Информацията по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС
1. Данни за възложителя
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
гр. София 1202, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, Булстат: 831661388
Управител или изпълнителен директор на фирмата – Възложител:
Малина Крумова – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройство,
съгласно Заповед № РД-02-14-460 от 31.05.2017 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройство
2. Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет (в т.ч.
на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение
№ 3 към ЗООС), обща използвана площ; посочва се дали е: за ново инвестиционно
предложение и/или за разширение, или за изменение на производствената дейност, за
необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи
дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова
техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); за
предвидени изкопни работи, за предполагаема дълбочина на изкопите, за ползване
на взрив
Инвестиционните намерения по агломерации за обособената територия на „ВиК“
ООД, гр. Перник, са дадени в следващите таблици.
Таблица 1. Характеристики на инвестиционните мерки по агломирации
Агломера
ция

Избран вариант

Обосновка на
мерките

Отвеждане и пречистване на отпадъчни води
Реконструкция и модернизация на ПСОВ
Подмяна на
Батановци
електромеханичното
оборудване,
рехабилитация на
стр. конструкции на
съоръженията,
изграждане на
стъпало за
отстраняване на
азот и фосфор.
Оползотворяване на утайките за
Агломера
рекултивация на нарушени терени
ция
Перник

Разширение на канализационната мрежата
на гр.Перник
Реконструкция на канализационна мрежа
Водоснабдяване
Подмяна на водопровод от ПСПВ (в
участъка след Ф "Стомана индъстри") до
същ.НВ V=16 000м3 "Могиличе"
Подмяна на водопровод от НВ "Могиличе"
по ул."Бачо Киро"
Подмяна на водопровод от ул."Христо

Резултат от мерките

Подобряване на работата на
ПСОВ, осигуряване на
пречистване и заустване
отпадъчните води,
осигурено отстраняване на
азот и фосфор.

Намаляване и
преустановяване на
депонираните
утайки от ПСОВ.

Оползотворяване на
утайките от ПСОВ за
агломерации Перник,
Радомир и Батановци (на
Драгичево и кв.Бела вода
към 2048).

Повишаване
свързаността към
мрежата и ПСОВ.

Осигуряване на отвеждане и
пречистване на отпадъчните
води от 5900 жители.

Реконструкция на
главни
разпределителни
водопроводи с
концентрация на
аварии, повишаване

По-висока сигурност на
водоподаване за 70% от
населението, намаляване на
загубите в
разпределителната мрежа с
14% за мрежата, намаляване

Агломера
ция

Избран вариант

Обосновка на
мерките
сигурността на
водоподаването,
намаляване на
загубите на вода.

Ботев" до Булгарплод
Подмяна на водопровод от ул."Христо
Ботев" до "Димова махала"
Подмяна на водопровод от "И.Пашов"
("Димова махала") до кръговото на
кв."Изток"
Нов водопровод в промишлена зона
Подмяна на водопровод за кв. "Изток" (част
от Гл клон ІІ)
Повишаване
Нов НВ V=12000m3 на площадката на
сигурността на
ПСПВ (от Работен проект)
водоподаване,
3
Нов водоем V=100m за кв."Калкас",
осигуряване на
напорен и хранителен водопровод и
необходимите
реконструкция на ПС "Могиличе"
водни обеми за 6
Нов водоем V=300m3 за кв. "Драгановец", квартала.
напорен и хранителен водопровод
Агломера
Избран вариант
Обосновка на
ция
мерките
Отвеждане и пречистване на отпадъчни води:
Изграждане на КПС за препомпване
Липса на
отпадъчните води от агломерация Радомир пречистване в
към ПСОВ Батановци
съответствие с
Директива
91/271/ЕИО
Разширение и реконструкция на
Част от населението
канализационната мрежа на гр.Радомир
не е свързано към
канализационната
мрежа.
Водоснабдяване
Изграждане на Транзитен водопровод до
водоема за ниска зона
Агломера
ция
Радомир

Подмяна на водопроводна мрежа

Ниска сигурност на
водоподаване,
множество аварии,
големи загуби и
разход на
ел.енергия.

Подмяна на част от
водопроводната
мрежа с голямо
количество аварии
и генерирани
загуби, изградена
основно от АЦ
тръби, по трасетата,
където се изгражда
канализация.

Резултат от мерките
броя на авариите, които са 7
бр/km/а.

По-висока сигурност за над
50% от населението,
осигуряване на аварийни и
противопожарни обеми,
намаляване
нефактурираната вода с
около 1.5%.
Резултат от мерките
Осигуряване на пречистване
и заустване на водите от
агломерацията, вкл.
отстраняване на биогенни
елементи.
Повишаване свързаността с
около 4,6%, осигуряване на
отвеждане и пречистване на
отпадъчните води от около
800 жители.
Изключване от системата на
10km напорен водопровод с
множество аварии, 42%
загуби на подаваната вода и
22% от общите загуби за
системата, изключване от
системата на ПС Друган с
51% от общия разход на
ел.енергия за вод. система,
намаляване загубите на вода
в системата с около
750 000m3/а.
Подмяна на 8,6km мрежа,
намаляване загубите на вода
в разпределителната мрежа
с около 200 000m3/a общо
за системата, намаляване
нивото на инфилтрация с
около 6%.
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ПСОВ
1
Батановци

-

Реконструкц
ия
18 895 084лв

ПДС по чл. 13,
ал.1, т. 6
съгласно ЗВ
Публична
общинска
съгласно чл.19
от ЗВ
Публична
общинска
съгласно чл.19
от ЗВ

01.01.
2019

Необходи
мост от
ПУП

Предложен
за ОНЗ

01.11.
2017

01.11
.
2018

01.01.
2019

Необходи
мост от
ПУП

Предложен
за ОНЗ

01.11.
2017

01.11
.
2018

01.01.
2019

Одоб
рено
задан
ие

01.11
.
2018

01.01.
2019

Одоб
рено
задан
ие

01.11
.
2018.

