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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

БИТОВИ 

ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 

Отпадъчните води, изпускани от жилищни помещения  и 

учреждения  и съдържащи главно продукти от човешкия 

метаболизъм и на битовите дейности 

БПК5 Биологична потребност от кислород ( приема се 60грама/ден 

за 1ЕЖ ) 

ДЕНИТРИФИКАЦИЯ Анаеробно ( безкислородно ) окисление на органични 

вещества чрез нитрат 

ЕЖ Еквивалент жител - биоразградими органични вещества, за 

които биохимичната потребност от кислород за пет дни            

( БПК5 ) е 60 грама дневно (за нуждите на проектирането се 

смята, че 1 човек генерира 150 литра/ден  отпадъчни води при 

БПК5 – 60 грама/ден) 

ЗООС Закон за опазване на околната среда 

ЗУО Закон за управление на отпадъците 

КАНАЛИЗАЦИОННА 

СИСТЕМА 

Система от канали, която събира и отвежда градските 

отпадъчни води 

НВ Неразтворими вещества (смята се 0,6кг.за 1м3 битови 

отпадъчни води) 

НИТРИФИКАЦИЯ Аеробен ( с участието на кислород ) двуфазен процес  на 

трансформация на амониевите соли  до нитрити и нитрати 

ПОДХОДЯЩО 

ПРЕЧИСТВАНЕ 

Пречистването на градските  отпадъчни води чрез всеки метод 

или система за отвеждане, които позволяват  на водите в 

приемниците на отпадъчните води да отговарят на 

възприетите цели за качество, както и да отговарят на 

съответните разпоредби на директива ЕС 91/271 ЕЕС и на 

други общностни директиви 

ПДК Пределно допустима концентрация 

ПРОМИШЛЕНИ 

ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 

Всички отпадъчни води, изпускани от помещения, ползвани с 

търговска или промишлена цел, освен битовите отпадъчни 

води  и дъждовните води 

ПСОВ/ГПСОВ Пречиствателна станция за отпадъчни води/Градска 

пречиствателна станция за отпадъчни води 

РВ Разтворими вещества (смята се 0,66кг.за 1м3 битови 

отпадъчни води) 

УТАЙКИ Отпадъчните утайки, пречистени или непречистени, 

произлизащи от пречиствателни станции за градски 

отпадъчни води 

ХПК Химична потребност от кислород 
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І. ИЗХОДНИ ДАННИ ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА ПРОГРАМАТА  

1. Данни за населеното място 

1.1. Географско положение за територията на страната, общината и населеното място 

Община Велики Преслав се разполага в Североизточна 

България и представлява част от област Шумен. Заема 

място в югозападната част на област Шумен, като на 

север и изток общината граничи с община Шумен, на 

югоизток със Смядово, на югозапад с Върбица, а на 

запад с община Търговище. На юг общината прави 

връзка през Ришкия и Върбишки проход. 

Община Велики Преслав включва дванадесет населени 

места, сред които с. Драгоево, с. Златар, с. Имренчево, 

с. Кочово, с. Миланово, с. Мокреш, с. Мостич, с. 

Осмар, с. Суха река, с. Троица, с. Хан Крум и град Велики Преслав. Административен център 

на общината е град Велики Преслав, който е разположен на 17 км. от областния център – гр. 

Шумен, на 378 км. от столицата София и 103 км. от регионалния център – гр. Варна и на 

еднакви разстояния /130 км./  от двете най-близки пристанища на р. Дунав – гр. Русе и гр. 

Силистра.  

 

1.2.Климат 

В община Велики Преслав климатът се определя като умерено-континентален. Характеризира 

се с горещо лято, хладна зима и малко количество валежи. Този вид климат е белязан от 

непостоянно време и голяма сезонна температурна амплитуда. Средната годишна температура 

е от 9ºС до 11,5ºС, като средната месечна януарска температура е от -1,2ºС до -2,0ºС, а 

средната юлска температура - между 20,5 и 21,5 ºС.  

Обема на средногодишните валежи е 670 mm с летен валежен максимум  199 mm (май - 78 

mm) и есенен валежен минимум - 148 mm (септември – 31 mm). Валежите в южната и 

северната част са по-големи, отколкото в централната. Продължителността, в която се задържа 

снежната покривка е средно 50 дни за ниските части и 80 дни за високите части на общината. 

Сухото време достига до 25% - 30% от денонощията на месеца, докато средната честота на 

малкооблачното време е 30% - 35%. Преобладаващи са западните и северните ветрове, като 

по-често явление е фьонът, който се проявява в южните райони на общината. 

1.3.Релеф 

Релефът на територията на община Велики Преслав е разнообразен, като в северната и 

югозападната си част е хълмисто-ридов и нископланински, а в централната част – равнинен. 

На запад и югозапад са разположени северните ридове на Преславска и Драгоевска планини, 

разделени от долината на р. Голяма Камчия. От запад на североизток се простират невисоките 

ридове на Преславска планина – Широкия рът, Тиклата, Авджибели. На границата с община 

Върбица е най-високата точка на територията на община Велики Преслав – вр. Голяма 

Въшкадалница (723,4 m н.в.). На югоизток от долината на р. Голяма Камчия се простира 

Драгоевска планина с ридовете Мараленково усое, Люрденски бурун, Шишков път. 

Централната част на общината е равнинна и се пресича от долината на р. Голяма Камчия и 

притока й  Врана. В северната част са южните разклонения  на Шуменското плато, което има 

надморска височина от 300 до 400 m. В Преславския карстов район се включва по-голямата 

част от Преславска планина. Развити са предимно повърхностните карстови форми и има 

сравнително малко пещери. С най-големи наклони са склоновете на платата и дълбоко 

врязаните речни долини в Преславско-Драгоевската планина, за които са характерни сипеи, 

срутища и свлачища. 
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1.4.Природни ресурси  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Фиг.1 

(Полезни изкопаеми, почви, води и земи)  
a) Полезни изкопаеми 

Община Велики Преслав е бедна на полезни изкопаеми. На територията й има разкрити 

находища само на варовици за трошен камък при с. Драгоево с 60 606 хил. m
3
 запаси и 

варовици за вар при с. Троица с 9620 хил. m
3
 запаси. И  двете находища са в експлоатация. 

 
b) Почви 

Почвите са предимно сиви горски и хумусно-карбонатни. В южните части се срещат канелени, 

излужени канелени и канелено-подзолисти почви. Алувиални и алувиално-делувиални почви 

са установени в речните тераси на р. Голяма Камчия и някои други по-малки реки. Почвената 

покривка на склоновете е засегната от ерозия. Като цяло ерозионните процеси в горските 

територии са овладяни и имат затихващи функции. Характерна е ровинната ерозия, развиваща 

се на територията на поддържания резерват “Патлейна”. Линейна ерозия се среща ограничено, 

като частично дълбочинно изравяне на леглата на водните течения.  

В зависимост от генезиса и географското разпространение на почвите, територията на община 

Велики Преслав условно може да се подели на три района, съответстващи на районите при 

подялбата й по отношение на релефа. 

 Северният район включва Шуменското плато, по заравнените билните части, на което 

са разпространени дълбоки сиви горски, средно и тежко песъкливо-глинести почви. В 

силно наклонените терени в склоновите и подножните части на платото преобладават 

плитки рендзини. Почвените ресурси в този район се характеризират с относително 

ниско естествено плодородие. 

 Средният район включва териториите, разположени между Шуменското плато от север 

и Преславска и Драгоевска планина, от юг. Поради преобладаващия равнинно-хълмист 

релеф, почвите тук са с добре развит почвен профил и с високо естествено плодородие. 

По терасите на реките Голяма Камчия и Врана са разпространени алувиално-ливадни с 

ливадни черноземи песъкливо-глинести почви. В западната половина на района са 

развити излужени черноземи, тежко-песъкливо-глинести, а в източната половина на 

района - сиви горски, средно и тежко песъкливо-глинести почви, които на места в по-

високите части на релефа са в комплекс с ерозирани сиви горски почви. Като цяло 

почвените ресурси в този район се характеризират с високо естествено плодородие. 
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 Южният район включва северните склонове и подножия на Преславска и Драгоевска 

планина, където са разпространени плитки светлосиви горски почви в съчетание с 

рендзини. Подобно на северния район, почвените ресурси в южния район също се 

характеризират с относително ниско естествено плодородие. 

 
c) Водни ресурси 

Водните ресурси на община Велики Преслав са сравнително органичени. През южната към 

северната част на територията й протича р. Голяма Камчия, която на юг от с. Хан Крум приема 

най-големия си приток р. Врана и притоците р. Долник и Карамишка река. Увеличаването на 

подземните води става едва по долните течения на реките Голяма Камчия и Врана. 

