

Минимална честота
на поддръжка
Отстраняване на
утайката веднъж на
12месеца
Отстраняване на
утайката веднъж на 12
месеца от
компетентно
лице/фирма.

Минимална честота
мониторинг
Не е приложимо

на

Веднъж на 12-23 месеца или
в съответствие с
разрешително или по
указания на производителя

 САЩ, област Боулдер, щат Колорадо (Boulder County, 2014)
За честота на инспекциите и поддръжка се определя най-краткия период от указаните в
следния набор от изисквания:





Препоръките на производителя за готови ИДПС или приети технологични
препоръки за експлоатация на системите, които се проектират на място.
Препоръките на компетентния орган по опазването човешкото здраве и околната
среда;
На всеки 6 месеца за системите с висок ефект на пречистване с механични части;
На всеки 12 месеца за системите с висок ефект на пречистване без механични части;

6.2 ОПЦИИ ОТНОСНО ЛИЦА, КОИТО МОГАТ ДА ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИ ПО
ЕИП
Проектантите/производителите на ИДПС обикновено представят списък от
препоръчителни дейности по експлоатация и поддръжка. След пускане на обекта в
експлоатация обаче, тяхната отговорност към работата на съоръжението обикновено е
ограничена (в рамките на гаранционния срок), ако няма сключен договор за експлоатация и
поддръжка.
По-долу е обобщен опита на няколко държави по отношение на начина, по който е уредена
ЕиП на ИДПС.
 Франция (Observatoire des services publics d’eau et d’assainessement (Panorama des
services et de leur performance en 2012) - Juillet 2015)
Във Франция експлоатацията и поддръжката на ИДПС се извършва или директно от
общините (отдел в общината, който разполага със специализирана техника и специалисти)
или от ВиК оператор на базата на сключен договор с асоциация на общини. Трябва да се
отбележи, че 51% от ИДПС се обслужват директно от общините.
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 Ирландия (S.I. No. 223, 2012)


ИДПС трябва да бъде експлоатирана и поддържана от собственика, така че отпадъчна
вода да не се зауства, просмуква, тече или по друг начин да излиза от системата,
различен от начина, указан в проектната документация на системата.



Собственикът на ИДПС е отговорен за нейната поддръжка и подновяване и трябва да
гарантира, че нейните отделни елементи са подходящи за предназначението си и в
добро експлоатационно състояние с оглед предотвратяване на евентуален риск за
човешкото здраве или околната среда;
 Белгия (Moelants et al., 2008)

Обследване на различни ИДПС е показало, че голяма част от тях изобщо не се поддържат
от собственика. В голяма част от случаите собственикът не е наясно как функционира
системата, нито какви са неговите ангажименти по поддръжка и експлоатация. Това от своя
страна води до лош пречиствателен ефект. Подчертава се, че когато собственикът
експлоатира системата, е необходимо провеждането на образователни курсове и кампании
за ЕиП на ИДПС.
За по-сложните системи, са предложени два подхода за ЕиП:



Чрез централизирано управление на ЕиП, инициирано или осъществявано от
местните власти, т.напр. на общинско ниво (Willetts et al. 2007);
Чрез
подписване
на
договор
за
поддръжка
и
експлоатация
с
производителя/доставчика на ИДПС или фирма, оторизирана от него. Договорът
трябва да включва ежегоден контрол на нивото на утайката, поддръжка на
механичните части, анализ на качеството на пречистената вода и инспекция на
конструктивното състояние на съоръжението.

 САЩ (EPA, 2012)
Американската Агенция по Околна Среда препоръчва пет модела на управление на ЕиП на
децентрализирани системи, в зависимост от сложността на ИДПС и изискванията на
околната среда, т. е дали заустванията са в не чувствителна, по-малко чувствителна или
чувствителна зона. По-долу са споменати само тези, които се отнасят за индивидуални
системи:




Модел 1: Собственикът: ИДПС се изграждат по типов проект, подлежат на
периодична инспекция и ако е необходимо се ремонтират. Компетентният орган
знае местоположението на ИДПС и периодично предоставя на собствениците
инструкции за ЕиП. Прилага се за нечувствителни зони.
Модел 2: Специализирана фирма: Изисква се договор за поддръжка с производителя
на оборудването или доставчика на услугата за целия живот на системата. Прилага
се за по сложни системи с механично пречистване за по-чувствителни зони или зони
в които има кумулативен ефект от множество ИДПС.
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Модел 3: Специализирана фирма притежаваща разрешително за експлоатация.
Изисква договор за поддръжка плюс измерими изисквания за работа, регулярни
доклади за съответствие с изискванията и периодична актуализация на
разрешителното за експлоатация. Прилага се за чувствителни зони.

В България, съгласно действащото законодателство, отговорността за ЕиП на ИДПС е на
собственика, тъй като ИДПС се изграждат в частни имоти, т.е. те са частна собственост (чл.
150, ЗООС). Отговорността за дейността не означава, че собственикът трябва сам да я
извършва. Въз основа на опита в другите страни, Фигура 6-2 представя няколко
възможности за физически или юридически лица, които биха могли да осъществяват
дейности по експлоатация и поддръжка.

Собственик

Експлоатация и
поддръжка на
ИДПС

ВиК оператор

Специализирана фирма/

регистрирано правоспособно физическо лице

Фигура 6-2 Физически и юридически лица, които могат да извършват дейности по ЕиП за ИДПС

Собственик
Собственикът има 24 часа достъп до ИДПС и може да даде надеждна информация относно
„режима“ на заустване на отпадъчни води. Той може регулярно да прави наблюдения за
наличие на необичайна миризма, заблатяване на инфилтрационното поле, натрупване на
значително количество утайка и т.н). В зависимост от неговата компетентност той може да
предприеме действия за справяне с възникнали проблеми.
Ако собственикът желае да придобие познания за експлоатация и поддръжка на своята
ИДПС и извършва сам тези дейности то това ще е опцията с минимални разходи за него.
Практиката в повечето държави обаче показва, че обикновено собственикът неглижира
необходимостта от ЕиП до тогава, докато не се появи видим проблем (така например силна
миризма, заблатяване, преливащи резервоари и др.). Често собственикът не е наясно, че
неправилната експлоатация крие риска за човешкото здраве и околната среда.
ВиК оператор
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ВиК операторите притежават необходимата компетентност за този вид дейности,
разполагат със специализирана техника и поради това могат да извършва адекватна
експлоатация и поддръжка на ИДПС. При този подход рисковете за човешкото здраве и
околната среда следствие на неправилна експлоатация на ИДПС са минимални.
ЕиП от ВиК оператор би могла да бъде регламентирана по два начина:




Като регулирана услуга – в този случай би могло да се очаква намалена финансова
тежест на собствениците на ИДПС, предвид единната цена на ВиК услугите на
обособената територия.
Като нерегулирана услуга - ВиК Операторът може да извършва тази дейност извън
обхвата на регулираните ВиК услуги. Това ще създаде конкурента среда между
специализирани фирми и ВиК оператора в даден регион, което е предпоставка за
резонно ценообразуване.

Специализирана фирма
Понастоящем, за обслужване на разрешените от закона ИДПС – водоплътни изребни ями
се прилага именно тази опция. Собственикът сключва договор с фирма, регистрирана по
Закона за Управление на Отпадъци за извършване на този вид дейност. Фирмите от своя
страна имат сключен договор с ВиК Оператора в обособената територия за заустване на
отпадъчната вода в определени точки от канализационната мрежа или на вход ПСОВ.
При условие, че тази опция се регламентира подходящо и се осигури контрол, налице ще са
следните предимства:



Осигурява опазване на човешкото здраве и околната среда защото се извършва от
компетентни лица;
Осигурява правилна експлоатация и поддръжка на съоръженията, което е
предпоставка за тяхната дълготрайност;

Подходящото регламентираме включва:




Необходимостта от публичен регистър на специализираните фирми за ЕиП на
ИДПС – по подобие на изискването за регистър на ВиК Операторите, или регистъра
на фирмите, извършващи дейности с отпадъци;
Установяване на критерии, доказващи компетентността на специализираната фирма
– така например фирмата има делегирани права от фирмата производител за ЕиП на
конкретно ИДПС или отделни физически лица от фирмата имат удостоверение за
техническа компетентност, п

Освен специализирана фирма, ЕиП биха могли да бъдат извършвани от регистрирано
правоспособно физическо лице (Фигура 6-2). За придобиване на необходимата
компетентност, биха могли да се организират специализирани образователни курсове,
завършващи с получаване на съответно удостоверение. Институциите, които биха могли да
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организират подобни курсове и да извършват регистрация, са БАВ и акредитираните в това
направление университети.

6.3 КОНСУЛТАЦИИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТНОСНО ЕИП
На участниците в консултациите беше представена оценителна таблица с критерии за
оценка относно ЕиП, която включваше следните въпроси:
Таблица 6-1 Оценителна таблица относно опции за експлоатация и поддръжка
Критерии

Собственик

ВиК
оператор

Специализирана
фирма

Какъв ще е размерът на разходите за
собственика?
Доколко професионално ще се извършва
експлоатацията?
Доколко е сигурно, че ИДПС ще се
поддържа?
Колко бързо ще се реагира при авария на
ИДПС?
Сума

Всеки един участник беше помолен да постави оценки 1, 2 или 3, като „1“ визира найнеблагоприятната опция за даден критерий, а „3“ визира съответно най-добрата опция.
Обобщените резултати от попълването на таблицата от участниците от МРРБ показват, че
избор на специализирана фирма, която да осъществява ЕиП би била най-доброто решение
за всички критерии без първия. На второ място е поставен ВиК оператора. Единствено по
отношение размера на разходите, представителите считат, че най-добре би било ИДПС да
се поддържа и експлоатира от собственика.
В групата на МОСВ участниците (с изключение на едни) се въздържаха да попълнят
оценителната таблица. Изразено бе мнение от един участник, че ВиК операторите са найкомпетентни за експлоатация и поддръжка на ИДПС, както по отношение на
професионализъм и така и като гаранции за правилно извършени дейности.
Представителите на НСОРБ също се въздържаха от попълване на оценителната таблица.
Един участник изрази мнение, че собственикът е най-подходящото лице за ЕиП на ИДПС.
Представителите на ВиК Операторите са на мнение, че ЕиП на ИДПС не трябва да е
регулирана услуга. Според тях ВиК операторите трябва да експлоатират и поддържат само
активи, които са публична собственост.
Представителите на БАВ са на мнение, че ЕиП трябва да е отговорност на собственика,
който би могъл да наеме специализирана фирма.
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Представителите на фирми, производители или вносители на ИДПС, въз основа на техния
практически опит, са на мнение, че ЕиП трябва да се извършва от специализирана фирма,
която е оторизирана от производителя или разполага с лиценз за дейности, свързани с
ИДПС. Препоръчителната честота на дейности по ЕиП е от 1 до 2 пъти годишно. Относно
контрола върху дейностите за ЕиП различните представители са на различно мнение – от
липса на контрол до активен контрол и отнемане на лиценз на фирмата.
Може да се заключи, че преобладаващото мнение на заинтересованите страни е, че
дейностите по ЕиП трябва да се извършват от специализирани фирми.
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7 МОНИТОРИНГ НА ИДПС
7.1 ОПЦИИ ОТНОСНО МОНИТОРИНГ НА ИДПС
Мониторинг на ИДПС може да се осъществява с две цели:



За проследяване работата на съоръжението и вземане на решение за промяна на
режима на работа на съоръжението и т.н.;
Опазване на човешкото здраве и околната среда.

Първата цел е свързана с експлоатацията на ИДПС, поради което не е предмет на тази част
от доклада.
За постигане на втората цел, е необходимо да се вземе решение за видът мониторинг, кой
ще го извършва и с каква честота.
Съгласно чл.130 ал. 2 от ЗВ, когато има издадено разрешение за ползване на воден обект,
лицата, които експлоатират съоръжението, са длъжни да осъществяват мониторинг. Тъй
като за ИДПС не се предлага издаване на разрешително за ползване на воден обект за
заустване на пречистени отпадъчни води, не съществува законово задължение за собствен
мониторинг. Независимо от това, въздействието на ИДПС върху околната среда трябва да
бъде проследявано и контролирано, за да не се допусне замърсяване над нормативно
определеното.
По отношение на ИДПС, може да се дискутират две опции за мониторинг (Фигура 7-1):
1) Индиректен мониторинг – на водното тяло, в което тези води заустват точково в
повърхностен воден обект или дифузно чрез почвата в подземен воден обект;
2) Директен мониторинг на изхода на всяко ИДПС (мониторинг на отпадъчна вода).