01.01.
2019

01.11.
2017

Право на прокарване;
Пресичане на
коригирано дере
"Широки дол" –
публична общинска
собственост,
01.11 некоригирано дере
.
идващо от
2018 ул."Люлякова" –
публична държавна
собственост;
Не пресича главни
пътища, ж.п. линии и
не преминава през
горски територии;

01.01.
2019

01.11.
2017

Право на прокарване;
Преминаване под
р.Струма преди ПСОВ
01.11 Батановци – публична
01.01.
.
държавна собственост;
2019
2018 Не пресича главни
пътища, ж.п. линии и
не преминава през
горски територии;

НВ
V=300m3,
4 кв.Драгано
вец, гр.
Перник

Площадката ще е Изграждане
27х22 m 201 000 лв.
= 594m2

Публична
общинска
съгласно чл.19
от ЗВ

Промяна
на
предназна
че-ието

НВ
V=1000m3
кв.Калкас в
гр.Перник

Площадката ще е Изграждане
48х25 m 396 000 лв.
= 1200m2

Публична
общинска
съгласно чл.19
от ЗВ

Промяна
на
предназна
че-ието

Ø315mm
РЕ
L=5493m
Тласкател
.
от КПС2,
Засегнат
гр.
а площ
Изграждане
7
Радомир до 1,937ha, 2 206 000 лв.
ПСОВ
от които
Батановци 1,4ha
частна
собственост

Публична
общинска
съгласно чл.19
от ЗВ

Прогнозна дата за
придобиването/учредяването на ВП

01.11
.
не
2018

Изграждане
600 000 лв.

Публична
общинска
съгласно чл.19
от ЗВ

Необходимост от
придобиване/учредяване на вещни
права/разрешение за пресичане на
пътна/ ЖП/ техническа
инфраструктура / разрешение за
ползване на воден обект, при
пресичане на воден обект

01.11.
2017

КПС 2,
гр.Радомир

Ø125mm
РЕ
L=2504m
Тласкател
.
от КПС1,
Засегнат
кв. „Върба“
Изграждане
6
а площ
до КПС2
516 000 лв.
0,567ha,
гр.
0,062ha
Радомир
частна
собственост

Прогнозна дата за влизане в сила на
ПУП

По
преценка
на
Областен
съвет

Изграждане
166 000 лв.
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Прогнозна дата за Разрешение за
изработване на проект на ПУП

Наличен
ПУП

КПС 1,
2 кв."Върба",
гр.Радомир
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Обектът е/ще бъде обявен за (ООПЗ
или ОНЗ и какви действия са
предприети в тази връзка)

Устройствено планиране
(Необходимост от ПУП / Наличен
ПУП)

Собственост
(посочва се собствеността на обекта
Публичана държавна/общинска
съгласно чл.13/чл.19 от ЗВ)

Съществуващ / Нов и размер на
инвестицията (без допълнителни и
непредвидени разходи)

Технически параметри

№

Обект
(извън границите на населените места
или площен обект)

Таблица 2. Обхват на инвестиционното намерение за ОТ на „ВиК“ООД, гр.Перник,
извън границите на населените места

Необходи
мост от
ПУП

Необходи
мост от
ПУП

По
преценка
на
Общински
съвет
По
преценка
на
Общински
съвет

Предложен
за ОНЗ

Предложен
за ОНЗ
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Агломерация Перник
Предложена е реконструкция и модернизация на ПСОВ Батановци с максимално
запазване на съществуващите съоръжения, които ще се реконструират. Предложена е
технологична схема с отстраняване на биогенни елементи в биобасейн, който да работи
със симултанна денитрификация, а за отстраняване на фосфора се прилага добавяне на
реагент – железен трихлорид.
Целева година

ед.м.

2023

Общо население, включено към ПСОВ
Средно дневно Q
Оразмерително водно количество, хидравлична проводимост на ПСОВ
Еквивалентни жители
БПК5 натоварване
ХПК натоварване
НВ товар
Общо натоварване N (азот)
Общо натоварване P (фосфор)
Изисквания към пречистената вода
БПК5
ХПК
НВ
N общ
Р общ

бр
m3/d
m3/h
kg/d
kg/d
kg/d
kg/d
kg/d

79 311
29 264
1 901
83 639
5 018
10 037
5 855
920
151

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

25
125
35
15
2

Описание на съоръженията на избрания вариант за ПСОВ Батановци
Чакълозадържател – разположен в новопроектиран канал преди сграда решетки - нов
Приемна камера за външни води и утайки от септични/изгребни ями – V=50m3 - нова
Груби решетки – 40 mm, 1+1 - преоборудване
Фини решетки – 6 mm, 1+1, тип „стъпкови“ - преоборудване
Аериран пясъкомаслозадържател с напречно сечение 5.0 m2 – реконструкция
Дебитомер на вход – нов, ултразвуков на канал
РУ към ПРУ – ново
ПРУ - 3бр. (2+1) – реконструкция и преоборудване
ПС за първични утайки – реконструкция и преоборудване
Селектор с ПС за РАУ – преустройство и реконструкция на 1 бр. съществуващ ПРУ
Биобасейни – реконструкция и преоборудване на 3 бр. съществуващи. Режим на работа –
симултанна денитрификация; форма на биобасейн – запазване на съществуващата
РУ към ВРУ и ПС за ИАУ- ново
Вторични радиални утаители – 4бр., нови, D=25.0 m
Дебитомер на изход – нов, ултразвуков на канал
Обеззаразяване (в случай на епидемия) – ново, UV лъчи
Заустване – запазване на съществуващо в р.Струма, кота водно ниво при 1% обезпеченост
= 648,25.
ПС за РАУ – нова, в непосредствена близост до селектор и биобасейн;
Шахта плаващи – нови, към реконструираните ВРУ.
Утайкоуплътнител (УУ) за ИАУ – нов
Механични сгъстители за уплътнена ИАУ – нови, тип „ротационни“
Метантанк I-ва степен – реконструкция и преоборудване на 1 бр. съществуващ
УУ за изгнила (стабилизирана) утайка – нов
Силоз за изгнили утайки
Обезводняване на утайки в камерна филтър преса - нова
Изсушителни полета – съществуващи, реконструкция
Газхолдер – нов
Факел за газ – нов
Оползотворяване на биогаза с КО-генератор – нов