Водните течения са с непостоянен воден отток, като най-пълноводни реките са през месеците 

февруари-март и април от дъждовни валежи и снеготопене, а маловодието - през юли и 

октомври-ноември (през този период по-малките реки и долове пресъхват). Повечето речни 

прииждания се формират от поройни валежи през май и юни. Водите на суходолията се 

формират епизодично от повърхностен валежен отток.  За нуждите на напояването, по 

водосбора на р. Голяма Камчия са изградени 10 язовира с малък обем 

Подземните води в общината са представени от грунтови води в речните тераси и пукнатинно-

карстови води в кредните седименти. Водоносните хоризонти на грунтовите води се 

подхранват главно от валежни води. Средният дебит на подземните води в алувиалните тераси 

на реките е 6,0 л./сек./м., но варира в доста широки граници (от 0,35 до 16-20 л./сек./м). Според 

хидрохимичните им характеристики подземните води по цялата дължина на терасите на 

реките Врана и Голяма Камчия са хидрокарбонатно-калциево-магнезиеви. Водоносни са и 

окарстените варовици, изграждащи Шуменското плато, като най-значими са карстовите 

извори при с.Троица с общ дебит 62 л/сек. 

Водоснабдяването на гр. Велики Преслав се извършва основно от яз.“Тича”, който има общ 

обем 311,8 млн.м3 и полезен обем от 271,8 млн.м3. От същия язовир се водоснабдяват и 

големите градове в региона – Шумен и Търговище. Водоснабдяването от подземни води е 

организирано чрез 16 бр. сондажни кладенци и 16 бр. каптажи с общ дебит 266 л/сек., 

обединени в общинската водоснабдителна система “Велики Преслав”, обслужваща селата 

Кочово, Осмар, Троица, Хан Крум, Миланово, Суха река, Златар, Мокреш, Драгоево, 

Имренчево и гр. Велики Преслав. Около 17 % от населените места и 10 % от населението в 

общината са с режим на водоползване. С влошени качествени характеристики на подаваните 

питейни води са 4 % от населените места, в които живее 8,3% от населението на общината. 

В Община Велики Преслав са актувани като публична общинска собственост 8 язовира: 

 Язовир № 2- Златар - отдаден под наем за 5 години от 25.11.2009г./ 25.11.2015г. 

 Язовир № 3-Златар- отдаден под наем за 5 години от 10.12.2010г./10.11.2013г. 

 Язовир №1-Драгоево- отдаден под наем за 5 години от 10.12.2010г./ 10.12.2015г. 

 Язовир „Дервиша”-В.Преслав- отдаден под наем за 10 години от 04.04.2012г. до 

04.04.2022 г. 

 Язовир- Имренчево- отдаден под наем за 5 години от 10.12.2010г. /10.12. 2015г.  

 Язовир „Корталък”-Кочово-отдаден под наем за 5 години от 10.12.2010г. / 10.12.2015г. 

 Язовир- Троица- отдаден под наем за 5 години от 10.12.2010г. до 10.12. 2015г. 

 Язовир „Овалък”-Троица-отдаден под наем за 10 години; 

Обем на язовирите по водосбора на р. Голяма Камчия: 

 с. Драгоево - 2 язовира по 700 х. куб. м. вместимост;  

 с. Кочово - 1бр; 

 гр. Велики Преслав  -  1 язовир по 400 х. куб.м. вместимост; 

 с. Имренчево  -  1 язовир по 1400 х. куб.м. вместимост; 

 с. Троица  -  1 язовир по 216 х. куб.м. вместимост; 

 с. Златар - 3 язовира с общ обем 840 х. куб.м. вместимост. 
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Актуален проблем са наводненията при интензивни валежи на земеделски земи и съоръжения 

на инфраструктурата, което налага необходимостта от почистване на коритата и осигуряване 

на проходимост на водните течения, ремонт на водостоците по пътищата, наблюдение на 

състоянието на дигите. В договорите за наем ясно се формулира задължение за перманентно 

наблюдение на състоянието на стените, съоръженията, преливниците, изпускатели, кранове.  

На територията на Община Велики Преслав няма открити минерални води. Няма и естествени 

езера. 

d) Поземлени ресурси 

Основата за развитие на селското и горското стопанство, селищната мрежа, туризма, 

рекреацията и техническата инфраструктура са поземлените ресурси. Общата им площ на 

територията на община Велики Преслав е 277 629,37 дка
1
, което представлява 8,2% от 

територията на област Шумен. От нея: 

 Частна собственост – 145241, 642 дка. или 52,3% 

 Държавна собственост – 95501,992 дка. или 34,4% 

 Общинска – 336885, 735 дка. или 13,3% 

От общинската и държавна собственост публична собственост съответно са: 

 Общинска- пубична – 37,73% 

 Държавна-публична – 89,53% 

В т.ч. общата площ на земеделската земя през 2013г. е 154497дка., като процентното й 

разпределение по вид собственост - частна, държавна, общинска е показано на графиката по-

долу. 

 

                  

 

 

 

 

 

 

Графика 1 

Разположената по-долу таблица показа разпределението и състоянието на земеделската земя 

на територията на община Велики Преслав. 

 

 

СПРАВКА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 

    Таблица 1 
ПОКАЗАТЕЛИ 2010 г. 2013 г. 

Земеделска земя, в т.ч. 154853 154497 

 Ниви 117562 115288 

 Ливади 689 733 

 Мери и пасища 9176 8764 

                                                           
1
 Министерство на земеделието и храните, Областна дирекция „Земеделие” Шумен, Общинска служба по земеделие 

Велики Преслав;  
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Трайни насаждения, в т.ч. 20956 23258 

 Овощни  5026 6551 

 Лозя винени 14020 14765 

 Лозя десертни 1910 1942 

Зеленчукови култури 1512 1597 

Общо обработваема земя 149895 149640 

Пустеещи земи 4958 4836 

Поливни площи 4147 4147 

Ефективно използвани поливни 

площи 

1380 1380 

 

Баланси на територията по основни елементи са изработени на основата на опорни планове и 

включват: 

       Таблица 2 

Номер 
Наименование на вида 

територия 
Брой имоти Площ в дка xa % 

1 Селско стопанство 28 111 172 516,880 17 251,688 62,139 

2 Горско стопанство 283 85 874,154 8 587,4154 30,931 

3 Haселени места 103 12 141,413 1 214,1413 4,373 

4 Повърхностни води 376 4 575,575 457,5575 1,648 

5 Полезни изкопаеми 16 577,091 57,7091 0,208 

6 
Транспорт (ЖП, Държ. 

Път.Мрежа) 
119 1 944,279 194,4279 0,701 

Общо: 29 708 277 629,370 27762,9370 100 

 

1.5. Характерна флора и фауна, защитени територии, чувствителни екосистеми 

a) Флора и фауна 

Основният вид растителност, който се среща на територията на община Велики Преслав е дъб, 

бук, сребролистна липа, мъждрян, явор, брекина, череша, липа, топола, акация, келяв габър и 

габър, от иглолистните - черен бор, бял бор. По северните склонове на Шуменското плато, 

както и по други склонове със северна експозиция, са запазени отделни съобщества от 

мизийски бук. От храстовидните съобщества са разпространени смрадлика, чашкодрян, диво 

грозде, драка, къпина, глог, люляк, шипка, леска, бъз и др. Тревната покривка е представена 

от житни треви, ягода, коприва, папрат, млечка, лазаркиня и др. 

Присъствието на животински свят показва разнообразие предимно по отношение на 

бозайниците и отчасти по отношение на птиците, земноводните и влечугите Най-

разпространени са дивите свине, но се срещат и типични степни бозайници като степен пор, 

европейски лалугер, хомяк, заек, таралеж. От малките бозайници най-разпространени са 

гризачите. Птичето разнообразие е представено от посевна врана, сива яребица, пъдпъдък, а 

край водните обекти се среща малката и обикновената дропла.   
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б)Защитени зони 

Защитените територии имат за цел опазване на биологичното разнообразие в екосистемите, 

както и на естествените процеси, протичащи в тях, характерни или забележителни обекти на 

неживата природа и пейзажите. Под режим на защита на територията на общината има три 

категории защитени територии
2
 - природен парк, поддържан резерват и защитени местности. 