Индиректен
мониторинг:
на водните тела, в
които ИДПС заустват
(точково или дифузно)

БД – съгласно програмите за контролен,
оперативен и проучвателен мониторинг

РИОСВ – само при доказана
необходимост - директен мониторинг
при заустване на ИДПС

Опции за мониторинг
Директен мониторинг:

при заустване на
пречистената
отпадъчна вода от
ИДПС

РИОСВ - регулярно
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Фигура 7-1: Опции за мониторинг на ИДПС

Единият вид мониторинг не изключва провеждането и на другия вид мониторинг. Но тъй
като мониторингът е скъпо струваща дейност, е необходимо да се вземе разумно решение,
което да позволява опазване на околната среда при минимум средства.
При опцията за индиректен мониторинг, въздействието от ИДПС лесно може да се
проследи въз основа на съществуващата практика за мониторинг, който осигурява опазване
и подобряване на състоянието на водните тела съгласно изискванията на Закона за водите и
НАРЕДБА №1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите. Въздействието от ИДПС ще се
отчита с контролния и оперативния мониторинг, провеждан от БД (чл. 6, 8 и 9 от
НАРЕДБА №1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите). При необходимост,
мониторинговата мрежа би могла да се разшири, за да обхване проследяване на
въздействието от ИДПС. Неправилната експлоатация на ИДПС би довела до влошено
състояние на водите. В такава ситуация ще се приложат изискванията за проучвателен
мониторинг (чл. 10 НАРЕДБА №1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите).
По аналогия с разпоредбите на чл.16 и 19 от Наредба № 4 от 20 октомври 2000 г за
качеството на водите за рибовъдство и развъждане на черупкови организми, при съмнения
за натиск върху водните тела, причинен от експлоатацията на ИДПС, биха могли да се
уредят нормативно следните дейности:
1) Ако резултатите от анализите на редовните пробовземания на водното тяло покажат,
че пробите не отговарят на стандартите, БД трябва да установи дали причините за
това са следствие от случайност, следствие от природно явление или следствие от
замърсяване.
2) Ако при проучването се установи, че съществува заустване или има вероятност от
заустване на замърсени води, БД разпорежда допълнително пробовземане и анализ
на ИДПС в региона. Разходите по допълнителните пробовземания и анализи на води
са за сметка на собствениците на обектите, причинили замърсяването.
По отношение на директния мониторинг съществуващите текстове на законите и
наредбите касаят селищни канализационни системи, които причиняват значително поголям натиск върху водните тела от ИДПС. Директният мониторинг не е предпочитана
опция за ИДПС, тъй като:



Замърсителният товар от единично ИДПС е пренебрежимо малък, за да се налага
неговото регулярно проследяване;
Това ще е допълнителна финансова тежест за собствениците на ИДПС.

Ако все пак се реши, че трябва да има директен мониторинг, би трябвало той да се
осъществява от РИОСВ, съгласно разпоредбите на чл. 151 ал 4 от ЗВ. Поради това, при
опцията за директен мониторинг, показана на Фигура 7-1, посочената отговорна
институция е РИОСВ.
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7.2 КОНСУЛТАЦИИ

СЪС

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

СТРАНИ

ОТНОСНО

МОНИТОРИНГА НА ИДПС

Дискусиите относно мониторинга на ИДПС показват две различни предпочитания:




Представителите на МРРБ, НСОРБ, БАВ, ВиК операторите и двама представители
от групата на вносители/производители на ИДПС считат, че индиректният
мониторинг на ИДПС е достатъчен за опазване на околната среда и че това би
следвало да е изцяло отговорност на БД.
Групите на МОСВ и един представител на групата на вносители/производители на
ИДПС считат, че освен индиректния мониторинг, трябва да се осъществява и
директен мониторинг от експлоатиращата/поддържащата фирма.

Тъй като повечето представители подкрепят индиректния мониторинг, той е предложен в
консолидираното предложение.
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8 КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИДПС
Прилагането на законовите и нормативните разпоредби за изграждането,
реконструкцията/подмяната, ЕиП на ИДПС ще се контролира на две нива, както е показано
на Фигура 8-1. Така предложената схема за контрол се основава на съществуващото
законодателство, съгласно което:



Кметът на общините контролира съоръженията за пречистване на битовите
отпадъчни води (чл. 10 в и чл. 191 ал.1 от ЗВ);
Директорът на БД контролира всички води в границите да даден басейн за
управление на водите (чл. 188 ал.1 на ЗВ).

Общината

•
•
•
•
•

БД

Дали ИДПС е проектирана
съгласно
визата/предписанието
Дали ИДПС е правилно
изградена
Дали ИДПС е правилно
пусната в експлоатация
Дали ИДПС е регистрирана
Дали има актуален договор
за ЕиП

•
•

•
•

Наличие на ИДПС, които са
нерегистрирани или без
договор за ЕиП
Проверка на
обстоятелствата по
регистрацията
Проверка на
обстоятелствата по ЕиП
Инспектиране на ИДПС

Проектиране и
изграждане

Регистриране

Експлоатация и
поддръжка

Фигура 8-1: Контрол на изпълнението на нормативните изисквания за изграждане,
реконструкция/подмяна и ЕиП на ИДПС

В правните и нормативни актове трябва да се укажат конкретните отговорности на всяка от
институциите, осъществяващи контрол (община или БД). В това отношение, би могло да се
направи аналогия с контрола на кладенците за задоволяване на собствени потребности.
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Контролът следва да обхваща дейностите по проектиране, изграждане, регистриране и ЕиП
(Фигура 8-1).
Контрол върху проектирането и изграждането на ИДПС
Този контрол цели да се установи дали ИДПС е проектирано съгласно предписанията за
реконструкция (при съществуващ обект) или визата за проектиране (при нов обект). Той
също така включва проверка за спазване на проекта при строителството и пускането на
обекта в експлоатация. Съгласно действащото законодателство, този контрол се
осъществява от общината чрез съответните актове в строителството.
Контрол върху регистрирането на ИДПС
При този контрол трябва да се установи дали всички съществуващи ИДПС са
регистрирани, дали всички новостроящи се ИДПС са регистрирани и дали регистрацията
на всички реконструирани/подменени ИДПС е актуализирана.
Контрол върху дейностите по експлоатация и поддръжка
Рискът за човешкото здраве и околната среда, който може да възникне от недобра
експлоатация и поддръжка на ИДПС налага необходимост от контрол върху тези дейности.
Контролът може да се осъществява от общините или БД (РИОСВ), съгласно показаното на
Фигура 8-1.
Контролът включва серия от мерки, чиято основна цел е да се създадат предпоставки за
правилна експлоатация и поддръжка на ИДПС и да се проследи работата на ИДПС в
дългосрочен аспект. Контролът се подпомага чрез въвеждане на серия от изисквания:


Изискване за удостоверяване на техническа компетентност за извършване на
дейности по ЕиП на ИДПС.



Изискване за вписване в регистъра за ИДПС (виж т. 0) на начина, по който се
осъществява ЕиП (самостоятелно или чрез специализирана фирма). Всяка промяна в
начина на осъществяване на ЕиП следва да бъде отразявана в този регистър.



Изискване ИДПС с електромеханични части да се експлоатират и поддържат от
специализирана фирма или физическо лице с доказана компетентност. Дейностите
по експлоатация и поддръжка да се отразяват в регистъра за ИДПС от самата фирма,
която следва да има достъп до определени полета в него.



Изискване за водене и съхраняване на документация от собственика на ИДПС за
извършваните дейности по ЕиП.
o Като минимум документацията трябва да включва: регистрационен номер на
ИДПС, дата на извършване на наблюденията и установени факти, копие от
договора със специализираната фирма/регистрираното физическо лице (ако
има такава), количество извозвана утайка.
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o Документацията трябва да се съхранява за да може да се предоставя при
поискване от контролните органи, както и да се предава на новия собственик
при покупко-продажба на имота.
Регулярният контрол за ЕиП на ИДПС може да включва освен проверка на
документацията, директно инспектиране на ИДПС с цел да се провери:
o дали има течове;
o дали отделни елементи на системата са в работен режим;
o дали оттока образува преовлажняване (образуване на локви) на
повърхността;
o дали утайката в системата се отстранява регулярно;
o дали ИДПС се поддържа по начин, който не застрашава човешкото здраве
и/или околната среда.
По-долу са посочени някои примери от чуждестранния опит.
 Ирландия (S.I. No. 223, 2012)


Периодичното отстраняване на утайката може да бъде извършвано от фирма,
оторизирана за този род дейности по смисъла на ирландския Закон за управление на
отпадъците;

 САЩ (CWTRC and EPA, 2003; Boulder County, 2014)


Американската Агенция по Околна Среда силно поощрява провеждането на
образователни кампании за ЕиП на ИДПС. В нормативните документи на 40 щата,
регламентиращи управлението на локалните системи за пречистване, има изискване
за обучение и сертифициране на лицата, които могат да експлоатират и поддържат
ИДПС. Изискванията са различни за различните щати и има множество подходи,
които се използват за да се гарантира компетентност на лицата.



В област Боулдер, щат Колорадо, договор за ЕиП на по-сложни ИДПС може да се
сключва само с фирми, които изпълняват всички изисквания на производителя.
Всеки път, когато договора с фирмата за ЕиП на ИДПС се промени (поднови или
прекъсне), собственикът е длъжен да изпрати копие от новия договор на
контролиращата институция в 30 дневен срок.
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9 ФИНАНСИРАНЕ НА ИДПС
9.1 ОПЦИИ ЗА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ
Един от най-важните аспекти, свързан с приложението на ИДПС у нас е осигуряването на
финансови средства. Всички дейности по ИДПС – планиране, регистриране и
инспектиране, проектиране, изграждане, експлоатация и поддръжка, мониторинг и контрол
генерират финансови разходи (Фигура 9-1).
За подпомагане на
процеса: технически
указания, ИДПС регистър,
информационна кампания

Държава

Регистриране
и
инспектиране

Държава

Строителство

Държава

Експлоатация
и поддръжка

Собственик

Собственик

Мониторинг и
контрол

Държава

Собственик

Фигура 9-1: Опции за отговорността за осигуряване на финансиране на ИДПС

Фигура 9-1 показва, че отговорността за финансиране на проектирането и изграждането на
нови ИДПС, както и експлоатацията и поддръжката на нови и реконструирани ИДПС носи
собственика и това не се нуждае от дискусия. Единствените дейности, в които има повече
от едно отговорно лице/институция, са реконструкция на съществуващи, мониторинг и
контрол.
По отношение на мониторинга и контрола опциите са две, тъй като отговорността за
финансиране ще зависи от начина, по който се осъществява дейността. Ако се приеме
мониторингът да е индиректен, тогава държавата ще го финансира. Ако се реши, че
собствениците са длъжни да провеждат регулярен директен мониторинг на тяхното ИДПС,
логично би следвало собствениците да финансират този процес.
Що се отнася до строителството на ИДПС, следва да се разграничат два случая.
При ново строителство е логично капиталните разходи да се покрият от собственика, като
част от инвестицията за жилищната сграда.
Значително по-сложен е въпроса с финансирането на реконструкцията/подмяната на
нерегламентирани съществуващи системи поради следните причини:



Много от тези системи са изградени по време когато не е имало нормативни
изисквания за други такива;
Собствениците не са в състояние да платят разходите за необходимата подмяна.
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Ето защо фокусът на този раздел е върху възможностите за финансиране
подмяната/реконструкцията на съществуващи нерегламентирани и/или неработещи ИДПС.