Брой
1
1
1+1
1+1
1
1
1
2+1
1
1
3
1
3
1
1
1
1
3
1
1+1
1
1
1
1
44
1
1
1
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Утайката от действащата ПСОВ Батановци е стабилизирана и с висок процент на
сухо вещество в нея, в резултат от съхранението й на изсушителните полета. Съгласно
последните изследвания на утайката, тя отговаря на изискванията по микробиологични
показатели; съдържание на тежки метали; полихлорирани бифенили (ПХБ) и
полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ). За ОТ на ВиК Перник е разработена
следната стратегия за оползотворяване на утайки:
 В краткосрочен, средносрочен и дългосрочен аспект да се оползотворяват за
рекултивация на нарушени терени. В ОТ Перник има достатъчно площи за тази
стратегия, но с цел постигане на устойчиви решения, се препоръчва 80%
оползотворяване;
 В краткосрочен, средносрочен и дългосрочен аспект се препоръчва малка част да
се оползотворява в земеделието. Този вариант е приложим след като са изпълнени
всички нормативни изисквания за оползотворяване на утайки в земеделието.
Препоръчва се в начален етап (краткосрочен аспект) да се направи информационна
кампания сред настоящи и бъдещи земеделски производители. Препоръчва 20%
оползотворяване;
 Резервен вариант - поради наличните площи от изсушителни полета на ПСОВ
Батановци, има възможност за оползотворяване на утайките чрез временно
съхранение на утайката на площадката на ПСОВ.
Реконструкцията на земно-насипната дига се налага, тъй като площадката на
ПСОВ Батановци попада в заливаема зона съгласно ПУРН за Западнобеломорски район
(Фигура 1).

Фигура 1. Заливане на площадката на ПСОВ Батановци според
вероятност/степен на повтаряемост
Инвестиционните намерения за канализационната мрежа на агломерация
Перник е за обща дължина 28 537 m. Материалът на тръбите е в зависимост от
диаметрите: до Ø800 – PE/РР и стъклопластови тръби над Ø 800.
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Реконструкция на канализационната мрежа на кв.Църква като комбинирана
Квартал
Църква

Тип
Битова
Смесена
Дъждовна


Нова
3 557
74
458
4 089

Реконструкция
0
1 974
382
2 356

Общо
3 557
2 048
840
6 445

Реконструкция и разширение на канализационната мрежа на кв.Варош и
Табана като разделна
Квартал
Варош и Табан

Тип
Битова
Смесена
Дъждовна


Нова
1 968
0
260
2 228

Реконструкция
838
0
0
838

Общо
2 806
0
260
3 066

Разширение на канализационната мрежа на кв.Мошино, Изток, Ладовица
и Колектор III през промишлена зона
Квартал
Мошино, Изток,
Ладовица,
Кол. III

Тип
Битова
Смесена
Дъждовна


Нова
5 320
0
2 883
8 203

Реконструкция
2 354
0
1 238
3 592

Общо
7 674
0
4 121
11 795

Доизграждане на канализационната мрежа на кв.Рудничар като комбинирана
Квартал
Рудничар

Тип
Битова
Смесена
Дъждовна


Нова
198
2 365
135
2 698

Реконструкция
203
235
0
438

Общо
401
2 600
135
3 136

Разширение и реконструкция на канализационната мрежата на Могиличе, Ралица и
Каменина като смесена
Квартал
Могиличе,
Ралица, Каменина

Тип
Битова
Смесена
Дъждовна


Нова
1 231
1 310
0
2 541

Реконструкция
263
277
0
540

Общо
1 494
1 587
0
3 081

Битова канализация в кв.Кристал Ø250 – 618m.
Битова канализация кв.Тева Ø250 – 760m.
Довеждащ колектор до ПСОВ Батановци, след град Батановци Ø1400 – 301m.
Подмяната на стария стоманен водопровод с нов водопровод от чугун от ПСПВ
(в участъка след Ф "Стомана индъстри") до същ.НВ V=16 000m3 "Могиличе" ще се
изпълни за дължина 3786 m с диаметър 1000mm. Подмяната е наложителна поради
големите годишни загуби на вода - 93 604 m3.
Предвижда се подмяна на стария стоманен водопровод – 1430m с нов
водопровод от чугун с диаметър 800mm от НВ "Могиличе" по ул."Бачо Киро".
Подмяната е наложителна поради големите годишни загуби на вода - 35 251 m3.
Подменя се стария стоманен водопровод – 626m с нов водопровод от чугун с
диаметър 500mm и със същата дължина от ул."Христо Ботев" до Булгарплод.
Подмяната е наложителна поради големите годишни загуби на вода - 12 141 m3.
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Подменя се стария стоманен водопровод – 759m с нов водопровод от чугун с
диаметър 500mm и със същата дължина от ул."Христо Ботев" до "Димова махала".
Подмяната е наложителна поради големите годишни загуби на вода - 42 675 m3.
Предвижда се подмяна на водопровод от "И.Пашов" ("Димова махала") до
кръговото на кв."Изток" пред Кауфланд, която включва следните участъци: стар 1590m
АЦ с нов чугунен водопровод с диаметър 500mm, стар 1380m стоманен водопровод
с нов чугунен водопровод с диаметър 500mm, стар 730m стоманен водопровод с нов
чугунен водопровод с диаметър 500mm, стари водопроводи (714m АЦ с диаметър
600mm и 1331m стоманен) с нов чугунен водопровод с диаметър 600mm. Подмяната
е наложителна поради големите годишни загуби на вода, които за отделните
участъци са както следва: 4 001, 868, 65, 175 и 571 m3.
Подмяната на стария стоманен водопровод за кв. "Изток" (част от Гл клон ІІ) с
нов от чугун ще се изпълни за дължина 1891 m с диаметър 800mm. Подмяната е
наложителна поради големите годишни загуби на вода - 18 182 m3.
Нов НВ V=12000m3 на площадката на ПСПВ (от Работен проект)
В кварталите „Ладовица”, „Изток”, „Мошино” и „Църква- ниска част“ живее почти
50% от населението на града. Тези квартали ще се захранват с питейна вода от нов
напорен водоем с обем V=12000 m3 на площадката на ПСПВ „Перник“. С изграждането на
новия резервоар ще се осигури необходимото водно количество в часовете с максимално
часова консумация и ще се премахне режимното водоподаване. Новият водоем
V=12000m3 с к.в.н.-768.90 ще осигури достатъчен свободен напор за кв. “Църква-ниска
част„ с най-висока точка 745.59 и най-ниска точка 720.30, за кв."Ладовица" със
749.00/720.90 и кв."Изток" със 747.50/710.80.
Населено място