 

Природният парк “Шуменско плато”  заема обща площ от 39 299 дка. в землищата на селата 

Кочово, Осмар, Тройца и Хан Крум (община Велики Преслав) на гр. Шумен, кв. Дивдядово, и 

с. Лозово (община Шумен). Паркът е обявен с цел запазване на ценни растителни и 

животински общности, както и на голямото разнообразие и красотите на местата, подходящи 

за почивка и туризъм. Предопределящ специфичните особености на парка е карстовият релеф, 

представен от повърхностни форми (въртопи, валози, карстови долини) и подземни форми 

(известните пещери са 34, между тях са водните пещери “Зандана” - дълга 2200 m., и “Тайните 

понори” - най-дълбоката в Североизточна България. На територията на Шуменското плато са 

установени 9 защитени, един застрашен и 8 редки вида растения, включени в “Червена книга 

на Република България”. От представителите на висшата фауна се срещат 28 вида бозайници, 

61 вида птици, 14 вида влечуги и 6 вида земноводни. Представители на пещерната фауна са 10 

вида прилепи. 

 

Поддържаният резерват “Дервиша”, с площ 106 дка, е в землището на гр. Велики Преслав и 

е разположен като тясна ивица успоредно на двата бряга на дерето на р. Дервишка. Обявен е с 

цел опазване на реликтното находище на балканския ендемит конски (див) кестен, 

единственото естествено находище на дървесния вид в България. Отделни екземпляри от 

конския кестен достигат до 35 m. височина. В защитената територия растат още орех, клен, 

габър,  сребролистна липа. Обявена е буферна зона на поддържания резерват с площ 700 дка. 

горски фонд. 

 

Поддържаният резерват “Патлейна”, с площ 378 дка, също е в  землището на гр. Велики 

Преслав. Обявен е с цел опазване на най-голямото в България находище на терциерния реликт 

Див рошков - остатък от древна флора по нашите земи, включен в Червената книга на 

България. В защитената територия като съобщество растат още дъб, бряст, габър и др. 

Тревната покривка е богато и разнообразно представена, като най-значим е защитеният вид 

“урумово лале” с единични представители на вида. Обявена е буферна зона на поддържания 

резерват с площ 601 дка. горски фонд.  

В поддържаните резервати се забраняват всякакви дейности, с изключение на:  охрана, 

посещения с научна цел, преминаване на хора по маркирани пътеки, включително с 

образователна цел, събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или 

за възстановяването им на други места, провеждане на поддържащи, направляващи, 

регулиращи или възстановителни мерки. 

За защитени местности са обявени местообитанията на застрашени, редки и уязвими 

растителни видове. Защитените местности на територията на общината са: 

 “Калпунар” - с площ 120 дка. в землището на с. Кочово. Обявена е с цел опазване на 

естествено находище на блатно кокиче (с по-дребни цветове, разположени по няколко 

във върха на стеблото). От цветовете му се добива лекарството нивалин, с което се 

лекува детски паралич. 

 “Осмар” -  с площ 190 дка. в землището на с. Осмар. Обявена е с цел опазване на 

естествено находище на блатно кокиче. 

 

                                                           
2
 Източник: Национална база данни за защитените територии, МОСВ. 
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На територията на землището на Велики Преслав (от общо 5 за територията на цялата 

община) се намират четири защитени зони от Националната екологична мрежа от 

екологичната мрежа в частта и за защитените зони по чл.6 ал.1 т.1 и 2 от ЗБР (НАТУРА 2000 в 

частта и за опазване на природните местообитания и местообитанията на видовете от 

Директива 92/43/ЕЕС):  с код BG 0000501 “Голяма Камчия“;  с код BG 0000178 “Тича“; с код 

BG 0000421 “Преславска планина“;  с код BG 0000393 “Екокоридор Камчия-Емине“.  

1.Защитена зона „Голяма Камчия” с код BG0000501 (Тип К - Защитена зона по Директива за 

местообитанията, която припокрива защитена зона по Директива за птиците).  - на 2.0- 2.5 км 

на югоизток; 

2.Защитена зона с код BG 0000421 “Преславска планина“ (Тип К - Защитена зона по 

Директива за местообитанията, която припокрива защитена зона по Директива за птиците) - на 

1.5- 1.7 км на юг; 

3.Защитена зона с код BG 0000178 “Тича“ (тип E - Защитена зона по Директива за 

местообитанията, която се допира до защитена зона по Директива за птиците) - на 2.5- 2.7 км 

на юг; 

4.Защитена зона с код BG 0000393 “Екокоридор Камчия-Емине“ (Тип К - Защитена зона по 

Директива за местообитанията, която припокрива защитена зона по Директива за птиците) - на 

5.5- 6.0 км на югоизток. 

 

 

Разположение на района спрямо защитените територии                                 Фиг.2        

 

На сравнително по-голямо разстояние са разположени още четири защитени зони, както 

следва:  на 10-11 км. западно - Защитена зона „Овчарово” с код BG0002093;  на 22-23 км 

източно - Защитена зона „Провадийско роякско плато” с код BG0002038 от екологичната 

мрежа в частта и за защитените зони по чл.6 ал.1, т.3 и 4 от ЗБР (НАТУРА 2000 в частта и за 

опазване на местообитанията на птиците от Директива 79/409/ЕЕС); както и на 8.0-8.5 км 
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североизточно - Защитена зона „Шуменско плато” с код BG0000382; - на 26-27 км - Защитена 

зона „Провадийско-Роякско плато” с код BG0000104.  

 

           Приемник на заустените  отпадъчни води от ПСОВ  Велики Преслав е река Голяма 

Камчия, приток на река Камчия (чувствителна зона), която влива своите води в Черно 

море.    

      Съгласно заповед РД 970 / 28.07.2003г. на Министъра на околната среда и водите 

всички водни обекти във водосбора на Черно море са обявени за чувствителни зони. 

1.6. Структура на общинската икономика 

Структурата и показателите на икономиката на община Велики Преслав не се различава 

значително от икономиката на Шуменска област. Данни за брутната добавена стойност (БДС) 

и брутния вътрешен продукт (БВП) за областта са представени в следващата таблица: 

 

                                                                                                                                     Таблица 3 

Област Шумен 

          

Показатели:  Мерна единица  2009 г. 2010 г. 2011 г. 

БДС млн. лв. 892,8 903,7 957,6 

БДС по икономически сектори       

    Селско стопанство млн. лв. 115,1 115,6 132,6 

    Индустрия млн. лв. 275,6 264,2 306,7 

    Услуги млн. лв. 502,1 523,9 518,3 

БВП млн. лв. 1039,3 1049,5 1106,5 

БВП на човек  лв. 5335,0 5434,0 6141,0 

 

Секторната структура на социално-икономическия комплекс на община Велики Преслав се 

анализира и оценява чрез прилагане на секторно-отрасловия подход. В първичния сектор се 

включват селското и горското стопанство (вкл. Лов и риболов). Вторичният сектор включва 

индустриалните отрасли (добивна и преработваща промишленост), а в третичния- всички 

обслужващи отрасли. Първичният сектор е по-популярен като аграрен, вторичният-като 

индустриален, а третичният е познат като сектор на услугите. 

Аграрният сектор е с по-слабо участие в икономическото развитие от останалите два сектора 

на общинския социално-икономически комплекс. Независимо от добрите почвени и 

агроклиматични условия, изградената мелиоративна инфраструктура, научното обслужване и 

производствения опит на населението, селското стопанство все още изпитва неблагоприятните 

последици от аграрната реформа и от влошената пазарна среда. Потенциалът на общината в 

развитието на селското стопанство е частично използван. 

Броят на икономическите субекти, осъществяващи дейност в селското стопанство включва, 

определен брой дребни частни фермерски стопанства и дузина по-големи организационно-

стопански структури. Последните включват земеделски кооперации и еднолични търговци, 

арендуващи по-големи масиви от земеделски земи. В сферата на животновъдството има 

няколко ферми, от които 3 кравеферми, 3 свинеферми и 1 овцеферма. Горският фонд и 

дивечът се стопанисват от ДП „Държавно горско стопанство” Велики Преслав. На територията 

на общината  (в землището на с. Хан Крум) е разположена Комплексната опитна станция по 

лозарство, овощарство и тютюнопроизводство. 

Индустриалният сектор  определя икономическия облик на община Велики Преслав. Той е 

представен от различни отрасли на преработващата промишленост. Добивната промишленост 

е слабо развита - застъпен е предимно добивът на инертни материали (кариера „Драгоево” за 



12 

 

скални материали и кариера „Троица” за варовик) и дърводобивът (добив на широколистен и 

иглолистен дървен материал, както и дърва за огрев).  

Индустриалният сектор (с изключение на някои отрасли) не се характеризира с динамично 

развитие. 

Третичният сектор (секторът на услугите) е с параметри, подчертаващи степента на 

развитост на обслужващите функции на община Велики Преслав. Броят на регистрираните 

субекти в обслужващата сфера бележи тенденции на нарастване. Относителният дял на 

реализираната продукция е основно в отраслите „Търговия и ремонтни услуги”, „Доставка на 

електроенергия, газ и вода”, „Транспорт, складиране и съобщения”, „Хотели и ресторанти” и 

др., в които се формират най-вече приходите от дейност в третичния сектор и около една трета 

от общия им размер в целия общински социално-икономически комплекс.  