9.2 ЧУЖДЕСТРАНЕН
ОПИТ
ЗА
ФИНАНСИРАНЕ
ПОДМЯНА/РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ИДПС

НА

Тъй като проблем с финансиране на строителството, подмяната/реконструкцията на ИДПС
не е уникален за България, бе проучен международния опит за неговото решаване. В
Ирландия: Схема за безвъзмездна помощ е въведена чрез допълнение на Закона за
водните услуги през 2012г. Тя се администрира от Министерство на околната среда и
местното управление. Основните характеристика на схемата са:










Безвъзмездна помощ се отпуска за реконструкция, модернизация или подмяна на
ИДПС, когато тази реконструкция, модернизация или подмяна се налага след
инспекция и последващо предписание, съгласно Закона за водните услуги
(допълнение) 2012г.;
ИДПС, което се нуждае от привеждане в съответствие трябва да е регистрирано от
собственика на жилищната сграда, която то обслужва до предписаната в
националния план за инспектиране дата (01.02.2013г);
Безвъзмездните помощи са както следва: домакинства с годишен доход до 50,000
евро могат да кандидатстват за помощ до 80% от одобрените разходи с максимална
стойност от 4,000 евро. Домакинства с годишен доход от 50,001 до 75,000 евро
могат да кандидатстват за помощ до 50% от одобрените разходи с максимална
стойност от 2,500 евро;
Безвъзмездни помощи не се отпускат за експлоатация, поддръжка или извозване на
утайката от ИДПС, тъй като това са разходи, които собствениците трябва да
направят за правилната експлоатация на тяхната система;
Кандидатстващите за безвъзмездна помощ трябва да представят документи за
дохода на домакинствата, разбивка на разходите за извършените работи и копие на
документ, удостоверяващ че изпълнителя не дължи данъци.

следващите карета е представен опита на Ирландия, САЩ и Франция.
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САЩ: Има създадени многобройни схеми за безвъзмездни помощи, безлихвени и
нисколихвени заеми на местно, щатско и федерално ниво. Ето някои примери:
Източници на финансиране на местно ниво
Watershed districts: финансират проекти свързани с проучване и планиране на ИДПС.
Local lake associations and water quality groups: финансират проекти свързани с
обучение и проучване на ИДПС.
County water plans: Агенциите планиращи дейности по опазване на водите
финансират дейности свързани с реконструкция на ИДПС при установени проблеми с
качеството на водите.
Corporate stewardship funding: Големи корпорации поемат финансови ангажименти
или заделят годишно средства за опазване на местната околна среда и икономика.
Източници на финансиране на ниво щат
Wisconsin Fund: Програма за финансова помощ за подмяна или реконструкция на
ИДПС. Администрира се от Департамента за безопасност професионални услуги на
щата Уисконсин. Финансира частни собственици и малък търговски бизнес.
Предоставя безвъзмездни помощи и заеми. Максималната стойност на безвъзмездната
помощ е 7,000 щ. д. Критериите за отпускане на помощта включват: собственост на
имота, потвърждение и категоризация на проблема от общината, дата когато е
построена системата, ниво на доходите на собствениците. Приоритет се дава на
неработещи системи, които заустват в повърхностни или подземни води или сезонно
водонаситени почви.
Section 504 Repair Loan and Grant Program. Администрира се от USDA Rural
Development (Департамент земеделие – Развитите на селските райони на САЩ) и
предоставя:



Заеми за подобрение или модернизация на дома и/или предотвратяване на
рискове свързани със здравето и безопасността;
Безвъзмездни помощи за предотвратяване на рискове свързани със здравето и
безопасността в това число ИДПС;

Заемите са с максимална стойност до 20,000 щ. д., лихва от 1% и максимален срок на
изплащане от 20 години. Отпускат се на собственици на еднофамилни къщи с доход
50% по-нисък от средния за общината.
Безвъзмездните помощи са до 7,500 щ. д. и се отпускат на хора, които са на 62 или
повече години и не могат да изплащат гореописаните заеми

45
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg --------------------------------------------Проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“,
финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейските структурни и инвестиционни фондове

САЩ:
Източници на финансиране на ниво щат
Catskill Watershed Corporation Septic System Rehabilitation and Replacement
Program: Възстановява признати разходи за ремонт или подмяна на неработещи
ИДПС за жители на New York City Watershed in Delaware, Greene, Schoharie, Sullivan,
или Ulster окръзи.
Kentucky PRIDE Homeowner Septic System Grant Program: Предоставя
безвъзмездни помощи на домакинства с ниски доходи за подмяна неработещи ИДПС.
Massachusetts Community Septic Management Program: Предоставя заеми чрез
Тръста за предотвратяване на замърсяването на водите на Масачузетс на домакинства
за реконструкция на неработещи ИДПС. Три програми помагат на собственици с
проблематични ИДПС: Community Septic Management Program, the Homeowner Septic
Loan Program, and a tax credit program.
Pennsylvania Infrastructure Investment Authority (PENNVEST): Community Septic
Management Program: PENNVEST, the Pennsylvania Housing Finance Agency, and the
Pennsylvania Department of Environmental Protection предоставят нисколихвени заеми
на домакинства за реконструкция или подмяна на ИДПС.
Texas Commission on Environmental Quality (CEQ) Nonpoint Source
Program: Програмата за дифузни източници на замърсяване планира и реализира
дейности за предотвратяване или намаляване на замърсяването от градски и други
неземеделски дифузни източници на водите в Тексас.
Източници на финансиране на федерално ниво
EPA Clean Water State Revolving Fund (CWSRF): Револвиращият фонд за чиста
вода в щатите финансира проекти свързани с пречистване на отпадъчни води,
контрол на дифузно източници на замърсяване, децентрализирано пречистване на
отпадъчно води и други чрез нисколихвени заеми.
EPA Nonpoint Source Section 319 Grants: По глава 319 на Закона за чиста вода, АОС
предоставя безвъзмездни помощи на щатите за контрол на дифузни източници на
замърсяване в това число и неработещи ИДПС. Помощите мога да се използват за
строителство, модернизация или реконструкция на ИДПС.
U.S. Department of Agriculture, Rural Development: Финансира ремонт и поддръжка
на ИДПС.
U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD): Департамента по
жилищна среда и градско развитие предоставя средства на щатите чрез безвъзмездни
помощи за местно развитие. С тези помощи се финансират различни видове проекти
в това число и ВиК съоръжения.

46
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg --------------------------------------------Проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“,
финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейските структурни и инвестиционни фондове

Франция: Предоставят се следните помощи за рехабилитация/модернизация на ИДПС:
1. Програма за подобряване на жилищната среда: Администрира се от
Националната агенция по жилищна среда. Предоставя безлихвени еко-заеми за
рехабилитация на ИДПС или инсталиране на системи с нулева консумация на
енергия. Заемите са с максимална стойност от 10,000 евро.
2. Общински субсидии: отпускат се само за рехабилитация на ИДПС, като условията
варират в различните общини. Необходимо е собственика да подаде молба за
отпускане на субсидия до SPANC (Публична служба за ИДПС) преди започване на
строителните дейности.
3. Кредит за инсталиране или реновиране на ИДПС: Администрира се от
Националната агенция по жилищна среда. Максималната сума на кредита се
определя на база доходите на кандидата за предишната година. Собственикът се
задължава да пребивава в жилищната сграда поне 6 месеца в годината.
4. Редуциран ДДС за рехабилитация на ИДПС, данъчните власти приемат, че е
действие при извънредна ситуация когато:
 се извърши рехабилитация на много стари ИДПС (ДДС от 22 на 10%).
 жилищната сграда е построена преди повече от 2 години.

В заключение, международният опит показва, че проблемът с финансиране
реконструкцията/подмяната на съществуващи ИДПС изисква специално внимание от
страна на държавата с цел позитивно и устойчиво стимулиране на различните социалноикономически групи от населението,
Създаване на подходящи финансови инструменти, такива като безлихвени или
нисколихвени кредитни линии, както и схеми за безвъзмездна подкрепа за
представителите на социално уязвимите групи.

9.3 ОПЦИИ

ЗА

ФИНАНСИРАНЕ

НА

ПОДМЯНА/РЕКОНСТРУКЦИЯ

НА

СЪЩЕСТВУВАЩИ ИДПС В БЪЛГАРИЯ

Предвид опита в другите страни с традиции по използването на ИДПС, както и
националния опит за подпомагане на дейности в сферата на опазване на околната среда и
на социално уязвими групи, за подпомагане на изграждането на ИДПС биха могли да се
приложат две опции – заемно финансиране и схеми за безвъзмездни помощи.
1. Заемно финансиране
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Тези инструменти трябва да бъдат използвани за стимулиране на собственици на застроени
имоти със средни доходи и необходимост от подмяна/реконструкция на техните
индивидуални системи за пречистване на отпадъчни води.
Тук може да се помисли върху следните възможности:




Разширяване на обхвата на програмата „Енергийна ефективност за дома“ (по
примера във Франция), която чрез ОББ работи при следните условия:
o Размер на кредита: 500 до 50,000 лв.
o Срок на изплащане:
 за суми до 10,000 лв. - 5 години (подходящи за ИДПС)
 за суми над 10,000 лв. - 10 години;
o Лихвен процент: фиксирана лихва 7.5%
o Такса за кандидатстване: 30 лв.
Създаване на програма „Опазване на човешкото здраве и околната среда“, която
да използва механизъм на финансиране подобен на този за програма „Енергийна
ефективност за дома“.

2. Схеми за стимулиране на уязвими групи от населението чрез безвъзмездно
финансиране
Тези инструменти трябва да предоставят помощи на хора, отговарящи на критерии за
социална уязвимост и живеещи в застроени имоти с необходимост от
подмяна/реконструкция на ИДПС.
Тук може да се помисли върху следните възможности:


Разширяване на пакета за енергийни помощи, като се включи допълнителна
помощ за социално уязвими групи от населението, живеещи в имоти с
нерегламентирани ИДПС.
 Създаване на пакет, който да включи безвъзмезден компонент за
домакинствата, за които цената на ВиК услугите в т.ч. обслужване на ИДПС
е над социално поносимата, с цел осъществяване на проекти за пречистване,
които отговарят на законовите изисквания. Този пакет може да бъде използван
самостоятелно или в комбинация с други инструменти за социални инвестиции
(различни видове социални плащания, подкрепа в натура, услуги предоставяни на
местно ниво, местна политика за предоставяне на социални жилища и др.).
Използването на социални програми като платформа за достигане до уязвимите
групи има голям потенциал за успешно обхващане и стимулиране на уязвимите
социално-икономически групи.
 Създаване на целева схема за безвъзмездна помощ (по примера на Ирландия) за
подмяна/реконструкция на съществуващи нерегламентирани ИДПС на домакинства,
които отговарят на определени критерии за социална уязвимост. Схемата може да
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бъде финансирана чрез заделяне на средства от местните данъци и такси
(гарантирани от държавата) и да бъде администрирана от общините. За подкрепа на
капацитета на местно ниво за управление на дейностите може да бъде заимстван
опита натрупан от програмата за саниране, съществуващи практики за обединение
на общини с цел предоставяне на услуги или други форми за управление на местни
политики като местните инициативни групи и групите по програмата за рибарство,
създадени по Програмата за развитие на селските райони.
В заключение, трябва да се каже че това е въпрос на политическо решение, при взимането
на което трябва да се отчетат икономическите (цена за преодоляване на проблема или
санкции за неизпълнение на изискванията на Директивите за градски отпадъчни води и
отпадъци), социалните (създаване на инструменти за стимулиране на социално уязвимите
групи) и екологични (предотвратяване на риска за човешкото здраве и околната среда)
аспекти. Намирането на баланс между тези три аспекта е нелека, но напълно възможна
задача, което се потвърждава от горе-описания международен опит.

9.4 КОНСУЛТАЦИИ

СЪС

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ

СТРАНИ

ОТНОСНО

ФИНАНСИРАНЕ НА ИДПС

Всички
неведомствени
групи
заинтересовани
лица
подкрепят
идеята
реконструкцията/подмяната на ИДПС да бъде подпомогната от държавата чрез подходящи
финансови инструменти, подобно на тези за санирането и за енергийната ефективност.
БАВ счита, че независимо, че ИДПС са частна собственост, не е равнопоставено държавата
да подпомага изграждането на централизирана канализация и да не подпомага
изграждането на ИДПС. Според тях и според групата на вносителите/производителите на
ИДПС глобите, които данъкоплатците ще плащат на ЕК за неспазване на европейските
директиви вероятно ще са съпоставими с финансирането на изграждането на ИДПС.
Представителите на МОСВ изразиха несъгласие ПУДООС да се предлага като възможна
опция за финансиране. Те считат, че би следвало да се мисли в посока общините да
финансират реконструкцията/подмяната на ИДПС. Според НСОРБ обаче, при настоящата
схема на финансиране на общините е невъзможно те да субсидират, която и да е стъпка от
процеса на въвеждане на ИДПС. За да се осъществи подобна идея, е необходима по-голяма
финансова самостоятелност на общините.
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10 КОНСОЛИДИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА
ИДПС В НАЦИОНАЛНАТА ПРАКТИКА
Консолидираното предложение е оформено, като са взети предвид:




Съществуващата правна рамка;
Опитът в други страни;
Дискусиите при проведените консултации с различните групи заинтересовани
страни – държавни институции (МРРБ, МОСВ), неправителствена организация
(БАВ), професионалисти в областта (фирми, предлагащи ИДПС), НСОРБ и ВиК
оператори.