Категория
на ВС

Изток, Ладовица, Мошино,
кв. “Църква-ниска част„

I

Qмакс.ден.
l/s

Vпп
m3

167.56

432

Vр
m3

Vав
m3

V необх.
m3

4 343

7 239

12 014

V предвиден
m3
12 000

Нов водоем V=1000m3 за кв."Калкас", напорен и хранителен водопровод и
реконструкция на ПС "Могиличе"
В момента питейната вода се тласка от ПС "Могиличе" директно в мрежата. Това е
неблагоприятно за мрежата и води до високи разходи на ел. енергия. С изграждането на
новия водоем ще се използва пълненето му само през нощта и ще се използва само нощна
ел.енергия, която е по-евтина. Най-високата и най-ниската точка на кв."Калкас"-висока
част са съответно 797.40 и 739.50, а котите на новия водоем: кота терен-816.00, кота
вл.тръба-816,20, кота В.Н.-816,00 и кота хр.тръба-811,40.
Населено място

Категория
на ВС

Могиличе, Калкас

I

Qмакс.ден.
l/s
10.47

Vпп
m3
54

Vр
m3
543

Vав
m3
452

V необх.
m3
1 049

V предвиден
m3
1 000

За високата част на кв."Калкас-изток" (ННТ - 793,20 и НВТ - 842,20) се предвижда
изграждане на шахта с помпа със следните параметри : Q = 1,51 l/s+5 =6,5 l/s и Н = 65 m.
За висока част на кв."Калкас-запад" (ННТ - 802,60 и НВТ - 817,80) ще се изгради шахта с
помпа със следните характеристики: Q = 1 l/s и Н = 20 m. Водопроводът се предвижда да
се изпълни по следния начин: L=50m с Ø 250 PHED и L=127m с Ø 160 PHED.
Нов водоем V=300m3 за кв. "Драгановец", напорен и хранителен водопровод
В момента питейната вода се тласка от ПС "Самоков" директно в мрежата. Това е
неблагоприятно за мрежата и води до високи разходи на ел. енергия. С изграждането на
новия водоем ще се използва пълненето му само през нощта и ще се използва само нощна
ел.енергия, която е по-евтина. Най-високата и най-ниската точка на кв."Драгановец"-

7

висока част са съответно 755.40 и 736.40, а котата на новия водоем - к.т. 769.00.
Водопроводът е с дължина L=977m и диаметър Ø 110 PHED.
Населено място

Категория
на ВС

Драгановец

I

Qмакс.ден.
l/s
1.71

Vпп
m3
54

Vр
m3
74

Vав
m3
98

V необх.
m3

V предвиден
m3

226

300

Нов водопровод в промишлена зона
За промишлена зона на гр. Перник (ВС Перник) е предвидено изграждането на нов
водопровод с дължина L = 800m и диаметър Ø110 РЕ.
На Фигура 2 са посочени предвидените мерки за осигуряване на непрекъснатост на
водоподаването и намаляване на загубите в гр. Перник.

Фигура 2. Предвидени мерки за осигуряване на непрекъснатост на
водоподаването и намаляване на загубите в гр. Перник
Агломерация Радомир
Предвижда се разширение и реконструкция на канализационната мрежа
(L=6768m), като фокусът е на местата, където свързаността е по-ниска, какъв е случаят с
квартал Върба.
Диаметър

Материал

mm
Ø250
Ø300
Ø400
Ø500


PE/PP
PE/PP
PE/PP
PE/PP

Битова
мрежа
m
3 003
2 475

5 475

Смесена
мрежа
m
652
300
146
1 098

Дъждовна
мрежа
m

Общо
m

194

3 003
3 127
300
340

194

6 768

Предвидена е за реконструкция 1 098m смесена мрежа в гр. Радомир. Във връзка
с прехвърлянето на отпадъчните води на гр. Радомир към ПСОВ Батановци са
направени следните инвестционни предложения:
 Нова КПС1 до кв.Върба (Q=15 l/s; H=35 m; N=11 kW)
 Нова КПС2 в гр.Радомир (Q=77 l/s; H=55 m; N=92 kW)
 Тласкател от КПС1 до КПС2 (L=2504m с Ø125 PE)
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 Тласкател от КПС2 до ПСОВ Батановци (L=5493m с Ø315 PE)
Трасето на тласкателите тръгва успоредно на жп линията, като частично минава
през регулацията на град Радомир, а след това през не урбанизирана територия. Найниската точка от трасето, при кв.„Върба“, е на кота 637,4, а най-високата на кота 665 и е
на 64,5km от началото на тласкателя при КПС2. Терените, през които се предвижда да
мине трасето, по предназначение са както следва: в регулация – 25,2%, в земеделски
територии – 37,9%, транспорт и комуникации – 32,8% и скали, пясъци, мочурища, дерета
– 4%.
Предвидено е изграждането на 5478m битова мрежа в кв.Върба, гр. Радомир,
като смесена.
Довеждащият водопровод от каптаж и ПС „Опалово“ при село Друган до същ. НВ
V=3000 m3 на ниска зона на гр. Радомир е в много лошо състояние. Той е от етернитови
тръби Ø400 mm и L = 10 100 m. Предвижда се да не се подменя този водопровод, а да се
подаде вода от каптаж "Радомир" (съществуващ НВ V = 2 000 m3 средна зона) по нов
транзитен водопровод Ø200 PEHD и дължина L = 2 100 m до съществуващ НВ V = 3000
m3 ниска зона т.е. изграждане на Транзитен водопровод за ниска зона в населеното
място.
Водопроводната мрежа на град Радомир е предимно от етернитови води. Около
5,3% са търговски загуби и 40,5% са загуби в мрежата и СВО. След оценка на състоянието
на мрежата и хидравлична проверка са определени общо 10028m етернитови
водопроводи за подмяна в краткосрочен план по трасето на предвидения за изграждане
транзитен водопровод. С тази мярка ще намалее броя на авариите по вътрешната мрежа с
около 35%, а загубите за системата ще намалеят с около 5%.
Паралелно с подмяната на мрежата ще се вземат и мерки за регулиране на
налягането. Зонирането на мрежата е съобразено с разликата в котите на хранителните
тръби на напорните водоеми, от което се определят границите на трите зони. Новото
зониране на град Радомир и решението на мрежата са съобразени и със сега
съществуващата схема на водоподаване към града. Подмяната на клонове ще се извърши
в трите зони на мрежата – ниска, средна и висока зона.
Вътрешна водопроводна мрежа – висока зона