В макроикономически план община Велики Преслав се очертава като една от средно развитите 

в областния социално-икономически комплекс.  

- Водещи отрасли в отделните сектори: 

1.6.1.Промишленост 

На територията на община Велики Преслав  в сектор „Индустрия”  водещ е традиционният 

отрасъл „Производство на храни, напитки и тютюневи изделия”. Той е представен от няколко 

търговски дружества по-значими, от които са: 

 “Винекс Преслав” АД - специализирано предприятие за производство на 

висококачествени бели вина и винено бренди; 

 Винарска изба „ Хан Крум” -  с. Хан Крум - производство и бутилиране на бели и 

червени вина 

 Винарска изба „Осмар” - с. Осмар „Осмар” ООД - производство на пелин и вино, 

предимно Шардоне, Каберне совиньон и Мерло 

 Цех за сладкарски изделия –  

 “Цитрон” ООД 

 „Плиска Ойл” ЕООД 

 ЕТ „Анатолий Чернев -  ЦИОН ” с Хан Крум 

 Кланници за месни заготовки  

 „Екселанс” ООД с. Осмар за производство на млечни артикули 

 

Втори водещ промишлен отрасъл в общинския индустриален комплекс е „Преработка на 

дървен материал и изделия от него”. Производствената номенклатура на разглеждания отрасъл 

включва производство на паркет („Дурмалар” ООД, „Диш” ООД), производство на мебели 

(представено от дейността на няколко еднолични търговски дружества) и „Дибо” АД. 

Отрасъл „Производство на машини и оборудване”, познат като отрасъл „Машиностроене” е 

представен от „Преслав АН” АД (надстройки на автомобили, сметосъбиращи коли, ремонт на 

автобуси) и ремонтен завод на вагони и жп техника в с. Хан Крум. 

Отрасъл „Производство на химикали и химични вещества” е свързан с дейността на няколко 

„микро” и „малки” предприятия, разположени в няколко населени места. Такива са “Санита 

пласт” ООД в с. Драгоево (пластмасови изделия за бита) и няколко еднолични търговски 

дружества, произвеждащи пластмасови изделия, антифриз, белина и др. Проблемите в този 

отрасъл са свързани с изхабеността на материалните активи, с използването на остарели 

технологии, с несигурния пазар на произведената продукция и др.  

През последните 1-2 деситилетия в общинската икономика се разви и отрасъл „Производство 

на текстил и облекла”. Същият е представен от фирмите “Ню фешън интернешънъл” ООД, 

“Бору стил” ЕООД, „Интертекс България-2009“ ООД   и др.с цехове за конфекция. 
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Териториалните анализи, свързани с местоположението на основните икономически субекти в 

общината показват, че са се формирали две основни локализации с висока капитализация на 

територията: 

 гр. Велики Преслав 

 с. Хан Крум 

Основните производствени мощности на промишлените предприятия на територията на гр. 

Велики Преслав са разположени в специално формирана производствена зона в 

североизточната част на града. Тук са разположени „Винекс Преслав” АД, „Преслав АН” АД, 

„ДИБО” АД, „Плиска ойл” ЕООД, „Мелничен комплекс – МИГ“ ЕООД, „Санитапласт” ЕООД, 

„Ривакомерс” ЕООД, „Кланица Динев” и др. Наличието на промишлена (производствена) зона 

в гр. Велики Преслав дава възможности да се провеждат редица мероприятия с устройствено-

планировъчен характер, редица инвестиционни дейности по разширяването и поддържането 

на довеждащата инженерна инфраструктура (В и К, енергийна, транспортна и др.). 

Село Хан Крум е вторият локализационен център на по-значими производствени мощности на 

добивната и преработващата промишленост и на структура за научно обслужване в аграрния 

сектор. Тук са разположени вагоноремонтният завод „Хан Крум” АД и предприятието 

„Строителни изделия” АД. 

В останалите населени места производствените структури са представени от малки 

предприятия (в преобладаващата си част „микропредприятия” с брой на заетите лица до 10 д.). 

С изключение на хранително-вкусовата промишленост, всички останали отрасли са зависими 

от външни суровини. Състоянието на дълготрайните материални активи (ДМА) не е добро, в 

някои степени достига до 50 и повече процента изхабяване на фондовете. Поради стагнацията 

на основния пазар в Шумен и Варна и необходимостта от високи транспортни разходи, 

конкурентоспособността им значително намалява. 

1.6.2.Селско стопанство 

Разнообразният релеф на територията на общината предлага благоприятни условия за 

развитие на интензивно селско стопанство. Поземлените ресурси, чиито размер и качества са 

функция от релефните и почвените характеристики, са основен фактор за развитието на 

земеделието. Очаква се развитието на селското стопанство в общината да продължи да бъде 

стимулирано чрез инвестиии и подкрепа от страна на местната власт и Държавата. 

Необходимо е да се насочат действия към модернизация и технологично обновване на 

стопанствата и инфраструктурата в отрасъла и региона,  възстановяване и изграждане на 

хидромелиоративна инфраструктура, която да осигури ефективно използване на водата, 

земеделските площи, лозовите и овощни  масиви, както и насърчаване на сдружаването на 

производителите и кооперирането на участниците във веригата за предлагане на земеделски 

продукти и храни. 

 Земеделие 

Селскостопанският фонд заема 174 665 дка. и представлява 63% от общата площ. Общината е 

с добре развито зърнопроизводство - зърнените култури заемат 48%, а фуражните - 12% от 

обработваемата земя и напълно покриват зърнения и фуражния баланс по изхранването на 

населението и животните в общината. От техническите култури основно се отглежда 

слънчоглед, който заема 21% от посевната площ. 

Приоритет в развитието на земеделието остават трайните насаждения, които заемат 16% от 

обработваемата земя. Главна задача е възстановяването на старите и засаждането на нови 

лозови масиви, които са основният дял на трайните насаждения. На територията на общината 

са разположени най-големите лозови масиви в Шуменска област. 

Увеличени са  площите, засадени с дългогодишни култури -малини, касис, лавандула. 

Като цяло територията на община Велики Преслав се характеризира с висок агроекологичен 

потенциал. Това позволява отглеждането на почти всички типични за тази част на страната 
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земеделски култури и постигането на високи производствени резултати. Високият 

агроекологичен потенциал е важен фактор за специализацията на общината в аграрния сектор 

и за развитието на съвременно диверсифицирано земеделско производство. Допълнителен 

благоприятен фактор са и богатите традиции на земеделските стопани в община Велики 

Преслав в зърнопроизводството и лозарството, които са водещи подотрасли в повечето 

землища в общината. Всичко това определя високата степен на земеделска усвоеност на 

територията, което личи от факта, че над 60 % от площта й е заета със земеделски земи, от 

които обработваеми са над 80%. 

 

     Фиг.3 

 

Наличният агроекологичен потенциал на територията на общината може да се оцени като 

благоприятен за специализация в производството на зърнени култури (пшеница, ечемик, 

царевица), технически култури (слънчоглед, етерично-маслени култури), за развитие на 

лозарство, зеленчукопроизводство, овощарство и за отглеждане на фуражни култури 

(предимно за млечно животновъдство). Високи добиви от по-голямата част от отглежданите 

култури обаче са възможни само при поливни условия. 

Положителната страна по отношение стопанисването на земеделските земи, особено в 

използването на нивите, е че преобладаващата част от тях се обработват от земеделските 

кооперации и агрофирмите, които с дейността си противодействат на тенденцията към 

изоставяне на значителни площи обработваема земя, явление, наблюдавано в много райони на 

страната.  

Съществуващи земеделски структури към 2010 г. и 2013 г.
3
 са показани  по-долу. 

 

 

 

                                                           
3
 Общинска служба по земеделие Велики Преслав; 
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                Таблица 4 
ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРРЕСЛАВ 2010 г. 

 

2013 г. 

 брой дка. брой дка. 

Земеделски стопанства – физ. лица 231 7804 217 9255 

Земеделски кооперации 5 36351 4 21869 

Търговски дружества 27 51615 27 67770 

Стопанства на еднолични стопанства 12 5268 7 552 

Стопанства на сдружения и др. - - - - 

Цехове за преработка и консервиране 3 - 3 - 

Месообработващи цехове 1 - 1 - 

Мандри 1 - 1 - 

Зърнобази 1 - 1 - 

Мелници 1 - 1 - 

Дестилерии 1 - 1 - 

Маслобойни 1 - 1 - 

Фуражни цехове 1 - 1 - 

Други - - - - 

 

 Животновъдство 

Основен дял в животновъдството заема говедовъдството, от което 74% е съсредоточено в 

личния сектор и 26% - в земеделските кооперации. В личния сектор се отглеждат овце, кози, 

свине и птици.   