Консолидираното предложение е представено схематично по-долу:

Планиране

•В генералните планове по ВиК се определят зони за ИДПС след технико-икономическо
сравнение на варианти. Когато няма изградена канализация, ИДПС могат да се
прилагат, независимо дали тези зони са определени.

Регистриране
и
инспектиране

•Подмяната/реконструкцията на съществуващи ИДПС се планира методично в следната
последователност: регистрация на ИДПС от собственика в общината в ИДПС регистър;
план за инспекция от БД, отчитащ рисковете за околната среда и човешкото здраве;
инспекция на ИДПС от РИОСВ и предписание за подмяна/реконструкция.

Проектиране
и
строителство

•Разрешително за заустване няма да се изисква ;
•За нови обекти се прилагат разпоредбите на ЗУТ. Изградената ИДПС се регистрира в
общината в ИДПС регистъра с протокол за достигната степен на пречистване;
•За съществуващи обекти се въвежда нова процедура: акт за скрити работи, акт за 72часова проба, протокол за достигната степен на пречистване и протокол за закриване
на съществуващо ИДПС. Процесът завършва с актуализирана регистрация на ИДПС в
регистъра в общината на база двата акта и двата протокола.

Експлоатация
и поддържка

•Когато ИДПС няма механични части, ЕиП може да се осъществява от собственика.
•Когато ИДПС има механични части, ЕиП ще се осъществява от специализирана фирма
или регистрирани в БАВ правоспособни физически лица.
•Услугите по ЕиП няма да бъдат регулирани, но стойността им ще зависи от степента на
сложност на ИДПС
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Мониторинг

Контрол

Финансиране

•Ще се осъществява индиректен мониторинг в рамките на планирания за дадена БД
контролен и оперативен мониторинг. При съмнения за замърсяване, чрез проучвателен
мониторинг ще се търси източника на замърсяване. Ако се установи, че това е ИДПС,
собственикът ще подлежи на санкции.

•Общината ще контролира регистрирането и изграждането на ИДПС;
•БД ще контролира всички процеси, свързани с опазване на околната среда:
нерегистрирани ИДПС, ИДПС без договор за ЕиП, както и ще има правомощия да
контролира качеството на изпусканите пречистени отпадъчни води от ИДПС
•За въвеждане на ИДПС държавата трябва да подсигури средства за подпомагане на
процеса – за разработване на технически указания, създаване на ИДПС регистър,
информационна кампания, регистриране и инспектиране на съществуващи ИДПС.
•Новото строителство се финансира от собственика;
•За подмяна/реконструкция на ИДПС държавата създава схема за стимулиране на
собственици на застроени имоти чрез безвъзмездно финансиране насочено към
уязвими групи от населението;
•ЕиП се финансира от собственика на ИДПС;
•Разширяването на мониторинговата мрежа на БД поради ИДПС (където е необходимо)
се финансира от държавата

Фигура 10-1: Консолидирано предложение за дейностите по въвеждане на ИДПС в Р България
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11 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ИДПС
Таблица 11-1 представя План за действие за въвеждане на ИДПС в България, въз основа на анализите, изводите и
препоръките в този доклад. Планът разглежда период от 5 години, в който в логическа последователност са описани
стъпките, които следва да се извършат.

Таблица 11-1 План за действие за въвеждане на ИДПС (приблизителна оценка в лв.)
Дейности

Разходи

Инициираща
институция

Създаване на междуведомствена
работна група
Разработване на законодателни
и нормативни промени
Разработване на технически
указания

200 000

МРРБ/МОСВ

200 000

МРРБ

4

Разработване на ИДПС регистър

200 000

БД

5

Актуализиране на генерални
12 000 000
планове за ВиК
Подготовка/провеждане на
543 000
информационни и образователни
кампании
Регистрация на съществуващи
ИДПС
Изготвяне на план за
100 0001
инспектиране

1
2
3

6

7
8
9

Инспектиране

10

Периодична подмяна

Година 1

Година 2

Година 3

Година 4

Година 5

Ежегодно

МРРБ

МРРБ/АВиК
МРРБ/НСОРБ
Общини
БД/Общини

70 0002

РИОСВ

4 950 0003

Общини

Забележка: 1- разходите са за изготвяне на 3-годишен план; 2 – разходите са за една година; 3 – разходите са за подмяна на 900 ИДПС

Дейност 1: Създаване на междуведомствена работна група
Необходимо е създаване на работна група от представители на отговорните институции
(МРРБ, МОСВ, МЗ, МФ, НСОРБ, БАВ, СВиКО), имащи отношение към въпросите по
въвеждане на ИДПС, очертани в доклада.
Междуведомствената група следва да разработи детайлна програма за изпълнение на
отделните дейности и да координира цялостния процес.
Дейност 2: Разработване на законодателни и нормативни промени
Основните въпроси, които не са засегнати в сега действащото законодателство и имат нужда
от нормативно регламентиране са:








Въвеждане в българското законодателство на възможност за децентрализирано
отвеждане и пречистване на битови отпадъчни води чрез ИДПС;
Въвеждане на законова възможност за заустване в повърхностни и подземни води на
пречистени чрез ИДПС битови отпадъчни води;
Допълване на законовите и подзаконови актове по отношение на въвеждане на ИДПС в
териториално-устройственото планиране, в това число регистрация на съществуващите
към момента ИДПС;
Допълване на законовите и подзаконовите актове по отношение на проектиране,
строителство и пускане в експлоатация на ИДПС за нови обекти, както и по отношение
на подмяна/реконструкция на ИДПС в съществуващи обекти;
Допълване на законовите и подзаконови актове по отношение на дейности по
експлоатацията и поддръжка на ИДПС, в това число въвеждане на дефиниция за
канализационна услуга по експлоатация и поддръжка на ИДПС;

Необходимо е също така разработване на правила и норми за заустване на отпадъчни води от
ИДПС, в т.ч. необходим ефект на пречистване в зависимост от статуса на водното тяло и
характеристиките на почвата.
Както бе споменато в т. 1.5, Българският Институт по Стандартизация е приел серия от
международни стандарти EN 12 566 относно най-често срещаните ИДПС, които се използват в
Европа. Тези стандарти могат да придобият задължителен характер чрез правното им
въвеждане.
Необходимите финансови средства са оценени въз основа на опита от подобни реализирани
задачи.
Дейност 3: Разработване на технически указания
Тази дейност предвижда разработване на технически правила и процедури, подпомагащи и
разясняващи изпълнението на законовите и нормативните изисквания. Техническите указания
трябва да изясняват:


Начина за определяне на зони, подходящи за ИДПС, включително необходими
процедури за проучване на терена (характеризиране на площадката) върху който се




предвижда изграждане на ИДПС и заустване или инфилтрация на пречистената
отпадъчна вода;
Проектирането на ИДПС;
Начина на експлоатация и поддръжка на ИДПС, в т.ч.
 Честота и обхват на дейностите по ЕиП за различните видове ИДПС;
 Правила за документиране на дейностите по ЕиП.

Необходимите финансови средства са оценени въз основа на опита от подобни реализирани
задачи.
Дейност 4: Разработване на публичен ИДПС регистър
Този регистър е необходим, за да се осъществява ефективен контрол върху съществуващите и
новоизградени ИДПС. Необходимо е да се разработи електронна платформа на този регистър,
която може да следва модела на Регистъра на кладенците за задоволяване на собствени
потребности на гражданите и администриран от БД. Регистърът трябва да включва като
минимум информация за:









Собственика и брой членове в домакинството;
тип на ИДПС;
година на изграждане;
координати на местоположението на ИДПС;
координати на мястото на заустване;
идентификационен код на приемащото водно тяло;
данни относно ЕиП (експлоатиращо фирма/лице, договор за ЕиП, честота и обхват на
дейностите);
информация за проведени инспекции – дата, протокол/констатации/предписания;

Предлага се регистърът да бъде поддържан и администриран на ниво БД, а информацията в
него да бъде попълвана от:






общините – информация от заявлението за регистрация (собственик и брой членове,
вид ИДПС, година на изграждане, координати на местоположението на ИДПС,
експлоатираща
фирма/правоспособно
лице,
протокол
за
закриване
на
нерегламентирани ИДПС)
РИОСВ - информация от инспекциите (копия от протоколи, предписания)
Специализирани фирми/правоспособни физически лица – информация свързана с
експлоатацията на ИДПС (протокол за постигната степен на пречистване).
БД - идентификационен код на приемащото водно тяло
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Необходимите финансови средства за създаване на регистъра са оценени въз основа на опита
от подобни реализирани задачи.
Дейност 5: Актуализиране на генералните планове за ВиК
Законът за Водите предвижда, при необходимост, актуализация на Регионалните Генерални
Планове на периоди не по-дълги от 5 г. Въвеждането на ИДПС зони в агломерациите, наред с
други промени във ВиК инфраструктурата, следствие на инвестиции по ОПОС, дават
основание за подобна актуализация.
Очаква се работната група да вземе решение по предложената актуализация на генералните
планове по ВиК, взимайки предвид последните развития в отрасъл ВиК, предвижданията на
РПИП и необходимите разходи за актуализацията. Тя би могла да започне от територии с
повишен риск за човешкото здраве и околната среда, породен от недоброто състояние на
повърхностните и подземни водни тела.
Необходимите финансови средства са оценени на 50% от изразходваните средства за
разработените и приети през 2014г. генералните планове за ВиК.
Дейност 6: Подготовка и провеждане на информационна и образователна кампания
Тази дейност може условно да се раздели на две под-дейности:
1) Подготовка и провеждане на информационна кампания;
2) Подготовка и провеждане на образователна кампания;
Предлага се информационната кампания да се проведе на местно ниво и да включва следните
дейности:






Изготвяне на информация относно потенциалния риск за човешкото здраве и околната
среда от използване на регламентирани ИДПС, защо е невъзможно навсякъде да има
централизирана канализация, отговорност на собственика за експлоатацията и
поддръжката, защо се изисква регистрацията, как ще се извършва регистрацията;
Публикуване на тази информация на интернет страницата на общината;
Изготвяне и поставяне на информационно табло в сградата на общината
Изпращане на 2 писма-покана и напомняне за регистрация до собствениците на ИДПС
с упоменат срок за регистрация формата, под която ще се разпространяват
информационните материали сред населението. Препоръчително е информационните
материали да привлекат общественото внимание относно въпроси като:
необходимостта от опазване на околната среда, какво представлява ИДПС, какви
рискове за човешкото здраве крие заустването на непречистени отпадъчни води, защо е
необходимо да има регулярно наблюдение и поддръжка на ИДПС и т.н.
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Образователната кампания трябва да е насочена към повишаване на компетентността на
юридическите и физически лица, които искат да експлоатират ИДПС. Практиката в другите
държави насърчава два подхода:



Разработване и разпространение на информационни материали, указания и инструкции
за конкретното ИДПС – тази мярка е подходяща за по-прости ИДПС;
Посещаване на краткосрочни образователни курсове, периодично организирани от
специализирани институции (така например учебен център към БАВ), които да
завършват с удостоверение за придобита компетентност на участника и регистрация на
успешно преминалите обученията.

На база на направените препоръки, работната група ще вземе решение относно начините на
организиране на информационно образователни кампании, съдържанието на материалите,
както и организациите, които да имат право да организират подобни курсове издават
удостоверения и регистрират успешно завършилите.
Необходимите финансови средства са оценени въз основа на следните допускания:




общ брой ИДПС подлежащи на регистрация - 177 829
изпращане на 2 писма по 1.5 лв. на писмо (около 530 000 лв.)
изработване на 265 информационни табла – 50лв. за табло (около 13 000 лв.)