Общо висока зона
Вътрешна водопроводна мрежа - средна зона

Общо средна зона
Вътрешна водопроводна мрежа - ниска зона, кв. Върба

Общо ниска зона, кв. Върба

Ø140 PHED, L=305m; Ø125
PHED, L=753m; Ø110 PHED,
L=635m; Ø90 PHED, L=1016m
СВО – 168 бр.
L = 2709m
Ø315 PHED, L=702m; Ø200
PHED, L=28,7m; Ø110 PHED,
L=222m; Ø90 PHED, L=321m
СВО – 80 бр.
L = 1274m
Ø125 PHED, L=232m; Ø110
PHED, L=711m; Ø90 PHED,
L=5102m
СВО – 378 бр.
L= 6045m

Практическо отношение към бъдещото строителство имат подземните води от
кватернерния водоносен хоризонт, формиран в алувиалните отложения в терасите на
р.Струма и пролувиално-делувиалните отложения в района. Инженерно-геоложките и
хидрогеоложките условия в регулационните граници на населените места, са подходящи
за извършването на строителните дейности, свързани с водопроводната и
канализационната мрежа, при отчитане наличие на плитки подземни води в ниските части
и скални материали на територията на селищата.
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Съгласно сеизмичното райониране на страната проучваните площи попадат в
област със сеизмична активност VІІІ степен по скалата на МШК-64 и коефициент на
сеизмичност Кс=0,15.
За реконструкцията и доизграждането на вътрешните водопроводни мрежи е
удачно да се използват полиетиленови или чугунени тръби. Изборът трябва да се направи
като се отчита изградеността, особеностите на релефа (свлачища и сложни терени),
хидрогеоложките характеристиките, натовареност на трафика, както и всички
специфични особености на предложените за инвестиция водопроводни трасета.
Съществуват различни методи за изграждане на водопроводни и инфраструктурни мрежи
[траншеен открит способ (изкопно); безтраншеен способ (безизкопно); метод "тръба в
тръба"; метод "Pipebursting"; комбиниран метод, обединяващ повече от един вариант],
като „траншейният“ е приложим при наличие на минималните технически изисквания за
безопасно извършване на СМР дейностите. Останалите варианти за полагане на
тръбопровои ще се използват за конкретни линейни обекти в определени случаи или в
комбинация с „траншейния“.
Минималната дълбочина на горния ръб на водопроводите би трябвало да бъде 1‚50
m и във всеки случай е обект на оценка в зависимост от натоварването от транспортните
средства‚ от опасността от замръзване‚ от диаметъра на тръбопровода. Изкопите по
уличните платна са с укрепване от готови кофражни елементи. Ширината на изкопа е
съгласно DIN EN 1610 and 4124. Преди полагане на тръбите PE-RC‚ на дъното се полага
слой от пресят пясък‚ с дебелина най–малко 10cm‚ върху който се полага тръбата. С
материал от същия вид се насипва отстрани и се запълва на височина най–малко 25cm над
горния ръб на тръбопровода. Следва обратен насип от баластра до поддържащия слой на
съответната настилка. Задължително да се уплътнява пясъка около тръбите, за да се
избегнат последващи деформации. Съгласно Наредба №8 от 28.07.1999г.
местоположението на подземните технически проводи и отклонения се означава трайно
със сигнални ленти (пластмасови с метална нишка и др.) на 0,3 – 0,5m под повърхността
на терена с оглед установяване местоположението им при извършване на ремонт, земни и
др. видове строителни работи. Не е позволено да се зарие какъвто и да е подземен провод
и отклонение, ако не е поставена сигнална предпазна детекторна лента със синусоидни
три метални нишки, на съответната дълбочина и ако не е документирано поставянето на
лентата с акт обр. 12 за “скрити работи”. При направа на изкопите ще се спазват стриктно
изискванията на Наредба 2 от 22 март 2004г. за минимални изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строително монтажни работи. Допуска се в
определени участъци с голяма гъстота на съществуващите комуникации водопроводите
да се изграждат и безизкопно. Изкопните работи ще се извършат механизирано, а на
местата където е нужно по-прецизна работа те ще се извършат ръчно.
Канализационните мрежи могат да бъдат изградени с тръби от различен материал.
Най-разпространени материали са: поливинилхлорид (PVC), полиетилен/полипропилен
(PE/ PP), бетон/ стоманобетон, стъклопласт (GRP) и стъклокерамика (СL). Конкретният
избор на материал се определя според специфичните нужди на отделните проекти –
наклон на терена, респективно скорости в канализацията, преобладаващ вид на материала
на изградената канализационна мрежа през последните години, с цел постигане на поголяма хомогенност, почвени условия и други, след направена обосновка. Ширината на
изкопа е съгласно Приложение №7 към чл.14, ал.1 и чл.135 на Наредба №РД-02-20-8 за
проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи“.
Преди започване на изкопните работи и строителството на отделните участъци се
извършва подготовка на трасето:
 Разваляне на уличната настилка- извършва се по дължина на участъка и то само
върху мястото‚ където ще се прави изкопа. Ширината на ивицата развалена настилка
трябва да бъде с 30 – 40cm по–голяма от широчината на предвидената траншея;
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 Отделяне на хумуса и складирането му на депо (само‚ където се минава през
зелени площи);
 Подготовка на площадки за депониране на изкопаната пръст (мястото им се
посочва от общинските власти);
 Подготовка на площадки за складиране на тръби‚ материали и др.
След приключване на подготовката се извършват изкопните работи– прокопаване на
траншеята‚ в която ще се полагат тръбите‚ така и сградните отклонения. Изкопаната
земна маса ще се извозва на депо‚ указано от общинските власти.
При изпълнението на обектите следва да се имат предвид всички налични подземни
съоръжения (водопроводи, ел. кабели, телефонизация и др.) преди започване на
строителството. Възложителят да изясни и съвместно със специализираните дружества
(БТК, НЕК, ВиК, ЛКС и др.) да отложи на строителя всички налични проводи от
инженерната инфраструктура в обхвата на трасето на канализацията. При извършване на
СМР да се запазят експлоатационните характеристики на подземните комуникации. При
пресичания с подземни комуникации‚ изкопните работи задължително ще се извършват
на ръка, като се спазват минималните необходими хоризонтални и вертикални отстояния
съгласно Наредба № 8 и 9 /1999 год. на МРРБ.
При поява на високи подпочвени води или от друг източник е необходимо
незабавно да се извърши заустване в строителния дренаж или се извърши директно
водочерпене и осушаване на изкопа. Ако притока на вода се дължи на скъсване на
съществуващ водопровод е необходимо незабавно спиране и изолиране на водопровода и
отстраняване на аварията. Директно водочерпене да се прилага само в случай на воден
приток с малка скорост, при който не се причинява разрушаване структурата на земната
основа и извличане на фините почвени частици. При евентуално наличие на воден приток
от подпочвени води със скорости, причиняващи разрушаване на почвата е необходимо
незабавно уведомяване на проектанта. Предпазването на траншейните изкопи от попадане
на повърхностни дъждовни води ще се извършва гравитачно, чрез система от предпазни
отводнителни канавки, изпълнени като временно строителство.
Няма да се ползва взрив.
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в
обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение в случаите по
чл. 103, ал. 4, т.2 ЗООС - одобрени устройствени планове съгласно чл. 104, ал. 3, т. 3
ЗООС, в които са определени зони/територии за безопасни разстояния до
предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал; необходимост от
издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон;
орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на
специален закон
В общата йерархия на планиране РПИП за ОТ на „ВиК“ ООД, гр. Перник, е във
връзка с Националната стратегия за регионално развитие на Република България (20122022 г.), Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в
Република България (2014-2023 г.), Регионален план за развитие на Югозападен район
(2014-2020 г.), Областната стратегия за развитие на област Перник (2014-2020 г.) и с
общинските планове за развитие на общините в обхвата на обособената територия,
определящи средносрочни цели и приоритети за развитие. РПИП има непосредствена
връзка с ПУРБ и ПУРН на „Западнобеломорски район“ за басейново управление за
периода 2016-2021 г.
РПИП за ОТ на „ВиК“ ООД, гр. Перник е разработен въз основа на приет
Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация за същата обособена
територия, за който е постановено Решение № ЕО – 11/2012 на министъра на околната
среда и водите.
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Също така, с Решение № ЕО-21/2017 министърът на околната среда и водите
постановява да не се извършва екологична оценка на РПИП за обособената територия,
обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Перник, при прилагането на което няма вероятност да се
окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.
За осъществяване на дейностите, няма необходимост от издаване на
съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон.
4. Местоположение на площадката - населено място, община, квартал, поземлен
имот, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35
зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната
екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за
опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие,
в т.ч. на големи аварии с опасни вещества за случаите по чл. 103, ал. 4, т. 2 ЗООС,
схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура
Агломерация Перник се намира в обособената територия на „ВиК” ООД, гр.
Перник, която напълно съвпада с административните граници на област Перник (Фигура
3).

