
ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА ЗА 

ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ГР. ПЛОВДИВ 

И НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОТ 

КАСКАДА  „ДОСПАТ – ВЪЧА“



Обхват на проекта - гр. Пловдив и 28 населени 

места от област Пловдив



Обществен ефект от реализацията на 

проекта:

 Проектът решава стари и възникнали в последно време проблеми във

водния сектор в региона.

 Допринася за повишаване на качеството на живот на засегнатото

население.

 Ще създаде прецедент за реализиране и на други подобни проекти във

водния сектор.

 Ще допринесе за повишаване на доверието в експертния капацитет на

изпълнителната власт.



Инженерно-технически аспект:

 Предпоставки за предложеното инженерно решение.

 Ще бъдат обезпечени всички консуматори в хоризонт от 50 г.

 Избор на пункт за водовземане и площадки на ПСПВ и НР.

 Решението на линейната и площната инфраструктура е изпълнимо от

техническа гледна точка.

 Предложеното техническо решение е в съзвучие със съотносимите

наредби и правилници.

 Нито един елемент от новопроектираната водоснабдителна система не

попада в защитена територия или територия със специален статут.





Вариант 2 на новопроектираната 

водоснабдителна система



Социално - икономически аспект:

 Запазване или намаляване на цената на водата при растящи цени на

електрическата енергия.

 Подобряване на здравето на хората от региона.

 Промяна на качеството на водата, водеща до спестяване на разходи на

домакинствата за честа подмяна на електрически уреди, сградни

водопроводи и санитарна арматура.

 Намаляване на разходите на бизнеса, за преодоляване на негативните

ефекти от твърдата вода.



ПОКАЗАТЕЛ ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2

Обща дължина на тръбната мрежа, km 172 179

Съоръжения по трасето на водопроводите, бр.

Нови ПС 4 4

Редуктор на налягане - -

Арматури по магистралния и хранителния водопровод

Въздушници 8 6

Оттоци 8 7

Преминаване през различни препятствия, бр.

Пресичания на пътища, чрез микротунелиране 5 -

Пресичане на пътища, чрез хоризонтален сондаж 14 20

Пресичане на ЖП линии 6 5

Пресичане на р. Марица 1 1

Пресичане на други речни течения 7 7

Пресичане на други водни обекти 50 45

Имотите, през които преминава линейната инженерна инфраструктура, дка

Обща засегната площ 1068,36 1175,13

От тях частни терени 203,58 231,4

Необходимите територии за изграждането на площадка на ПСПВ, НР 150 000 m3 и НР 12 000 m3, дка

Обща засегната площ 168,5 133,1

От тях частни терени 117,7 49,1

Преки капиталови разходи, млн. лв (без вкл. ДДС)

Вариант с чугунени тръби 383 386

Вариант със стъклопластови тръби 340.6 340.7



Как да се пристъпи от добри пожелания към

реални действия:

 Необходима е единна позиция на заинтересованите институции по

отношение на реализацията на проекта.

 Следва да се създаде екип, способен да администрира проект от такъв

мащаб.



Изводи:

 Представеният, във фаза ПИП, проект е изпълним от техническа гледна

точка, като при реализацията му няма да бъдат засегнати защитени

територии, а използването на частни терени е минимизирано.

 Изчисленията показват, че в хоризонт от 50 години напред, всички

консуматори ще бъдат обезпечени.

 Съгласно социално - икономическите анализи, проектът има определено

позитивно влияние както върху бизнеса, така и върху населението на

територията на новата водоснабдителна система.

 За администрирането му е необходимо създаване на звено, което да бъде

оглавено от влиятелна фигура, способна да разрещава в оперативен порядък

възникналите казуси.



•БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!