Общите разходи за информационната кампания са оценени на 543 000 лв.
Необходимите финансови средства за обучения не са включени в плана за действие, тъй като
зависят от продължителността на курсовете, броя участници и т.н., които не могат да бъдат
определени към настоящия момент.
За финансиране на дейностите свързани с реализация на информационната и образователна
кампания биха могли да се ползват средства за техническа помощ по някоя от оперативните
програми.
Дейност 7: Регистрация на съществуващи ИДПС
Тази дейност следва да изясни как ще се организира регистрацията на съществуващите ИДПС,
в това число:






отдел/лице към общината, който ще извършва регистрацията;
документ (удостоверение), който/което ще се издава на собственика;
колко често и как ще се актуализира информацията в БД от различните агломерации;
какви ще са санкциите при неспазване на изискването и/или срока за регистрация;
как ще се архивира базата данни.

56
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ---------------------------------------------Проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“,
финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските
структурни и инвестиционни фондове

Предлага се разходите за регистрацията да се покрият от общинските бюджети, но да има
санкции при неспазване на срока за регистрация.
Все пак, работната група може да разгледа и опцията за въвеждане на еднократна такса за
регистрация (например 20-30лв.), по примера на Ирландия, където таксата за регистрация е
еднократна и е в размер на 50 евро.
Дейност 8: План за инспектиране
Плановете за инспектиране трябва да бъдат разработени, въз основа на прилагане на няколко
групи критерии, съответно:






Критерии относно потенциален риск за човешкото здраве и околната среда – вид на
водното тяло, наличие на защитени зони или зони с особен статут, предвиждания на
ПУРБ, наличие или не на кумулативен ефект от множество ИДПС в дадена зона,
наличие в съседство на кладенец, който е регистриран като водоизточник за ПБН;
Критерии относно териториално-устройственото планиране – т.е предвиждания за
изграждане/разширяване на канализационната мрежа в дадена зона и сроковете за тази
дейност;
Критерии относно ИДПС – година на строителство, членове на домакинството, тип
ИДПС и т.н; регистрация към датата на изготвяне на плана;

Планът за инспектиране трябва да съдържа приоритетен списък по общини за инспектиране на
ИДПС, като е добре ИДПС да се обособят в групи за краткосрочно и дългосрочно
инспектиране. Групата за краткосрочно инспектиране може да бъде разработена в детайли за
3-годишен период. Плановете за инспектиране трябва да включват също така информация
относно провеждане на самия процес на инспектиране:






Начин на предварително уведомяване на собствениците на ИДПС за деня на
провеждане на инспекцията и процедура в случай, че собствениците откажат достъп до
ИДПС;
Параметри на ИДПС, които ще бъдат включени в инспекцията и особености на тяхното
отчитане, така например:
o За водоплътна изгребна яма - изискване на протокол от 72 часова проба, ако
няма полева оценка чрез измерване на нивото на водата в деня на инспекцията и
72 часа след това;
o За локална ПСОВ - пробовземане и анализ на пречистените отпадъчни води;
o За попивни кладенци – наличие на филтърна медия (ако е възможно)
Инспектиране на (частни) водовземни съоръжения, които са в риск от замърсяване от
оттока от ИДПС - така например взимане на проба и анализ на микробиологични
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параметри от кладенци, които се използват за питейно-битови нужди или за напояване
на зеленчукови насаждения;
Документиране на резултатите от посещението в протокол и снимков материал;
Въвеждане на резултатите от инспекцията в ИДПС регистъра.

Необходимите финансови средства за изготвяне на плана за инспектиране са оценени за 3годишен план и на основа на опита от подобни реализирани задачи.
Дейност 9: Инспектиране
За осъществяване на тази дейност се предлага да се обучат инспектори, служители на РИОСВ.
Те ще извършват инспектирането съгласно плана за инспектиране, като резултатът от
инспекцията ще се отрази в протокол, подписан от собственика и инспектора. Протоколът
трябва да съдържа констатация за нормативно съответствие/несъответствие на
съществуващата ИДПС. При несъответствие трябва да има предписание за привеждане в
съответствие в определен срок. Предлага се собственикът да има право да поиска повторна
инспекция, при изразено несъгласие с констатациите направени в протокол. Инспекторът ще
въведе протоколите в ИДПС регистъра.

Необходимите финансови средства са оценени за една година въз основа на следните
допускания:







Възможно е да се извършват по 1000 броя инспекции за една година;
Среден брой инспекции на РИОСВ е 62 (тази бройка ще се прецизира с плана за
инспектиране);
Ще се извършват по 2 инспекции на ден т.е. необходими са 21 работни дни;
Времето за въвеждане на протоколите в ИДПС регистъра е 5 работни дни
Месечна заплата на инспекторите е 1500 лв.
Командировъчни за 1000 командировки на година по 40лв. за командировка

Необходимите разходи за година са оценени на 70 000лв.
Дейност 10: Периодична подмяна на ИДПС
Въз основа на заключенията от Дейност 9 се извършва периодичната подмяна на ИДПС, като
общината управлява изпълнението на процеса.
Необходимите финансови средства са оценени въз основа на:


Разходите за изграждане на ИДПС представени в Приложение 1В:
o Очаква се, че в зоните с необходимо първично пречистване, ИДПС няма да се
нуждаят от подмяна/реконструкция, тъй като дори попивните кладенци с
филтърна медия (най-вероятно масовия случай), осигурява такова пречистване.
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o За ИДПС с вторично или третично пречистване разходите варират от около 2000
до около 9300 лв. За целите на приблизителната оценка на необходимите
средства е използвана средно аритметичната стойност за четирите ИДПС от
5 500 лв.
Приема се, че 10% от инспектираните за една година ИДПС ще съответстват на
нормативните изисквания.
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12 ИЗПОЛЗВАНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ЛИТЕРАТУРА
Европейски директиви
1. Европейска комисия (1975 г.) Директива на Съвета 75/442/ЕИО от 15 юли 1975 година за
отпадъците (75/442/ЕИО)
2. Европейска комисия (1991 г.) Директива на Съвета (1991 г.) от 21 май 1991 година относно
пречистването на градските отпадъчни води (91/271/ ЕИО).
3. Европейска комисия (2006 г.) Директива 2000/60/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
от 23 октомври 2000 година, установяваща рамката за действията на Общността в областта
на политиката за водите (2000/60/ЕС)
4. Европейска комисия (2008 г.) Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви
(2008/98/ЕО )
Национални закони и наредби
ЗАКОН за опазване на околната среда, последно изменение от 3.02.2017
ЗАКОН за водите, последно изменение от 3.02.2017
ЗАКОН за устройство на територията, последно изменение от 7 Февруари 2017г.
ЗАКОН за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, последно
изменение от 31.07.2015
5. НАРЕДБА №1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите, последно изменение от 15.03.2016
г.
6. НАРЕДБА № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води,
последно изменение от 23.12.2016 г
7. 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, последно изменение от 27 юни 2015 г.
8. НАРЕДБА №3 от 16 октомври 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 от 2000 г.
9. НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството, последно изменение от 19 август 2016 г.
10. НАРЕДБА №4 от 20 октомври 2000 г за качеството на водите за рибовъдство и развъждане
на черупкови организми
1.
2.
3.
4.
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11. НАРЕДБА №Н-4 от 14 септември 2012 г за характеризиране на повърхностните води,
последно изменение от 23 септември 2014
12. НАРЕДБА за ползването на повърхностните води от 2016 г.
13. НАРЕДБА № 4 от 14 септември 2004 година за условията и реда за присъединяване на
потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, последно
изменение от 12 Декември 2014г.
14. НАРЕДБА № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни
и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, последно изменение
от 23.03.2004 г.
Доклади на Световна банка
1. Насоки за индивидуални и други подходящи системи (ИДПС) предложени за България,
окончателен доклад, Референтен номер: P149217, Световна банка, 2015
2. Проектопредложения за изменение на действащи закони и наредби, което да позволи
прилагането на ИДПС в България – окончателен доклад, Световна Банка, 2015

Други литературни източници
Boulder County, Colorado. Onsite wastewater treatment system (OWTS)
https://assets.bouldercounty.org/wp-content/uploads/2017/02/owts-regulations.pdf

regulations,

Code of Practice: Wastewater Treatment and Disposal Systems Serving Single Houses (p.e. <10),
(2009), EPA, Office of Environmental Enforcement, Ireland.
CWTRC and EPA, Status Report: Onsite Wastewater Treatment Systems in California, August 2003,
California Wastewater Training & Research Center, California State University, Chico and
Environment Protection Agency.
EPA, Case Studies of Individual and Clustered (Decentralized) Wastewater Management Programs,
State and Community Management Approaches, June 2012.
Irish EPA, Code of Practice for Wastewater Treatment Systems for Single Houses - Part 1, 3,131kb,
2010, ISBN: 978-1-84095-196-7,
http://www.epa.ie/pubs/advice/water/wastewater/code%20of%20practice%20for%20single%20house
s/
Moelants, G. Janssen, I. Smets and J. Van Impe, Field performance assessment of onsite individual
wastewater treatment systems, Water Science & Technology—WST | 58.1 | 2008, IWA Publishing
2008, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.525.5597&rep=rep1&type=pdf
National inspection plan 2015-2017, Domestic wastewater treatment systems, EPA, Ireland, ISBN
978-1-84095-578-1
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NIAR, Research and Information Service Briefing Paper: The use of onsite wastewater treatment
systems in Northern Ireland, Northern Ireland Assembly, September 2015;
http://www.niassembly.gov.uk/globalassets/documents/raise/publications/2015/regdev/11015.pdf

S.I. No. 223 of 2012 , Water services acts 2007 and 2012 (Domestic Waste Water Treatment
Systems, Regulations 2012),
http://www.epa.ie/pubs/advice/water/wastewater/code%20of%20practice%20for%20single%20house
s/
Santala Erkki, n.a. Finnish regulations, European standards and testing of small wastewater treatment
plants, http://www.earthforever.org/pics/p14Finnish_regulations_European_standards.pdf
Umwelt Bundesamt , UWWTD legal compliance assessment methodology document. Specific
contract No. 07.0307/2013/SFRA/669101/ENV.C.2 implementing Framework Service Contract No.
ENV.D.2/FRA/2012/0013, June 2014.
Observatoire des services publics d’eau et d’assainessement (Panorama des services et de leur
performance en 2012) Jillet 2015
Les aides aux travaux d’assainissement non collectif
https://assainissement.ooreka.fr/astuce/voir/99359/les-aides-aux-travaux-d-assainissement-noncollectif
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13 ПРИЛОЖЕНИЯ
13.1 ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ДОПЪЛВАЩА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРЕДИШНИТЕ ДОКЛАДИ
НА СВЕТОВНА БАНКА
Приложение 1 А: Степен на пречистване
Въз основата на сравнение за изискваната степен на пречистване на канализационните
системи за градските отпадъчни води съгласно ДПГОВ и националното законодателство
(Наредба № 6), е предложено следното дърво на решението при избор на степента на
пречистване, която трябва да осигурява ИДПС.