Фигура 3. Обособена територия на „ВиК“ ООД, гр. Перник
На този етап се разглеждат инвестиционните намерения само за агломерация
Перник и агломерация Радомир с над 10 000 е.ж. Населението на двата града Перник и
Радомир с над 10 000 е.ж. намалява значително в периода до 2048 г., съгласно прогнозите
на НСИ.
Населено място
Перник
Радомир

2016
73 774
13 317

2018
71 745
13 004

2020
69 761
12 712

2023
66 897
12 306

2025
65 040
12 042

2030
60 589
11 409

2035
56 414
10 802

2040
52 532
10 229

2048
46 854
9 362

„ВиК“ ООД, гр. Перник предоставя услугата водоснабдяване във всички общини.
В областта няма населени места с режимно водоподаване. Единствено ПСПВ СтуденаПерник водоснабдява агломерация с над 10 000 е.ж. Към момента е започната процедура
за реализация на проект „Рехабилитация на ПСПВ Студена-Перник“, финансиран по
Заемно споразумение за „Проект за развитие на общинската инфраструктура“ между
Република България и Международна банка за възстановяване и развитие. Няма данни за
отклонения на качествените показатели на питейната вода съгласно изискванията на
Наредба №9, подавана за населението в агломерациите Перник и Радомир.
12

Отпадъчните води от 91% от потребителите в гр. Перник се отвеждат и третират в
ПСОВ Батановци, като само 30% от отпадъчните води на гр. Батонвци отиват към ПСОВ
Батановци.
Повечето предвидени инвестиционни мерки за подобряване на ВиК
инфраструктурата на град Перник са разположени в урбанизирани територии, а
координатите на обекти от инвестиционните намерения, за които е необходимо изготвяне
на подробни устройствени планове – парцеларни планове (ПУП-ПП) са дадени в
следващата таблица и в приложение.
Таблица 4. Координати на обекти от инвестиционните намерения, за които е
необходимо изготвяне на подробни устройствени планове – парцеларни планове
№
1
2
3

Инвестиционно намерение
Напорен водоем V=300m3, ПИ №
55871.502.598, кв. Драгановец в
гр.Перник
Напорен водоем V=1 000m3, ПИ №
55871.510.1131, кв.Калкас в гр. Перник
Трасе на напорен тръбопровод от КПС1,
кв. „Върба“ до КПС2 гр. Радомир и от
КПС2, гр. Радомир до ПСОВ Батановци

Долен ляв ъгъл
X[m]
Y[m]

Горен десен ъгъл
X[m]
Y[m]