Състояние на показателите на животновъдството през 2013 г.
4
 (брой) 

   Таблица 5 
Показатели 2010 г. 2013 г. 

Говеда, в т.ч. 1460 1428 

 Млечни крави 642 700 

Овце 5231 6212 

Кози 1993 856 

Свине 442 328 

Кокошки 5200 4427 

Бройлери 24000 145000 

Зайци 1020 642 

Пчелни семейства 1628 1906 

 

 

                                                           
4 Общинска служба по земеделие Велики Преслав; 
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1.6.3.Горско стопанство 

Горските площи, които са държавна публична собственост са 16406 ha., като общата площ на 

горския фонд на общината е 442,20 ha. От тях 8711,6 ha. се стопанисват от ДП „ДГС” В. 

Преслав (в която се включва и горският фонд на община Върбица) и 48,4 ha. горски фонд в 

поддържаните резервати “Патлейна” и “Дервиша” се стопанисват и управляват от МОСВ. 

Горските площи, които са собственост на физически лица се равняват на 261 ha., а тези, 

собственост на юридически лица - 37 ha. 

Значителни площи от горския фонд са разположени в землището на гр. Велики Преслав – 

29,0% от горския фонд на общината с. Драгоево – 20,0%, и с. Имренчево – 11,5%. Залесената 

площ общо за района на лесничейството е 95% от общата площ на горския фонд, а горските 

пътища - 1%.  

От територията на горския фонд около 34% са гори и земи с основно дървопроизводителни и 

средообразуващи функции и 66% са защитни и рекреационни гори и земи (противоерозионни, 

мелиоративни, курортни гори, зелени зони, семепроизводствени насаждения, буферни зони на 

резерватите “Патлейна” и “Дервиша”) и защитени територии (природния парк “Шуменско 

плато” с площ в територията на общината 819,3 ha). 

В горския фонд преобладават широколистните гори – 82,2%, при 16,6% за иглолистните. 

Основните дървесни видове са церът, габърът, зимният дъб и др. При залесяванията са 

използвани черен и бял бор, сребролистна липа, акация и др. Основната горско-стопанска 

дейност е добив на широколистен и иглолистен дървен материал, както и дърва за огрев. 

Общият запас от дървесина (без клони) е 2 048 200 m
3
, в това число широколистна – 1 572 695 

m
3
, и иглолистна – 475 505 m

3
. 

Средногодишно от горите на ДДС се продава дървен материал в размер на 27 540 m
3
 и 

ежегодно се добиват около 10 000 пространствени m
3
 дърва и вършина за огрев. Значителен 

дял от горския фонд е зает от ловностопански гори (40%). На територията на Велики Преслав 

се намира едно от най-големите по площ ловни стопанства в страната, което е предпоставка за 

развитие на ловен туризъм с локално, регионално, национално и международно значение. 

Разпределението на горския фонд на общината по землища е следното: 

Таблица 6 

             

На територията на горския фонд се осъществяват и редица странични ползвания. От голямо 

значение за населението в общината са възможностите за паша на добитък в горския фонд, а 

също така за добив на сено, билки, листников фураж, горски плодове, гъби и др.  

 

1.7.Население и демографски фактори 

Община Велики Преслав е от III функционален тип и има 12 населени места, от които 1 град - 

Велики Преслав с кв. Кирково и 11 села  -  с. Драгоево, с. Златар, с. Имренчево, с. Кочово, с. 

Миланово, с. Мокреш,  с. Мостич, с. Осмар, с. Суха река, с. Троица и с. Хан Крум. 



17 

 

Данните за състоянието на населението са резултат от провежданите преброявания на 

населението и съответните изчисления чрез естествения и механичен прираст, получени от 

текущата демографска статистика за годините между преброяванията. 

По-долу са дадени сравнителни данни за населението в гр. В. Преслав през 2007г. и 

2011г. 

Данни за населението 2007 г. 2011 г. Разлика в приръста 

гр. Велики Преслав 9 306 7 694 - 1612 

Община В.Преслав 16 276 13 382 - 2894 

 

             Към 15.09.2014г. по данни на ГД „ГРАО” към МРРБ населението на гр.Велики 

Преслав по адресна регистрация е следното: 

 

Населено място Постоянен адрес общо Настоящ адрес общо 

Постоянен и наст. 

адрес в същото населено 

място 

гр. Велики Преслав 9 563 8 926 8 255 

Община В.Преслав 15 834 14 960 13 428 

   

Вътрешно териториалният анализ на демографското развитие показва редица 

неблагоприятни тенденции - всички населени места намаляват своето население.  

Естественият и механичен прираст ще продължат да бъдат отрицателни и възрастовата 

структура доста влошена, с негативна тенденция. 

По данни от прогнозни разработки в следващите 15-20 години няма да настъпят големи 

изменения в общия брой на населението на общината. Предвижда се към 2020 г. незначително 

намалявяне на населението. 

 

1.8. Състояние на инфраструктурата: 

1.8.1. Транспорт 

a) Състояние на пътната инфраструктура 

Географското разположение на община Велики Преслав съдейства за доброто й включване 

към националната транспортна система. Пътната мрежа е представена от всички класове 

пътища, с изключение на автомагистралните. Републиканската пътна мрежа е с дължина 41.8 

km. и е кръстовидно развита, предимно, в южната част на общината. Град Велики Преслав 

попада в точката на пресичане на пътищата от трите основни класа. Основният транспортен 

коридор се формира от вертикално преминаващото трасе на път І–7 по направление Шумен -  

Върбица-Петолъчка- Ямбол-ГКПП “Лесово” и връзка с Р. Турция. Дължината на участъка от 

пътя на територията на общината е 18.5 km. и директно осигурява връзката с областния център 

Шумен. Този път обслужва населените места от централната част на общината – основно с. 

Хан Крум, с. Миланово,  кв. Кирково, гр. В. Преслав както и други населени места, и попада 

пряко в зоната за достъп (селата Троица и Драгоево). Второкласната пътна мрежа е 

представена от пътя ІІ-74 с дължина 9.1 km, който осигурява връзката на общинския център 

през селата Мостич и Имренчево с областния център гр. Търговище. Чрез третокласния път 

7302 (В. Преслав - Смядово) с дължина 14.2 km. се осигуряват връзките на общинския център 

със селата Драгоево, Мокреш, Златар и Суха река, а от там и с община Смядово и южната част 

на община Шумен. Посочените два пътя формират напречния транспортен коридор “запад–
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изток”. Общата характеристика на пътната мрежа и относителният дял на пътищата по класове 

за общината в сравнение със страната, Североизточния район за планиране и област Шумен са 

посочени в таблицата по-долу: 
Дължина на пътната мрежа и относителен дял на пътищата по класове; 

       Таблица 7 

 
Обща 

дължина 
% АМ % І-кл. % ІІ-кл. % ІІІ-кл. % 

България 19280 100 328 1.7 3012 15.6 3827 19.9 12113 62.8 

СИ район 3624 18.8 72 2.0 597 16.5 748 20.6 2207 60.9 

Област 

Шумен 
591 16.3 14 2.4 188 31.8 78 13.2 311 52.6 

Община 

Велики 

Преслав 

41.8 100 - - 18.5 44.3 9.1 21.8 14.2 34 

 

Местната пътна мрежа в общината е с дължина 71.28 km., от които 7.8 km. без настилка. 

Общата дължина на местната пътна мрежа за страната е около 18 000 km., като частта от 

общинската спрямо общата е 0.4%. Тази мрежа включва пътища от бившата четвъртокласна 

пътна мрежа и е в много лошо състояние, със сериозни повреди на пътната настилка като 

около 70% се нуждаят от ремонт. Гъстотата на пътната мрежа е 407.3 km/1000 km
 2

 и 

надвишава средната за страната. С изключение на гъстотата на първокласната пътна мрежа, по 

всички останали параметри общината има по-добри характеристики. Сравнителните данни за 

гъстотата на пътната мрежа за страната, областта и общината са представени в таблицата по-

долу: 

 
Гъстота на пътната мрежа за страната, областта и община Велики Преслав 

                  Таблица 8 
 Гъстота на 

пътна мрежа 

общо 

km/1000km
 2 

Гъстота реп. 

пътна  мрежа 

km/1000km
 2

 

Гъстота 

местна пътна 

мрежа 

km/1000km
 2

 

Отн. дял 

АМ и І 

кл. 