Фигура 13-1: Избор на степента на пречистване за ИДПС4

„Високопланински район“ да се разбира в смисъла на Директива 91/271 и Наредба 6, а именно „Отпадъчните
води от агломерации, които се заустват във водни обекти, разположени в планински райони над 1500 м над
морското равнище, могат да бъдат подлагани на по-опростено пречистване от това в ал. 1, ако детайлни
проучвания показват, че тези зауствания не оказват неблагоприятно влияние на околната среда“
4
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Приложение 1Б: Избор на подходящо ИДПС
Изборът на подходящо ИДПС трябва да бъде направен от правоспособен проектант. Въз
основа на определената степен на пречистване, съгласно дървото на решението (Фигура 13-1)
е необходимо:
1) Да се направи характеризиране на площадката (ако не е направено при
планирането на зони за ИДПС). Това ще покаже дали заустването в почвата е
възможно, както и кой тип заустване да се избере.
2) Да се прецени как да се съчетаят БДС EN стандартизираните системи, за да се
постигне желаната степен на пречистване.
Фигура 13-2 би могла да се използва за подпомагане на проектантите при избор на подходящо
ИДПС.
Предхождащ етап: Характеристика на площадката

Вторично пречистване

Първично пречистване
Водоплътна яма

Третично пречистване

Съоръжения за
пречистване
след септична яма

Филтрационни системи

Филтрационни системи

Съоръжения за третично
пречистване

Вторично пречистване:

Третично пречистване:

Почвено отвеждане

Почвено отвеждане

Септична яма

Филтрационни системи

Заустване във воден обект

Отпадъчна вода от сградата

Модулна ПСОВ

Филтрационни системи

Системи за почвена
филтрация

Извозване или заустване в канализация с малки диаметри
и пречистване на друго място (напр. ПСОВ)
Фигура 13-2: Асемблиране на ИДПС от БДС-EN стандартизирани модули в зависимост от желаната степен
на пречистване и възможността за заустване (почва или водно тяло)
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Приложение 1В: Разходи по изграждане и експлоатация на ИДПС
В това приложение е представена информация за изчисляването на капиталовите разходи,
както и за експлоатационните разходи и разходите за поддръжка за четири основни вида
ИДПС, приложими когато е необходимо вторично или третично пречистване. Количествата
в приложението се основават на инженерна оценка. Цените са на база публикувани цени на
производителите.
Инвестиционни разходи
ИДПС 1: Септична яма със система за почвена
инфилтрация
Единица
Септична яма 2,6 м

Единична
цена

Количество

Цена в евро

3

евро/м

154

4.6

708.4

Отклонения ø 110

евро/м

25

15

375

разпределителна шахта

3

евро/м

154

1

154

евро/м3

4

48.6

194.4

чакъл с доставката

евро/м

8

30.6

244.8

засипване с почва

3

евро/м

4

18

72

дренажни тръби

евро/м

3.5

72

252

мембрана

евро/м

3

36

108

3

дренажна система
изкопни работи

3

2

Общо ИДПС 1

2 109

Общо ИДПС 1 на човек

2.4

ИДПС 2: Септична яма със система за пясъчна
филтрация
Единица

Ед. цена

879

Количество

Цена в евро

Септична яма 2,6 м3

евро/м3

154

4.6

708.4

Отклонения ø 110

евро/м

25

15

375

помпа

евро/м

500

1

500

Разпределителна шахта

евро/м3

154

1

154

изкоп (6x6x1,4)

евро/м3

4

50.4

201.6

чакъл 0,7 м с доставката

евро/м3

8

25.2

201.6

разпределителна система

евро/м

3.5

30

105

дренажна система в пясъчен филтър
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пясъчен филтър 0,7 м

евро/м3

13

25.2

327.6

мембрана

евро/м2

3

200

600

Общо ИДПС2

3 173

Общо ИДПС2 на човек

ИДПС 3: Модулни
пречистване

ПСОВ

с

2.4

1 322

третично
Единица

Ед. цена

Количество

Цена в евро

Отклонения ø 110

евро/м

25

15

375

Шахта

евро/м

400

1

400

Разпределителна шахта

евро/м

154

1

154

евро

3,500

1

3,500

изкоп (2,5 x 2 x 1,4)

евро/м3

11

7

77

разпределителна система

евро/м

3.5

10

35

пясъчен филтър

3

евро/м

13

5

65

дренажни тръби

евро/м

3.5

10

35

чакъл с доставката

евро/м

8

1

8

мембрана

евро/м

3

14

42

растителност

евро/м

15

5

75

3

модулна ПСОВ
Влажна зона

3
2
2

Общо ИДПС3

4,766

Общо ИДПС 3 на човек

ИДПС 4: Водоплътна изгребна яма
Водоплътна изгребна яма 4,5 м3

2.4

Единица

Ед. цена

Количество

Цена в евро

евро/м

154

6.7

1031.8

3

Общо ИДПС4
Общо ИДПС4 на човек

1,986

1,032
2.4

430

Бележка: Цените са изчислени въз основа на допускането, че почвата не е скалиста/глинеста и че
разстоянието за доставка е около 15 км.
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Разходи за експлоатационни и поддръжка на ИДПС
ИДПС 1
Почистване 4 пъти годишно

Единица

Единична цена

Бройки

Цена в евро/година

евро/единица

60

2

120

Общо ИДПС 1

120

Общо на човек

50

ИДПС 2

Единица

Единична цена

Бройки

Цена в евро/година

Почистване 4 пъти годишно

евро/единица

60

2

120

Електрическа енергия

евро/единица

0.066

300

19.8

Общо ИДПС2

140

Общо на човек

58

ИДПС 3

Единица

Единична цена

Бройки

Цена в евро/година

Почистване

евро/единица

60

2

120

Електрическа енергия

евро/единица

0.066

600

39,6

Общо ИДПС3

160

Общо на човек

67

ИДПС 4
Изпразване

Единица

Единична цена

Бройки

Цена в евро/година

евро/единица

60

36

2,160

Общо ИДПС4

2,160

Общо на човек

900
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13.2 ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ПРИБЛИЗИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ОЧАКВАНИЯ БРОЙ ИДПС
В БЪЛГАРИЯ
При направата на оценката са взети под внимание изискванията на методиката за оценка на
правното съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО (Umwelt Bundesamt, 2014). В
частност, за чл. 3 от Директивата, те гласят следното:
„…






Счита се, че една агломерация е в съответствие (С) с изискванията на Директивата,
ако товарът, събран в канализационни системи достига 98% и повече от общия
товар, генериран в агломерацията и останалият товар (т.е. който не е събран) е не
повече от 2000 ЕЖ;
В случай, че количеството товар, което не е събрано чрез канализационна система или
не е адресирано чрез ИДПС надвишава 2% от общия товар, генериран в
агломерацията се счита, че агломерацията не е в съответствие (NC) с Директивата;
Ако количеството товар, което се адресира чрез ИДПС надвишава 2% от общия
товар, генериран в агломерацията или 2000 ЕЖ се счита, че съответствието на
агломерацията с Директивата е „под въпрос“ (QC) по отношение на чл. 3. На
практика статус „NQ” се счита за еквивалентен на постигнато съответствие,
защото към този момент Комисията счита ИДПС за подходящо решение, ако няма
ясно доказателство за противоположното. Комисията може да изиска от страната
член допълнителни пояснения. Когато големината на агломерацията е по-вече от
100 000 ЕЖ е необходимо да бъде представена детайлна информация относно ИДПС.
„

Използвана база данни
Използвана е базата данни, събрана в рамките на проект на СБ „Консултативна програма за
укрепване на капацитета на ДКЕВР и оптимизиране на разходите за привеждане в
съответствие с директива 91/271/ЕИО“, DIR–5111328– 1– 70 C001/20.06.2012. Тази база
данни включва:
 Население и гъстота на населението (брой жители/ км2) в рамките на агломерациите
над 2000 жители по данни на НСИ към 2011 г.;
 Наличие и степен на изграденост на канализационна мрежа към 2013 г. по данни от
регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация.
 Брой битови абонати (т.е. домакинства), свързани към водоснабдителната мрежа и
брой абонати, свързани към канализационната мрежа по данни на ВиК Оператора към
2013 г.;
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 Карти с граници на агломерациите - с показана гъстотата на населението по данни на
НСИ и главните канализационни колектори.
В рамките на споменатия проект на СБ е направено сравнение на разходите между
централизираните канализационни системи и технически решения, базирани на ИДПС въз
основа на нетна текуща стойност. Очертани са три случая:




При по-малко от 12 жители, свързани към 100м тръба канализационна мрежа
(еквивалентно на гъстота на населението <750 жители/км2), всички индивидуални
решения са по-евтини от централизирана канализационна система.
Централизираната канализационна система е по-евтина от най-евтиното индивидуално
решение при над 21-30 броя жители, свързани на 100 метра (еквивалентно на гъстота на
населението >2000 жители/км2;
Между двата диапазона относителните разходи зависят от местните условия, които
определят коя ИДПС ще бъде приложима.

Критерии за оценка на броя ИДПС
Броят ИДПС се изчислява по формулата:
брой ИДПС =

брой жители, живеещи в зони подходящи за идпс
брой членове на домакинство

Въз основа на горепосочените три характерни случая, в рамките на този проект, определянето
на зоните, подходящи за ИДПС е направено въз основа на следните критерии:




Гъстота на населението ≤ 750 ж/км2 и липса на канализационна мрежа, показва, че
територията е подходяща за ИДПС.;
Гъстота на населението ≥ 2000 ж/км2, показва, че територията е подходяща за
централизирана канализационна система.;
Гъстота на населението между 750 и 2000 ж/км2, показва, че е необходима експертна
оценка в зависимост от степента на изграденост на канализационната мрежа в
агломерацията. В рамките на този проект преценката за броя ИДПС в този случай е
направена индивидуално за всяка агломерация, въз основа на степента на изграденост на
канализационната мрежа и местоположението на зоната, т.е. в центъра или покрайнините
на агломерацията.
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Оценка на броя ИДПС
Оценката на потенциалния брой ИДПС се състои от няколко стъпки, описани накратко подолу.

Стъпка 1

Определяне на зони в дадена агломерация, подходящи за ИДПС

Стъпка 2

Определяне броя на жителите и домакинствата в зоните подходящи за ИДПС

Стъпка 3

Обработка на получената информация от анализираните агломерации

Стъпка 4

Определяне на среден % население, живущо в зоните за ИДПС за
агломерации със сходна големина

Стъпка 5

Оценка на броя ИДПС за агломерации не анализирани в стъпка 1-3

Стъпка 6

Оценка на общия брои ИДПС за страната

Фигура 13-3: Определяне на потенциалния брой ИДПС за дадена агломерация

Стъпка 1: Определяне на зони в дадена агломерация, подходящи за ИДПС
Зоните се избират въз основа на определените по-горе критерии, като се използва картовия
материал за границите на агломерацията с налична информация за степента на изграденост на
канализационната мрежа и гъстота на населението (по данни на НСИ).
Стъпка 2: Определяне броя на жителите и домакинствата, в зоните, подходящи за ИДПС
Това се извършва чрез анализ и съпоставка на информацията от НСИ за гъстота на
населението в зоните, подходящи за ИДПС, както и информацията от ВиК Оператора относно
степента на свързаност на населението към канализационна мрежа. Ако данните от ВиК
оператора показват по-висока степен на свързаност на населението към канализация спрямо
стойностите, получени чрез анализ на картовия материал, то данните от ВиК оператора се
считат за меродавни.
За определяне на броя на домакинствата са използвани данни от ВиК оператора относно брой
абонати, свързани към водоснабдителна и канализационна мрежи. Приема се, че услугата
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водоснабдяване покрива 100% от населението в рамките на агломерацията. Използват се
следните формули:
𝑁Ч.ДОМ =

𝑁Ж.АГЛОМ

𝑁ДОМ.ИДПС =

𝑁АБ.ВОД

𝑁Ж.ИДПС
𝑁Ч.ДОМ

,

където:
NЧ. ДОМ - брой членове на домакинство;
NЖ. АГЛОМ – брой на жителите в агломерацията;
NАБ.ВОД – брой на жителите в агломерацията, които ползват услугата водоснабдяване;
NДОМ.ИДПС - броят на домакинствата с ИДПС;
NЖ.ИДПС - броят на жителите, които живеят в зони, подходящи за ИДПС;
Стъпка 3: Обработка на получената информация от анализираните агломерации
Въз основа на посочените критерии е анализирана наличната база данни за 216 агломерации с
различна големина (около 60% от всички агломерации), намиращи се на територията на
операторите: ВиК Бургас, ВиК Варна, ВиК Враца, ВиК Добрич, ВиК Пазарджик, ВиК Перник,
ВиК Плевен, ВиК Пловдив, Вик Разград, ВиК Русе, ВиК Сливен, „Софийска Вода“ АД и ВиК
Стара Загора. Получената информация е систематизирана в таблици. Таблица 13-1 дава
пример за изчисленията за ВиК оператор – Стара Загора.
Таблица 13-1: Определяне на потенциален брой ИДПС в агломерациите във ВиК Стара
Загора

Агломераци
я

Жители,
Жители
несвързан
в
и към
агломера
канализац
цията
ия

Среден
бр.
Бр. жители
членове
в зони за
домакинс ИДПС
тво

Бр. жители в
зони за ИДПС,
при допустимо
несъответствие
с Директива
91/2715
бр.
%

Потенциален
брой ИДПС при
допустимо
несъответствие
с Директива
91/271
бр.

Брой
население
несвързано
към
канализация
или ИДПС
бр

бр.

бр.

%

бр./дом

бр.