4722371.9863

296451.6958

4722533.4849 296665.6279

4719601.7444

298676.8528

4719710.2855 298911.7692

4712558.7926

290201.5434

4719585.4142 291244.9459

Забележка: Координатите са в координатна система БГС2005
Съгласно ЗУТ за реконструкция/подмяна на вътрешната водопроводна и
канализационна мрежа не е необходимо изготвяне на ПУП, но за обектите в не
урбанизирана територия е задължително изготвянето на ПУП-ПП. Изготвени са Задания
за ПУП-ПП за следните инвестиционни обекти:
- Напорен водоем в кв. Драгановец, гр. Перник – с обем V=300m3 попада в ПИ №
55871.502.598 с обща площ от 235.539 dka. Имотът е общински, индивидуално
застрояване. Съгласно приложения опорен план, водоемът ще се изгради на
площадка с размери 27/22m и площ от 594 m2.
- Напорен водоем в V=1 000m3 кв. Калкас, попада в ПИ № 55871.510.1131 с обща
площ от 14.911 dka. Имотът е общински, индивидуално застрояване. Съгласно
приложения опорен план водоемът ще се изгради в площадка с размери 48/25m и
площ от 1200 m2.
- Трасе за изграждане на тласкател от КПС1 при кв,“Върба“ до КПС2, гр.Радомир 125mm PE с дължина 2 504m; и от КПС2, гр. Радомир до ПСОВ Батановци, общ.
Перник - 315mm PE с дължина 5 493m. В началото тласкателят минава покрай ЖП
линия на различни отстояния от сервитута на линията без да го засяга. След това
преминава по уличната мрежа на гр. Радомир. От там до ПСОВ Батановци
преминава в земеделски територии. Трасето на тласкателя пресича: пътища трети и
четвърти клас, напоителен канал и р. Струма.
- Изграждането на КПС1 и КПС2, които попадат в община Радомир. КПС1 ще се
изгради в ПИ № 61577.74.3 с обща площ от 2.962 dka. Имота е общинска, частна
собственост, местност „Ленище„ земеделска, категория 3, НТП – зеленчукова
градина. КПС2 ще се изгради в ПИ № 61577.505.3130 с обща площ от 19.272 dka.
Имота е общинска, частна собственост. Територията е урбанизирана и по
регулационния план се намира в кв. 155, парцел Х.
Най-близкото отстояние от НЕМ на инвестиционното предложение
извън
регулация – тласкателя за отпадъчните води на гр. Радомир от КПС2 до ПСОВ Батановци
е дадено в следващата таблица.
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Таблица 5. Най-близко отстояние на инвестиционното предложение от НЕМ
Съществува
ща
инвестиция
в РГП

РПИП

ВС
агломерация
ПСОВ

EKA
TTE

Агл.
Радомир

61577

Местоположение

Гр.Радомир

Описание на обектите

Параметри

Тласкател от КПС2 до
ПСОВ Батановци

Ø315 PE
L=5392m

Отстояние
от зоните по
НАТУРА, m
ЗТ Острица
(BG0001375)
- 4 200m

Да/Не
Не

Инвестиционните предложения в РПИП за ОТ на „ВиК“ ООД, гр. Перник,
няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху природни
местообитания, популации и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на
опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000 поради следното (Решение №
ЕО-21/2017):

Предвид местоположението, вида и обема на предвидените в РПИП за
„ВиК“ ООД, гр. Перник дейности, не се очаква увреждане и/или
унищожаване и фрагментиране на природните местообитания и
местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в засегнатите
защитени зони, тъй като дейностите са свързани главно с реконструкция и
рехабилитация на съществуващата ВиК мрежа.

Не се очаква предвидените в РПИП за „ВиК“ ООД, гр. Перник
дейности да нарушат целостта и кохерентността на описаните по-горе
защитените зони, както и да доведат до фрагментация и прекъсване на
биокоридорните връзки от значение за видовете, вкл. птици, предмет на
опазване.

При изпълнение на дейностите, предвидени в РПИП за „ВиК“ ООД, гр.
Перник, не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и
количества, които да окажат значително отрицателно въздействие вкл.
значително безпокойство, до намаляване числеността и плътността на
популациите на видовете, вкл. птици, предмет на опазване в засегнати те
защитени зони.

Не се очаква реализацията на РПИП за „ВиК“ ООД, гр. Перник, да
доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и
местообитания, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони, в
резултат на реализацията на настоящия план, спрямо одобрените до момента
планове, програми и/или проекти.
Също така, законодателят е определил следното:

От предвидените дейности в РПИП не се очаква влошаване на екологичното
и химичното състояние на повърхностните водни тела, както и на химичното и
количествено състояние на подземните водни тела.

Характерът, мащабността и местоположението на предвидените дейности
не предполагат отрицателен кумулативен ефект върху околната среда и здравето
на хората.

Предвидените за изпълнение в РПИП дейности не предполагат наличие на
опасни вещества по Приложение №3 към чл. 103 от ЗООС.

При реализирането на предвижданията в РПИП не се очаква трансгранично
въздействие, поради характера и териториалния обхват.
В Решение № ЕО-21/2017 на МОСВ са дадени екологичните проблеми, свързани с
ВиК услугите в обособената територия на област Пернки, които ще се разрешат с
реализирането на предложените дейности в РПИП, а именно:
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временно прекъсване на водоподаването;

морално и физически остарели съоръжения, материали и оборудване на
водопреносната система, водещи до значителни загуби на питейна вода и
завишена инфилтрация в канализацията;

ексфилтрация на отпадъчни води от канализационните тръби и връзки,
водещо до замърсяване на подземните води и свързаните с тях водни обекти;

вливане на отпадъчни води в реките дори и в сухо време поради изпочупени
преливници;

заустване на непречистени или недостатъчно пречистени битови и
промишлени отпадъчни води от населените места в обособената територия;