% 

Отн. дял 

АМ, І и ІІ 

кл. 

% 

Р. България 336 173.7 162.0 17.3 37.2 

СИ район 358.3 181.9 179.5 18.5 39.1 

Област Шумен 335.6 174.3 161.3 34.2 47.4 

Община Велики 

Преслав 
407.3 150.6 256.8 66.6 99.4 

 

Редовни автобусни превози свързват общинския център с градовете София, Шумен, Върбица. 

Интензивността на връзките с областния център е регулярна. Освен редовните автобуси по 

линията минават и автобуси от съседни общински центрове. Общинският център гр. В. 

Преслав има преки транспортни връзки до всички селища от общината, като се осъществяват 

средно дневно над 30 курса. Отделните населени места имат различна дневна интензивност на 

обслужване с автобуси на обществения транспорт между 3 и 7 редовни връзки. Транспортният 

изохрон и достъпността от центъра до селата Имренчево, Мостич, Кочово, Драгоево, 

Миланово е в рамките на 15 минути, а с останалите населени места – до 30 минути. Общината 

разполага с подновен автопарк, но автогарата е амортизирана и се нуждае от подобряване. 

За подобряване на транспортното обслужване се налага да се разработи нова схема и 

организация на превозите, с която следва да се осигурят допълнителни курсове по определени 

маршрути, както и създаване на вътрешно селищна линия по формирания транспортен ринг.  
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b) Състояние на жп инфраструктурата в община Велики Преслав 

 През територията на общината минава магистралната, електрифицирана жп линия София – 

Варна. Гъстотата на жп мрежата за общината е 7.5 km/100 km
2 

при средна за страната 4 km/100 

km
2
. На територията на общината функционира една гара - Хан Крум, и една спирка - с. 

Кочово. Гарата разполага с добре развита коловозна мрежа, рампи, разтоварища и магазин. 

Главната линия, която минава през северната част от територията, създава условия за бързи и 

удобни комуникации както към областните центрове от Североизточния район на планиране, 

така и към другите части на страната.  

 
 

                       Фиг. 4 

1.8.2. Енергийни мрежи 

Източник на електроенергия за община Велики Преслав е националната електроенергийна 

система. На територията на общината няма изградени значителни по мащаб енергийни 

източници - ТЕЦ или ВЕЦ (в близост до с. Миланово от 1943 г. има изградена малка ВЕЦ с 

мощност 800 kWА - два генератора в добро състояние). Общината получава захранване от 

подстанция “Преслав” – 110/20 kV. Общината има двустранно захранване, имайки връзки с 

подстанция “Търговище” и подстанция ”Шумен-І”, като по този начин се осъществява 

възможност за резервно захранване и достатъчна сигурност при аварии.  

Всички населени места в общината са електрифицирани като селата се електроснабдяват от 

въздушни изводи 20 kV (5 броя), а в централната градска част мрежата е частично 

кабелизирана. Изградените трафопостове за битови, стопански и обществени консуматори са 

74 (от които 33 в гр. В. Преслав). Като цяло електроразпределителната система е 

реконструирана и е на добро равнище, с добри механични и електрически параметри. В 

системата на електроснабдяването работят 20 човека.  

Добре развитата мрежа има достатъчно капацитет за поемане на допълнителни товари. 

Реконструкцията на въздушните изводи 20 kV и подмяната на кабелната мрежа средно 
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напрежение са текущи приоритети. С преустройството на уличното осветление на гр. Велики 

Преслав и част от селата с енергоспестяващи осветителни тела се решава за в бъдеще 

проблемът на уличното осветление.  

Община Велики Преслав попада в газоразпределителния регион “Добруджа”, определен за 

издаване на лицензии за изграждане на газоснабдителни мрежи с ниско налягане в общините 

от Шуменска, Добричка и Варненска области. 

През 2013г. е стартирала  процедура за газификацията в общината – в проект е изграждане на 

Индустриалната зона на площадка за декомпресиране на природен газ, а в последствие и 

захранване с довеждащ газопровод от посока Шумен. Като първи етап се предвижда 

газифициране на промишлени и общински обществени сгради.   

1.8.3. ВЕИ и енергийна ефективност 

Уличното осветление в община Велики Преслав е преустроено, като част от селата разполагат 

с енергоспестяващи осветителни тела. С оглед развитието на туризма и популяризирането на 

общината, като интересна културна дестинация се налага усъвършенстване на 

електрозахранването на местата, свързани с културно-исторически и други нужди (спорт и 

отдих) и подобряване на тяхната енергийна ефективност. 

Необходимо е да се подобри енергийната ефективност на МБАЛ-Велики Преслав. 

1.8.4. Водоснабдителна и канализационна инфраструктура 

 Водоснабдителна инфраструктура 

Община Велики Преслав се водоснабдява основно от язовир “Тича”, разположен на 

територията на община Върбица, както и от местни водоизточници - дренажни и шахтови 

кладенци, извори, открити водоеми. Средногодишно се подават 2300 хил. м3 водна маса, 

равняващо се на 74 л/сек. 89% от нея постъпват помпажно и 11% - гравитачно. Съществуват 

резервни водоизточници – шахтови кладенци в поречието на р. Врана край с. Кочово и дренаж 

“Кюнта”. Основният консуматор на питейна вода в общината е гр. В. Преслав, който се 

водоснабдява от язовира чрез магистрален водопровод. Има изградена Микрофилтърна 

озонаторна пречиствателна станция (МФОС) с мощност 400 l/s, от която за града и кв. 

Кирково се ползва около 150 l/s, като останалата мощност е свободна. Съществуващата 

водопроводна мрежа на града е 52 km., приблизително 95% от дължината на уличната мрежа. 

Над 70% от мрежата е строена с етернитови тръби и е силно амортизирана и често аварира. 

Общата водопроводна мрежа на общината е с дължина 224 km., от които 154 km. са външни 

водопроводи, вътрешната водопроводна мрежа е 70 km. Всички населени места имат външно 

и вътрешно водоснабдяване, но само в 7 от тях е осигурена вода в рамките на норматива. За 

останалите населени места е осигурена вода от 50 до 75% поради спада на дебитите на 

водоизточниците през летния сезон и голямата амортизация на мрежата. Водоснабдяването в 

общината е обособено в 3 водоснабдителни групи - В. Преслав, Драгоево и Имренчево. 

Групите Преслав и Имренчево след направените подобрения осигуряват необходимото 

количество питейна вода за населението и за момента нямат проблеми с водоснабдяването. 

След предприетото допълнително водоснабдяване на група Драгоево до голяма степен 

проблемите с водоснабдяването на селата Златар и Суха река са частично решени. Определени 

затруднения с водоподаването съществуват в селата от северната част на общината - Хан 

Крум, Кочово, Троица и Осмар. С включването и изграждането на новия резервоар -  500 m3, 

чувствително се подобрява водоподаването за с. Хан Крум. За останалите три села 

съществуват реални възможности за подобряване на водоподаването. 

 

 Канализационна инфраструктура 

Канализационната мрежа в община Велики Преслав е с недобро равнище на изграденост. В 

значителна степен е конструирана канализацията на града, където дължината на мрежата е над 

29km., или около 54 % от дължината на уличната мрежа. Има изградена канализация и в с. 

Осмар през 1936 година, която не отговаря на съвременните норми и не се експлоатира от ВиК 
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дружеството. Мрежата е сравнително добре поддържана. С изграждането на свързващия 

колектор и завършване на оборудването и  предстои пускане на ГПСОВ в експлоатация. 

Предстои включване на изградената нова  улична канална мрежа в кв. Кирково  към градската 

пречиствателна мрежа. Останалите населени места от общината имат отделни канализирани 

участъци, но предимно проблемът с отпадъчните води се решава със септични ями. Липсва 

канализация и за част от основните промишлени предприятия на територията на общината. 

 

 Отпадъчни води - степен на изграденост, използваемост и състояние на 

канализационната система в населените места 

Дейностите по изграждането на канализационните системи в населените места в Община 

Велики Преслав изостават. С най-добре изградена канализационна мрежа си остава гр. Велики 

Преслав. В селата Хан Крум, Осмар и Троица частично изградената канализация е 

предназначена за събиране и отвеждане само на дъждовните и дренажните води, но в нея са 

включени и частни имоти с битово - фекални отпадни води. В тези села канализацията е 

изграждана по стопански начин, като диаметърът на тръбите не отговаря на изискванията и 

нормите за проектиране на канализационни системи. Тези села заустват отпадните води в 

дерета, които се вливат в р. Камчия. 