%

Стара Загора

135119

3989

3

2.07

3989

3.0

2638

1.0

1277

1351

Казанлък

45620

3898

9

2.01

3898

8.5

2986

6.5

1487

912

Чирпан

15508

1173

8

2.24

1173

7.6

863

5.6

385

310

Раднево

12825

997

8

2.20

1088

7.8

741

5.8

336

257

Гълъбово

6499

1146

18

2.53

646

9.9

516

7.9

204

130

Тополовград

5554

1190

21

1.89

847

15.3

736

13.3

390

111

Крън

3320

3320

100

2.48

831

25.0

765

23.0

309

66

Мъглиж

3267

3267

100

2.09

1184

36.2

1119

34.2

534

65

Гурково

2765

2765

100

2.87

895

32.4

840

30.4

292

55

Допустимо несъответствие се счита когато минимум 98% от населението е свързано към канализация или
ИДПС и товарът, който не е обхванат чрез тези две опции е не по-вече от 2000 ЕЖ (Umwelt Bundesamt, 2014)
5
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Павел Баня

2765

1893

68

2.00

599

21.7

544

19.7

272

55

Копринка

2707

2707

100

2.97

823

30.4

768

28.4

259

54

Николаево

2658

2658

100

3.00

2658 100.0

2605

98.0

868

53

Енина

2470

2470

100

1.78

2470 100.0

2421

98.0

1357

49

Бузовград

2171

2171

100

2.55

1133

1090

50.2

427

43

52.2

В зависимост от големината на агломерацията, степента на изграденост на канализацията и
специфичните особености на конкретното място, зоните, подходящи за ИДПС са различни,
както и процентът от населението, което попада в тях. Анализът на достатъчно голям брой
агломерации очертава обаче една логична тенденция, че колкото по-малко е населеното място,
толкова степента на изграденост на канализационната мрежа е по-малка, гъстотата на
населението е по-малка и съответно зоните, подходящи за ИДПС обхващат по-голям процент
от населението.
Стъпка 4: Определяне на среден % население, живущо в зоните за ИДПС за агломерации
със сходна големина
Анализираните агломерации са групирани спрямо броя на населението и за дадена група е
определен среден процент на населението, живущо в зони, подходящи за ИДПС. Този среден
процент се използва, за да бъде направена оценка и за останалите агломерации, които не са
подробно анализирани по методиката, описана в стъпки 1-3.
Таблица 13-2 дава пример за определянето на среден процент на население, живущо в зони
подходящи за ИДПС, за агломерации между 10 000 и 25 000 жители.
Таблица 13-2: Определяне на среден процент на жители, подходящи за ИДПС за
агломерации между 10 000 и 25 000 жители
ВиК Оператор

Агломерация

Население в
агломерацията
бр.

% жители в
зони, подходящи
Несвързани жители
за ИДПС
Бр.

%

Сливен

Нова Загора

22 373

2 387

10.7

Пловдив

Карлово

22 070

477

2.2

Бургас

Айтос

19 853

3 196

7.8

Бургас

Карнобат

18 583

777

4.2

Стара Загора

Чирпан

15 508

1 173

7.6

Разград

Попово

15 259

447

2.9

Перник

Радомир

14 191

14 191

5.4

Пловдив

Раковски

14 175

14 175

17.2

Пловдив

Първомай

13 242

2 093

13.7

Варна

Провадия

13 101

2 591

19.8
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Стара Загора

Раднево

12 825

997

7.77

Враца

Козлодуй

12 763

1 569

12.3

Плевен

Червен Бряг

12 272

625

5.1

Софийска вода

Нови Искър

12 243

9 383

0.0

Софийска вода

Банкя

12 015

7 267

39.5

Добрич

Каварна

11 514

5 393

12.1

Пловдив

Стамболийски

11 351

1 358

12.0

Враца

Бяла Слатина

11 138

2 587

13.6

Враца

Мездра

10 726

694

Среден процент

6.5
10.5

По аналогичен начин е определен и среден процент на населението, живущо в зони подходящи
за ИДПС за останалите агломерации. Таблица 13-3 представя обобщена информация.
Таблица 13-3: Среден процент население, живущо в зони подходящи за ИДПС, въз основа
на големината на агломерацията
Брой анализирани
агломерации
брой

Брой жители в
агломерациите
брой

Среден процент
жители за ИДПС
%

7

повече от 100 000

1.6

6

50000-100000

2.9

19

10000-25000

10.5

28

4500-9999

19.8

120

2000-4499

62.5

Таблицата е изготвена при следните предпоставки:
1 Агломерациите с туристически дейности са анализирани самостоятелно;
2 Агломерациите с население между 25 000 и 50 000 жители са анализирани всяка една
по отделно.
Стъпка 5: Определяне на броя ИДПС в агломерациите, които не са анализирани в
стъпка 1-3
С получените усреднени проценти, описани в стъпка 4, се определя броят на ИДПС за
останалите агломерации, които не са анализирани подробно в стъпка 1-4. Таблиците са
аналогични на Таблица 13-1.
Стъпка 6: Оценка на общия брои ИДПС за страната
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Тази оценка се извършва като се сумират получените резултати от всички агломерации на
територията на България.
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13.3 ПРИЛОЖЕНИЕ 3: КОНСУЛТАЦИИ С МРРБ
Дата на провеждане на срещата: 28 април 2017 г.
Участници в срещата
МРРБ
Иванка Виденова – директор дирекция „ВиК“
Ивета Маринова – началник отдел „Стратегическо управление“
Стефка Захарян – началник отдел „ВиК инфраструктура“
Нурджихан Карамехмедова – координатор по проект „Подпомагане на ефективността,
управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“
5. Лили Зафирова – държавен експерт, отдел Развитие на ВиК
6. Нели Данева – държавен експерт, отдел Развитие на ВиК
7. Наталия Димитрова - координатор на проект „Подпомагане регионалното
инвестиционно планиране на отрасъл ВиК”
8. Светла Христова – гл. експерт, отдел „Стратегическо управление“
9. Биляна Георгиева - гл. експерт, отдел „Развитие на ВиК“
10. Елица Хинова – държавен експерт, отдел „Стратегическо управление“
11. Миглена Лавова - гл. експерт, отдел „Стратегическо управление“
1.
2.
3.
4.

Световна банка
1. Ивайло Колев – старши експерт ВиК, ръководител проект „Подпомагане на
ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“
2. Орлин Диков – старши експерт по инфраструктура, ръководител задача
3. Галина Димова – експерт ВиК системи
4. Ирина Рибарова – експерт ВиК системи
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Избор на опция за експлоатация и поддръжка
Група МРРБ

Общ брой точки на групата

30
25
20
15
10
5
0
Какъв ще е размера
Доколко
Доколко е сигурно, Колко бързо ще се
на разхпдите за
професионално се
че ИДПС ще се
реагира при авария
собственика?
извършва
поддържа?
на ИДПС?
експлоататцията?
Собственик

ВиК оператор

Специализирана фирма

Фигура 13-4: Сумарни точки на групата от МРРБ (10 участника)

Според данните на тази фигура, участниците от групата на МРРБ считат, че по три от
критериите специализираната фирма би била най-доброто решение. И за трите критерии на
второ място е поставен ВиК оператора. Единствено спрямо размера на разходите, групата
счита, че най-добре би било ИДПС да се поддържа и експлоатира от собственика.
Основни препоръки/въпроси






ИДПС 6 – водоплътна изгребна яма да не се счита за ИДПС, тъй като при него
отпадъчните води само се събират и съхраняват временно, без да се пречистват.
Да се подобри начина на задаване на въпросите във въпросника за избор на
отговорното лице/фирма за експлоатация и поддръжка
Да се прецизира статута на специализираната фирма. Ако такава фирма ще извършва
експлоатация и поддръжка, тя ще бъде ли считана за ВиК оператор и нейната дейност
ще се регулира ли от КЕВР?
Да се направи тестване на идеята за очертаване на зоните на ИДПС в ОУП в някоя от
предстоящите разработки на ОУП. Да се има предвид, обаче, че разработването и
актуализирането на ОУП е много бавен процес и това може би ще забави въвеждането
на ИДПС в България.
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13.4 ПРИЛОЖЕНИЕ 4: КОНСУЛТАЦИИ С МОСВ
Дата на провеждане на срещата: 5 май 2017 г.
Списък на участниците в срещата
1.
2.
3.
4.
5.

Красимира Бръмчева – и.д. Дирекция „Управление на водите“
Мраия Бабукчиева – началник отдел „Управление на речните басейни (УРБ)“
Боряна Георгиева – главен експерт, отдел „УРБ“
Емилия Георгиева – държавен експерт, отдел „Контрол“
Галина Балушева – държавен експерт, отдел „УРБ“

Световна банка
1. Орлин Диков - старши експерт по инфраструктура, ръководител задача
2. Галина Димова – експерт ВиК системи
3. Ирина Рибарова – експерт ВиК системи

Избор на опция за експлоатация и поддръжка
В групата на МОСВ само един участник пожела да попълни въпросника. Според неговото
мнение, ВиК операторът е най-подходящ за експлоатация и поддръжка на ИДПС по два от
четирите критерия.
Основни препоръки/въпроси










ИДПС 6 – водоплътна изгребна яма не трябва да се счита за ИДПС, тъй като при него
отпадъчните води само се събират и съхраняват временно, без да се пречистват.
За съществуващи сгради да не се изисква виза за проектиране и виза за строителство на
ИДПС.
Регистрацията на ИДПС да не се извършва в РИОСВ, а в общината в съответствие с
изискванията на член 191 ал.1 от Закона за водите и общините периодично да подават
тази информация в РИОСВ.
Мониторингът да не е само контролен, а и по време на експлоатацията.
Експлоатиращата фирма/лице следва да го извършва
ПУДООС да не се предлага като възможност за финансиране на строителството на
ИДПС.
Да се предложи още една опция за финансиране на проектиране и строителство на
ИДПС – общините.
Да се представи опита в други страни
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13.5 ПРИЛОЖЕНИЕ 5: КОНСУЛТАЦИИ С БАВ
Дата на провеждане на срещата: 10 май 29017 г.
Списък на участниците в срещата
1. Инж. Иван Иванов – председател на БАВ
2. Инж. Мариана Иванова – член на БАВ
Световна банка
1. Орлин Диков - старши експерт по инфраструктура, ръководител задача
2. Галина Димова – експерт ВиК системи
3. Ирина Рибарова – експерт ВиК системи
Избор на опция за експлоатация и поддръжка
ЕиП трябва да е отговорност на собственика. Той би могъл при желание да наеме
специализирана фирма.
Основни препоръки/въпроси
Да се помисли как ще се мотивира собственика да си изгради ИДПС. Да не е по задължение, а
да е по мотивация.
По отношение на финансирането, независимо, че ИДПС са частна собственост, не е
равнопоставено държавата да подпомага централизирана канализация и да не подпомага
ИДПС. Балансово – глобите, които държавата плаща на ЕК за неспазване на европейските
директиви сигурно са съпоставими с това да се финансира изграждането на ИДПС.
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13.6 ПРИЛОЖЕНИЕ 6: КОНСУЛТАЦИИ
ИДПС

С ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ВНОСИТЕЛИ НА

Дата на провеждане на срещата: 10 май 2017 г.
Списък на участниците в срещата:
1. Инж. Венелин Кирилов – АСО Building Elements Ltd.
2. Инж. Красимира Кузманова – Делфин Проект Екотехника ООД
3. Инж. Живко Ценов - УОТЪР ЕНВАЙРО ПРОДЖЕКТ ЕООД
Световна банка
1. Орлин Диков – старши експерт по инфраструктура, ръководител задача
2. Галина Димова – експерт ВиК системи
3. Ирина Рибарова – експерт ВиК системи

Представяне на фирмите
АСО
Фирмата предлага ИДПС от 2005 година – модулни ПОСВ на принципа на биологично
пречистване със суспендирана биомаса.
Най-малките ПСОВ са за 2 до 5 жители.
Фирмата има протокол от изпитване с моделни води, при които са достигнати отлични
показатели на пречистване.
Около 80% от клиентите са от средния диапазона на социален статус.
Цената на модулните ПСОВ зависи от големината им, но за еднофамилни къщи е около 5000
лв., към които трябва да се добавят 100 - 1500 лв. за монтаж в зависимост от системата.
Постигането на параметрите на пречиствателния процес става 2 до 3 месеца след пускането в
експлоатация.
Делфин Проект Екотехника ООД
Фирмата има дългогодишен опит (от 2000 г.) с проектиране, монтаж и поддръжка на малки
пречиствателни станции – семеен тип или за малки туристически обекти.
Фирмата отчита положителна тенденция, че хората имат лична мотивация за пречистване на
битовите води от техните домакинства. Преобладаващият брой клиенти са от средната класа.
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По отношение на предлагането на малки пречиствателни станции, опитът на фирмата е да
извърши проектиране, като съпостави по икономически показатели продукти на различни
търговски фирми. Обикновено клиентът се спира на най-евтината опция.
По отношение на монтажа – тъй като тези съоръжения са готов тип, специализираните
монтажни дейности са сведени до минимум (вход, изход, ел. захранване). При строителство на
нови обекти, което е преобладаващият случай, обикновено строителят извършва „монтажа“ на
ИДПС.
По отношение на експлоатацията и поддръжката
Около 20% от клиентите, които са ползвали фирмата за избор на локална ПСОВ сключват
договор за поддръжка. Поддръжка е необходима и обикновено собственика не е в състояние да
извършва правилна поддръжка на съоръжението.