липса на ПСОВ (гр. Радомир) или остаряло оборудване на съществуващата
ПСОВ Батановци, което не отговаря на изискванията за заустване на отпадъчни
води в чувствителна зона.
В РПИП не се засягат обекти от културното наследство.
В РПИП няма да има нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и
експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или
ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества,
съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови съоръжения
С оглед устойчивото използване на природните ресурси (инертни материали като
пясък и баластра, земни маси и хумус) при проектирането са взети мерки за намаляване
обема на изкопните работи и за повторно използване на изкопания материал в обратния
насип, а по отношение на строителните продукти се предлага приоритетно използване на
рециклирани строителни продукти и на продукти, които съдържат екологично
съвместими природни суровини и подлежат на пълно рециклиране и/или
оползотворяване.
През етапа на строителство не се предвижда използването на вода.
В РПИП не се предвижда изграждането на нови водоизточници, както и нови
съоръжения за пречистване на питейните води на градовете Перник и Радомир.
Предложените инвестиционни намерения за подобряване на ВиК мрежата на
градовете Перник и Радомир не влошават състоянието на водните обекти, нито
препятстват постигането на добро състояние на водите/водния потенциал.
6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни
и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води
По време на реализацията на РПИП и при експлоатацията на обектите, включени в
него, не се очакват вещества, които да се емитират от дейността в т.ч. приоритетни и/или
опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води.
Предвидените за изпълнение дейности не предполагат наличие на опасни вещества
по Приложение № 3 към чл. 103 от ЗООС (Решение № ЕО-21/2017). Също така, не се
очаква влошаване на екологичното и химичното състояние на повърхностните водни тела,
както и на химичното и количественото състояние на подземните водни тела (Решение №
ЕО-21/2017).
7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители
От отпадъчните води се отделят газове, като сероводород, въглероден двуокис,
въглероден окис, метан, а така също и пари от бензин, бензол, керосин, които са отровни.
Смесени с въздуха те образуват избухливи смеси, представляващи опасност за
работниците, които работят в събирателните и ревизионните шахти. Сероводородът,
метанът и въгледвуокисът се образуват при гниенето на органичните утайки в каналните
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тръби. Отпадъчната вода съдържа и различни болестотворни микроорганизми, които
могат да предизвикат стомашно-чревни инфекции или заразяване на кръвта при попадане
в организма през открити рани. Точно описание на мерките при експлоатацията на
канализацията са залегнали в правилата от “Инструкция и правила на безопасността при
експлоатация на канализационните мрежи и съоръжения”. Ще се спазят и основните
изисквания - общи за всички видове строителни работи съгласно Наредба №2 от
07.05.2004г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при
извършване на строително-монтажните работи.
8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране
При строителство ще се спази Наредбата за управление на строителните отпадъци
и за влагане на рециклирани строителни материали (публ. ДВ, бр. 89 от 5.11.2012). Преди
започване на СМР възложителят изготвя план за управление на строителните отпадъци.
Рекапитулация на разходите се прави при следните условия: категорията на почвата е
100% земна; покритие над темето на тръбата в зависимост от височината; траншеен
укрепен изкоп за всички тръби; цялата изкопана пръст е извозена, а необходимата за
засипване е върната обратно; разваляне и възстановяване на настилки. Ще се приложат
подходящи мерки за намаляване на строителните отпадъци по време на реализация на
инвестиционното намерение: прецизиране максимално на строителните продукти по
количество, тип, размер и др.; възможности за използване на предварително сглобени
продукти и на продукти, предназначени за повторна употреба.
Получените неопасни строителни отпадъци {бетон; асфалтови смеси; почва
(включително изкопана почва от замърсени места), камъни и изкопани земни маси;
изолационни материали и съдържащи азбест строителни материали (азбесто-циментовите
тръби)} ще бъдат транспортирани на регионалното депо, а металите (включително
техните сплави), получени при подмяната на метални тръбопроводи, помпи, хидранти,
спирателни кранове и др., ще се предават за скрап. Категоризацията им съгласно
Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани
строителни материали (ДВ бр. 89 от 5.11.2012) е както следва:
Код на отпадъка съгласно наредбата
по чл. 3, ал. 1 ЗУО за класификация
на отпадъците
1
17 01
17 01 01
17 03
17 04
17 04 05
17 05
17 06

Наименование на неопасните СО

2
Бетон, тухли, керемиди, плочки, порцеланови и керамични
изделия
бетон
Асфалтови смеси, каменовъглен катран и съдържащи
катран продукти
Метали (включително техните сплави)
желязо и стомана
Почва (включително изкопана почва от замърсени места),
камъни и изкопани земни маси
Изолационни материали и съдържащи азбест строителни
материали

9. Очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови,
промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им
(пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в
канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.
По време на строителството: за нуждите на работниците, извършващи
строителните дейности, ще бъдат осигурени химически тоалетни и мобилни мивки
(санитарни контейнери). Поради това няма да се формират отпадъчни битово-фекални
води.
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По време на експлоатацията: предвидената реконструкция на съществуващата
ПСОВ Батановци ще позволи пречистването на отпадъчните води от гр.Перник, гр.
Радомир и гр. Батановци в съответствие с изискванията за включване на пречистените
отпадъчни води в чувствителна зона към 2023 г., а за отпадъчните води на с. Драгичево и
кв.Бела вода към 2048 г. Включването на отпадъчните води от посочените населени
места, както и отпадъчните води от водоплътни изгребни ями, ще подобри натоварването
на действащата ПСОВ Батановци, проектирана за 190 000 е.ж. през миналия век (Таблица
3).
Таблица 3. Население, включено в ПСОВ Батановци, и вид на формираните
отпадъчни води по потоци
Параметър

м.ед.

Население гр. Перник
Население включено към
ПСОВ Батановци

бр

73 275

бр

66 680

Население гр. Батановци
Население включено към
ПСОВ Батановци

бр

Население с.Драгичево
Население включено към
ПСОВ Батановци

бр

Население гр. Радомир
Население включено към
ПСОВ Батановци

бр

бр

бр

2015

2018

2023

Перник
72 124

91% 65 633
Батановци
2 031
1 947
609

30%
584
Драгичево
1 826
1 749
0

0%
0
Радомир
13 119
12 661

91%

30%

0%

бр

2048

65 512

45 884

64 202 98%

45 884 100%

1 809

1 223

1 773 98%

1 223 100%

1 628

1217

1595 98%

1217 100%

11 981

9 115

11 741 98%

9 115 100%

вход ПСОВ
Общо население,
включено към ПСОВ
Средно дневно водно
количество
на
отпадъчните води
Битови
Производствени
Обществен сектор
Инфилтрация
Оразмерително водно
количество,
хидравлична
проводимост на ПСОВ
Еквивалентни жители

бр

79 490

m3/d
m3/d
m3/d
m3/d

7 477
312
2 132
26 766

m3/h

1 849
83 546

77 992

20%
1%
6%
73%

7 330
306
2 079
26 766

1 812
81 998

79 311

20%
1%
6%
73%

7 654 26%
320 1%
2 102 7%
19 187 66%

1 901
83 639

57 439

6 231
231
1 669
6 691

42%
2%
11%
45%

1 563
61 002

10. В случаите по чл. 103, ал. 1 ЗООС – очаквани количества, вид и класификация на
опасните вещества съгласно приложение № 3 към ЗООС.
Няма такива опасни вещества (Решение № ЕО-21/2017).
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