Във всички селища на общината битово-фекалните води от населението се заустват в септични 

ями, които периодично се почистват от специализирани автомобили. Съществуващата 

канализационна мрежа в гр. Велики Преслав е изграждана след 1960г. и е смесен тип, т.е 

дъждовните и отпадните води се стичат в една и съща колекторна мрежа. Изградени са 

множество дъждопреливници по главните колектори, които при  обилни валежи преливат в р. 

Дервишка. Главните колектори преминават през центъра на града от двата бряга на р. 

Дервишка, които се включват югоизточно в довеждащия колектор за отпадни води към 

ГПСОВ. 

1.8.5. Информационна и комуникационна инфраструктура 

Телекомуникационната мрежа в община Велики Преслав обхваща 12 населени места чрез 

изградени селищни телефонни мрежи от конвенционален тип и монтирани 9 автоматични 

телефонни централи - 1 брой А-29 и в селата 8 – система Кроспойнт. Общият брой телефонни 

постове е 4596, от които 4343 са домашни. Монтираният капацитет в централите е 5200 поста. 

За голяма част от населението се предлага само традиционната гласова поща, характерна за 

аналоговите централи, които са с ниско технологично равнище. За общината не се посочват 

данни за наличие на цифрова автоматична мрежа и осигурен цифров достъп до крайните АТЦ 

от общината. Освен традиционната телефония се предлага и достъп до Интернет, но предимно 

по комутируеми линии. Отделните мобилни оператори предлагат обслужване с мобилни 

комуникации, като общината има добро покритие.  

Районната пощенска станция обслужва населението на общината, като на територията 

функционират 8 ПТТС, от които 1 в града и 7 в селата, като се предлагат универсални услуги и 

услуги по договор. 

Радио-телевизионна мрежа: Общият брой радиоточки на територията на общината е над 

4600 броя като над 3250 са домашни. Мрежата е силно повредена, като са възстановени само 

два основни клона в града. Функционират и два телевизионни ретранслатора, както и кабелна 

телевизионна мрежа. 

 

1.9. Екологична характеристика за района 

1.9.1. Състояние на околната среда 

Състоянието на околната среда в община Велики Преслав е пряко обвързано с протичащите 

урбанизационни процеси на нейната територията, използването на ресурсите й, развитието на 
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промишлеността, дългогодишните дейности в селското и горското стопанство, както и 

усилията, насочени към подобряване на инфраструктура и пречистване на отпадъчни води.  

Като цяло районът на община Велики Преслав е екологично чист, което в по-голямата си 

степен се дължи на преустановената дейност и намален капацитет на голяма част от 

съществуващите производствени предприятия. Това от своя страна оказа въздействие върху 

редуцирането на вредните емисии, които замърсяват въздуха, водата и почвата и води до 

подобряване на състоянието на околната среда като цяло.  

Изследванията на компонентите на околната среда в община Велики Преслав се извършват от 

РИОСВ – Шумен. Сериозни проблеми по опазване на околната среда на територията на 

общината не са регистрирани. 

 Води 

През територията на община Велики Преслав преминава р. Камчия -  сравнително голям воден 

обект и притоците, заустващи в нея, към поречие р. Камчия. За гр. Велики Преслав ГПСОВ не 

е била в експлоатация и не е извършвала пречистване на отпадъчни води, но сравнително 

малкия дебит на заустваните отпадъчни води не е оказвал значимо въздействие върху 

състоянието на водоприемника.  

За р. Врана, заустваща се в р. Камчия на територията на общината, също има данни от 

контролния пункт за мониторинг при с. Кочово и с. Хан Крум. Малкото разстояние до устието 

не позволява ефективна самопречистващата способност на водния обект, поради което 

състоянието на реката зависи от ефективността на ГПСОВ-Търговище. 

Основните проблеми за нормално водоснабдяване в района произтичат от състоянието на 

водопроводната мрежа, която е технически амортизирана с висока степен на аварийност и 

големи загуби на вода. За намаляване загубите на вода  е необходима реконструкция  и 

модернизация на водопроводната мрежа.  

Много висок екологичен риск създава  липсата на  канализационна мрежа  в  населените места 

в общината, което води до замърсяване с битово-фекални води. Необходимо е изграждане на 

канализационна мрежа за отпадни води първо в  по-големите населени места (с. Драгоево, с. 

Хан Крум,с. Троица, с. Осмар, с. Златар ), а след това и в останалите.За запазване и 

подобряване качеството на подземните и повърхностните води е необходимо: 

 пускане  в експлоатация на ГПСОВ Велики Преслав; 

 ускорено изграждане на канализационни мрежи  във всички населени места в общината 

и заустването на отпадните води в локални ПСОВ. 

 

 Почви 

 

Замърсяването на почвите се осъществява предимно при неправилно торене и съхраняване на 

негодни за употреба изкуствени торове и пестициди в селскостопанските дворове. 

Потенциален източник на замърсяване на почвата с органични вещества са торищата на 

животновъдните ферми, които доскоро са съществували. Торовите отпадъци от фермите 

неправилно са съхранявани на открити площадки върху земеделска земя. Опасност от 

замърсяване на почвата са и депата за битови и промишлени отпадъци. В повечето населени 

места и особено около тях безразборно се изхвърлят битови, строителни и други отпадъци. 

Стопанската дейност се отразява неблагоприятно върху почвените ресурси в две посоки - 

намаляване на обработваемите земи, увеличаване на деградираните земи. Намаляването на 

почвения фонд е свързано с отнемане на земи за строителство на промишлени обекти, пътища, 

тръбопроводи и др. Деградирането на земите е свързано на първо място с ерозията. Голям 

процент от  земеделските земи са подложени на водна и ветрова  ерозия. Има значителна част 

от земята, която е изоставена и не се обработва. Не е регистрирано замърсяване над ПДК на 

почвите в общината, което ги прави подходящи за развитие на екологично земеделие. 

Наличието на терени с ерозирали почви налага прилагането на конкретни почвозащитни, 

агротехнически и противоерозионни мероприятия. Замърсявания на почви в общината се 
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предизвиква от незаконното депониране на твърди битови отпадъци (отпадъци от различен 

характер, вкл. и опасни). Непрекъснатото усъвършенстване на системите и контрола по 

събирането на отпадъците ще елиминира изцяло съществуващите локални замърсявания от 

микросметища и нерегламентирано изхвърляне на отпадъците. Намаляване на процента на 

изоставените и необработвани площи.В местата с високи подпочвени води, съществува 

тенденция (естествен процес) за вкисляване и засоляване на почвите. Решен е проблема с 

пестицидите. 

 Шум 

 Общината не е определена като критичен район в акустично отношение, поради което не са 

предприемани мерки за борба с шумовото натоварване. Основните фактори, влияещи върху 

акустичното състояние на населените места в общината: транспортен и промишлен шум и 

шум от търговски и подобни на тях дейности са слабо изразени. По-големите промишлени 

предприятия на територията на Община Велики Преслав се намират извън жилищните зони. 

1.9.2. Защитени територии и местности 

На територията на община Велики Преслав съществуват следните защитени местности и 

територии: 

               Таблица 9 

 

 

 

 

№ Наименование Категория 
Територия 

(ха) 
Цели на обявяване Местонахождение 

Документ за 

обявяване 

1. ДЕРВИША Поддържан 

резерват 

11.21 Естествено находище 

на конски кестен 

гр. Велики Преслав ПМС No. 13427 от 

23.10.1948 г 

2. ДИВ РОЖКОВ Защитена 

местност 

72.7 хектара - гр. Велики Преслав Заповед No.РД-521 

от 12.07.2007 г., бр. 

72/2007 на Държавен 

вестник 

3. КАЛПУНАР Защитена 

местност 

12.0 хектара Опазване на естествено 

находище на блатно 

кокиче; 

с. Кочово Заповед No.1938 от 

03.07.1970 г., бр. 

65/1970 на Държавен 

вестник 

4. КОНСКИ 

КЕСТЕН 

Защитена 

местност 

59.1 хектара - гр. Велики Преслав Заповед No.РД-512 

от 12.07.2007 г., бр. 

72/2007 на Държавен 

вестник 

5. ОСМАР Защитена 

местност 

19.0 хектара Опазване на естествено 

находище на блатно 

кокиче; 

с. Осмар Заповед No.608 от 

23.08.1979 г., бр. 

73/1979 на Държавен 

вестник 

6. ПАТЛЕЙНА Поддържан 

резерват 

40.62 хектара Най-голямото в 

България находище на 

див рошков 

гр. Велики Преслав ПМС No.13428 от 

23.10.1948 г. 

7. ШУМЕНСКО 

ПЛАТО 

Природен 

парк 

3895.8 

хектара 

Запазване на ценни 

растителни и 

животински общности, 

както и запазване на 

голямото разнообразие 

и красотата на местата, 

подходящи за почивка 

и туризъм 

с. Кочово, 

с. Осмар, 

с. Троица 

Заповед No.РД-79 от 

05.02.1980 г., бр. 