УОТЪР ЕНВАЙРО ПРОДЖЕКТ ЕООД
Фирмата е създадена през 2011 година с област на дейности в проектиране на ВиК системи и
производство на ИДПС, обслужващи до 10 000 е.ж. по собствена технология.

Планиране
Тази група предлага опростен подход за планиране – в случай, че изходните данни от ВиК
Оператора указват, че пред фронта на имота не е налице улична канализация, собственика на
имота подава заявление към Общината за издаване на виза за проектиране на ИДПС.

Избор на опция за експлоатация и поддръжка от тази целева група
Тъй като поддръжката на модулни ПСОВ не изисква ежедневни действия, в повечето случаи
собствениците изобщо не полагат никакви усилия за проследяване на работата на това
съоръжение. Поради което е желателно ПиЕ да се извършва от специализирана фирма с
необходимата квалификация. Поддръжката на такива ПСОВ изисква 1 път на 6 месеца да се
мери разтворен кислород и да се прави седиментен тест. Специализираната фирма трябва да е
с разрешена дейност „изхвърляне на утайки“. Поддръжката може да включва вземане на проби
за химични анализи (ХПК, БПК и т.н.) при необходимост.
Представителите на тази група считат, че специализираната фирма трябва да има лиценз за
извършване на дейности, свързани с ИДПС.
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Отговорността за правилната и ефективна експлоатация и поддръжка трябва да бъде на
Лицензираната фирма. Тя подлежи на санкция при непостигане на параметрите на изход
ИДПС. При системни нарушения РИОСВ ще може да отнема лиценза на фирмата.
От друга страна Лицензираната фирма ще може да прекрати договора си със собственика при
некоректно отношение на последния. Това включва и не навременни плащания.
Лицензираната фирма ще е длъжна да качва информация в електронен регистър в РИОСВ за
всеки свой нов клиент както и за прекратени договори със собствениците.
При прекратяване на договора съответния запис на ИДПС в регистъра ще е със статус „Без
договор с лицензирана фирма“
При липса на действащ договор за повече от един месец между Собственика и Лицензираната
фирма Собственикът подлежи на санкция от РИОСВ.
Не е добра идея ЕиП да се осъществява от ВиК операторите, защото те имат по-малка
ефективност от специализираните фирми и са монополисти. Ако са други специализирани
фирми и са повече от една за дадена територия, това би довело до конкуренция и добро
съотношение цена-качество.

Мониторинг
Представители на тази група считат, че собственият мониторинг трябва да се извършва от
Лицензираната фирма, която веднъж годишно качва данни в електронния регистър към
РИОСВ.
Данните са за годишно количество. По преценка на РИОСВ за всеки отделен случай могат да
се изискат допълнителни данни.
Ежегодно, на база отчетите от собствения мониторинг, лицензираната фирма от името на
Собственика заплаща такса заустване.
РИОСВ ще има правомощията да взима проби и да контролира проектните параметри на
ИДПС.

Други препоръки/въпроси на тази целева група



Обикновено, малките пречиствателни станции достигат своите показатели за
пречистване до 90 дни след пускане в експлоатация.
Добре би било 1 път на 6 месеца да се прави собствен мониторинг по основни химични
показатели. Стойността би била 100-150 лв.
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Не всички видове съоръжения (около 50%) достигат ефекта на пречистване, който е
упоменат в паспортната документация на съоръжението. За това процедурата по
сертифициране на подобни съоръжения трябва да е по-строга.
Ако пречистената след ПСОВ отпадъчна вода ще се използва за поливане, трябва да се
предвиди обеззаразяване. Възможно е то да включва пясъчен филтър и UV от слънцето.
Инженерната логика понякога показва, че за група къщи е по-подходяща съответна
групова ПСОВ, но изглежда обществото не е узряло за такова решение, сдружаването е
трудно и свързано с много проблеми при експлоатацията.
Финансирането на ИДПС би могло да се подпомогне от държавата с инструменти,
подобни на санирането и на енергийната ефективност. И тази група счита, че глобите,
които държавата плаща на ЕК за неспазване на европейските директиви сигурно са
съпоставими с това да се финансира изграждането на ИДПС.
Подводен камък по пътя за внедряване на ИДС в България е екологичното
законодателство (и Министерство).
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13.7 ПРИЛОЖЕНИЕ 7: КОНСУЛТАЦИИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НСОРБ
Дата на провеждане на срещата: 23 май 2017 г.
Списък на участниците в срещата
1.
2.
3.
4.
5.

Симеон Петков – експерт „Европейски проекти и развитие на селските райони“;
Юлия Иванова – експерт „Местни бюджети“;
Матилда Бахнева – експерт „Информационно-издателска дейност“;
Надежда Ангелска – експерт „Международно сътрудничество“;
Мариела Петрова – експерт „Логистика“

Световна банка
1. Ивайло Колев – старши експерт ВиК, ръководител проект „Подпомагане на
ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“
2. Галина Димова – експерт ВиК системи
3. Ирина Рибарова – експерт ВиК системи
Коментари относно планиране
Идеята на ниво ОУП да бъдат идентифицирани зони за ИДПС е добра, но направата на ОУП е
бавна и трудна процедура. Към настоящия момент по-малко от 50% от общините имат
изготвен ОУП. Актуализацията на съществуващите ОУП също е свързано с трудности.
Беше предложена алтернативна опция - идентифицирането на зони за ИДПС да бъде
извършено от ВиК Асоциациите в рамките на регионални проучвания в обособените
територии (генерални планове или регионални прединвестиционни проучвания). Основните
аргументи бяха, че във ВиК Асоциациите има представители на общините и държавата и че
ИДПС зонирането е част от дългосрочното планиране на ВиК инфраструктурата.
Коментари относно проектиране и строителство
По отношение на акт за скрити работи – не всички общини имат необходимия технически
капацитет за подобен род дейност. Беше предложено да не се променя закона в това
отношение и да се гласува доверие на строителния надзор на обекта, или от лица с
необходимата правоспособност (КИИП).
По отношение на регистрацията на съществуващите ИДПС - предложените стъпки имат
логическа последователност. Преобладаващата позиция на присъстващите относно
делегирането на подобна отговорност на общините е по-скоро позитивна, при условие обаче,
че има финансова обезпеченост. Един участник изтъкна, че освен финансова обезпеченост е
необходим и човешки ресурс в общините за подобен род дейности, а при малките общини
такъв не е наличен.
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Коментари относно експлоатация и поддръжка
Тъй като темата е твърде нова и е свързана с по-задълбочени познания относно различните
видове ИДПС, участващите се въздържаха от самостоятелно попълване на подготвената
анкетна таблица. Един участник изрази мнение, че собственикът трябва да има водеща роля.
Коментари относно мониторинг
Беше изразено мнение, че предложения индиректен мониторинг е достатъчно добър и няма
нужда от регулярен директен мониторинг на конкретни ИДПС.
Коментари относно финансиране
При настоящата схема на финансиране на общините е невъзможно общините да субсидират,
която и да е стъпка от процеса на въвеждане на ИДПС. Необходима е по-голяма финансова
самостоятелност на общините (т.напр. да постъпва % от данък физически лица и % от
корпоративния данък на територията на общината). За да може да се добие по-ясна представа
за необходимия финансов ресурс за ИДПС, е необходимо докладът да посочи индикативни
стойности за отделните пера, както и индикативни стойности за „финансовия товар“ върху
конкретния собственик.
Заключителни коментари
1 Представените предложения да се тестват чрез пилотен проект (напр. разработване на
пилотен ОУП, последван от пилотно регистриране на съществуващи ИДПС и анализ на
риска за избор на ИДПС за реконструкция);
2 Окончателния вариант на предложенията на СБ да бъде изпратен до НСОРБ, като те ще
разпространят предложенията сред тяхната мрежа от експерти за формиране на по-ясна
позиция от страна на НСОРБ.
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13.8 ПРИЛОЖЕНИЕ 8: КОНСУЛТАЦИИ С ВИК ОПЕРАТОРИ
Дата на срещата: 30 май 2017 г.
Списък на участниците в срещата
Съюз на ВиК Операторите
1. Ганчо Тенев – председател на Съюза на ВиК Операторите и управител на ВиК - Бургас;
2. Стоян Радев – управител ВиК Ямбол;
3. Ангел Престойски – управител ВиК Враца;
МРРБ
Иванка Виденова – директор дирекция „ВиК“
Ивета Маринова – началник отдел „Стратегическо управление“
Стефка Захарян – началник отдел „ВиК инфраструктура“
Нурджихан Карамехмедова – координатор по проект „Подпомагане на ефективността,
управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“
8. Мариана Куюмджиева – държавен експерт;
9. Юлия Гецева – държавен експерт, дирекция „ВиК“;
10. Бойко Томчев – специалист;
11. Георги Дончев - държавен експерт, дирекция „ВиК“
12. Мария Пеева – държавен експерт, дирекция „УТНЕ“;
13. Савина Рангелова - държавен експерт;
4.
5.
6.
7.

Световна банка
14. Ивайло Колев – старши експерт ВиК, ръководител проект „Подпомагане на
ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“
15. Орлин Диков – старши експерт по инфраструктура, ръководител задача
16. Галина Димова – експерт ВиК системи
17. Ирина Рибарова – експерт ВиК системи

Коментари относно планиране
Представителите на СВиКО са на мнение, че ИДПС трябва да бъдат законово уредени.
Беше направен коментар, че процедурите по направа и одобряване на ОУП са доста тромави и
поради тази причина, повечето общини нямат одобрени ОУП. Беше изразено опасение, че
включването на нов елемент в ОУП, т.е. ИДПС допълнително ще утежни процедурата и
вероятно ще усложни екологичната оценка.
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По отношение планиране на зони за подмяна/реконструкция на съществуващи ИДПС, беше
изразено мнение, че ВиК Асоциациите понастоящем не могат да предприемат подобно
проучване, поради следните причини:



Липсва достатъчно административен капацитет и човешки ресурс;
ВиК Асоциацията се занимава само с публични активи.

Представителите на СВиКО са на мнение, че подобни дейности са в компетентността на
БД/РИОСВ. Независимо обаче, коя институция (Общини, ВиК Асоциация, други) ще прави
планирането, ВиК Операторите са готови да съдействат с информация относно включените
потребители към централизирана канализация.
Коментари относно експлоатация и поддръжка
Представителите на СВиКО са твърде скептични за въвличането на ВиК Операторите в
дейности по поддръжка и експлоатация на ИДПС. Основни аргументи за това са:
 ИДПС са частни, а не публични активи;
 Това са малки обекти, „разхвърляни“ на големи разстояния, което ще създаде
допълнителни затруднения на ВиК Оператора;
 Понастоящем това не е регулирана ВиК услуга;
 Цената на ВиК услугата за всички потребители би се увеличила значително, ако ЕиП
на ИДПС влезе в регулаторния режим.
По време на дискусията се изрази мнение, че ЕиП на ИДПС може да се извършва от ВиК
оператора, но извън регулаторния режим. Освен това бе повдигнат въпроса и за утайките от
ИДПС – къде и как ще се преработват, съхраняват и оползотворяват. За голяма част от ВиК
операторите това е сериозен проблем.
Предложението, което се оформи от представителите на СВиКО е експлоатацията и
поддръжката да се извършва от фирмата-производител или доставчик на ИДПС или друга
фирма, на която производителите/доставчиците са делегирали тези дейности.
Коментари относно мониторинг
Беше изразено мнение, че това е изцяло отговорност на БД.
Заключителни коментари
Представителите на СВиКО са на мнение, че е необходимо да се извърши законово въвеждане
на ИДПС. Те считат обаче, че ВиК Операторите не трябва да бъде въвличани в този процес.
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