21/1980 на Държавен 

вестник 
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Съществуващите на територията на община Велики Преслав защитени зони са както следва: 

 

             Таблица 10 

 

 Води 

 Водите на р. Камчия на територията на общината се замърсяват в резултат на изпускане 

на непречистени или недостатъчно пречистени отпадъчни води от промишлеността и бита. 

Характерните замърсители са: неразтворени вещества от дървопреработващите предприятия 

и винопроизводството, мазнини от   растителен и  животински характер, нефтопродукти от 

автосервизите и автомивките, нитритен, амониев азот и биохимично разградими вещества от 

непречистени фекални води на гр. Велики Преслав. 

Максималното превишение на екологичните прагове, регистрирано при контролната 

дейност на РИОСВ  - Шумен се отнася за “Винекс Преслав” АД гр. Велики Преслав за 

показател БПК5 и за показател неразтворени вещества. Източник на замърсяване на река 

Камчия  е ЕТ «Златно руно»- кланица, Бетонов възел на Автомагистрали Черно море –Шумен 

и др.  

Точкови източници на замърсяване по течението на река Камчия са:  

Канализация на с. Осмар, общ. Велики Преслав - смесеният поток отпадъчни битово – 

фекални, производствени и дъждовни води от съществуващата канализационна мрежа на 

селото се зауства чрез два колектора в Осмарско дере - ІІ категория воден обект. 

№ Наименование Категория 
Територия 

(ха) 

Цели на 

обявяване 
Местонахождение 

Документ за 

обявяване 

1. Голяма Камчия ЗЗ по директивата за 

местообитанията 

216.69 

хектара 

- гр. Велики 

Преслав, с. 

Миланово, с. 

Троица, с. Хан 

Крум 

Решение No.122 от 

02.03.2007 г., бр. 

21/2007 на Държавен 

вестник 

2. Екокоридор 

Камчия-Емине  

З по директивата за 

местообитанията 

28054.79 

хектара 

- с. Драгоево Решение No.611 от 

16.10.2007 г., бр. 

85/2007 на Държавен 

вестник 

3. Преславска 

планина  

ЗЗ по директивата за 

местообитанията 

14060.01 

хектара 

- гр. Велики 

Преслав, с. 

Имренчево 

Решение No.122 от 

02.03.2007 г., бр. 

21/2007 на Държавен 

вестник 

4. Тича ЗЗ по директивата за 

местообитанията 

 2704.64 

хектара 

- гр. Велики 

Преслав, с. 

Имренчево 

Решение No.122 от 

02.03.2007 г., бр. 

21/2007 на Държавен 

вестник 

5. Шуменско 

плато 

ЗЗ по директивата за 

местообитанията 

4490.62 

хектара 

- с. Кочово, с. 

Осмар, с. Троица 

Решение No.122 от 

02.03.2007 г., бр. 

21/2007 на Държавен 

вестник 
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Канализация на с.Троица, общ. Велики Преслав - смесеният поток отпадъчни битово – 

фекални, производствени и дъждовни води от съществуващата канализационна мрежа на 

селото се зауства в Троишко дере - ІІ категория воден обект, вливащо се в р. Врана.  

           Канализация на с. Хан Крум, общ. В. Преслав - смесеният поток отпадъчни битово – 

фекални, производствени и дъждовни води от съществуващата канализационна мрежа на 

селото се зауства чрез три колектора в Хан Крумско дере - ІІ категория воден обект. 

Канализация на гр. Велики Преслав - непречистените води се заустват в р. Дервишка - 

ІІ категория воден обект. 

Съгласно определените параметри с Рамковата Директива по водите за 

характеризиране на повърхностните води, тe са разделени на водни тела и са класифицирани 

за всяко отделно поречие.   Тяхното състояние се определя от извършени мониторингови 

замервания за качествата на водите, от замервания за качествата на заустваните отпадъчни 

води във водното тяло от предприятия, от канализационни селищни мрежи и ПСОВ.  

В зависимост от описаните данни са определени състоянията на водните тела по данни 

на Басейнова  дирекция за управление на водите на Черноморски район, както следва:    

1. р. Камчия след яз. “Тича” до преди гр. В. Преслав - вероятно в риск – мида зебра; 

2. р. Камчия от преди гр. В. Преслав до с. Миланово - вероятно в риск от замърсяване с 

азот и фосфор; 

3. р. Камчия от вливане на река Врана до вливане на р. Луда Камчия и притоци- в риск 

от замърсяване с органични вещества, азот и фосфор. 

 

 1.9.3.Отпадъци 

На територията на община Велики Преслав е организирано сметосъбиране и 

сметоизвозване към регионално депо-Шумен, което обслужва населението на  община Шумен,  

Велики Преслав, Смядово, Каспичан, Нови пазар, Каолиново, Хитрино и Венец.  

 

 
           Брой

5
 жители и процентно съотношение на населението в община Велики Преслав 

               Таблица 11 

Община 
Брой 

жители 

Брой 

населени 

места в 

общината 

Брой населени 

места с въведена 

система за 

събиране и 

транспортиране на 

БО 

% население, 

обхванато в 

организирана 

система за 

събиране и 

транспортиране на 

БО 

Брой на 

обслужваното 

население 

Велики 

Преслав 

 

13382 

 

12 

 

12 

 

100 

 

13382 

 

 

Процентното обхванато население в община Велики Преслав от системите за разделно 

събиране на отпадъци от опаковки е 94%. Община Велики Преслав е една от четирите общини 

на територията на област Шумен, в която има реализирани проекти за фамилно компостиране 

– 265 броя компостера. По отношение на строителните отпадъци в общината е възприета 

                                                           
5
 Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2012-та година – РИОСВ Шумен; 
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практика да се определят терени за строителни отпадъци с даване на строителното разрешение 

на обектите. По-голямата част от тях отиват на регионалните депа за неопасни отпадъци, като 

много малка част се използват от общината за запълване, укрепване и корекции на терени. 

 

Съществуващата система за събиране и транспортиране на битовите отпадъци 

функционира сравнително добре и не създава предпоставки за влошаване качествата на 

околната среда и негативно влияние върху здравето на хората. Битовите отпадъци, събрани 

на територията на община Велики Преслав, не се преработват преди крайното им 

обезвреждане. Единственият метод на обезвреждане, който се прилага към момента е 

депонирането.  

 

1.10. Специфични Нормативни и Екологически изисквания за района съгласно 

Закона за управление на отпадъците /ЗУО/и Закона за опазване на околната среда 

/ЗООС/, Европейското законодателство и изискванията на Европейския съюз, както 

и Директива 91/689/ЕЕС за опасни отпадъци 

Настоящата програма за управление на утайките от ПСОВ Велики Преслав е съвместима с 

общите цели и принципи на Национален план за управление на отпадъците за периода 2014-

2020г., Националния стратегически план за управление на утайките от ГПСОВ на територията 

на Р България за периода 2014-2020 г. (проект на интернет страницата на МОСВ). 

  Програмата е разработена  съобразно изискванията и препоръките на МОСВ, РИОСВ 

Шумен и Община Велики Преслав. 

 

           2.  Данни за ПСОВ 

2.1. Брой на населението - постоянни и еквивалентни жители 

          Съгласно Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчните води от населените 

места, населението на град Велики Преслав е определено на  15 000 екв. жители. По настоящ 

адрес населението на квартал Кирково  е 619 жители или 1 000 екв. жители. ПСОВ гр. Велики 

Преслав е оразмерена за 16 000 е.ж. в края на експлоатационния период 2032г. 

 

2.2. Вид на канализационната мрежа и степента на изграденост  

          Съществуващата канализационна система в гр. Велики Преслав е смесен тип, т.е 

дъждовните и отпадни води се вливат в една и съща колекторна мрежа. Изградени са 

множество дъждопреливници по главните колектори, които при атмосферни валежи преливат 

в река Дервишка.  

          Главните колектори - два броя  преминават през центъра на града по двата бряга на р. 

Дервишка, като се включват югоизточно в довеждащия колектор за отпадни води към ПСОВ с 

диаметър Ф 700мм. Дължината на канализационната мрежа е 19 км. и обхваща около 97 % от 

населението на град В.Преслав – без кв.Кирково. Те са изграждани през периода 1985- 2001г.  

 В канализационната мрежа на града не са включени кланица ЕТ ” Златно руно”, 

„Винекс Преслав” АД, „Рива комерс” ЕООД, както и млекопреработвателно предприятие /не 

функционира/ и канализационната вътрешна мрежа на квартали 126, 127, 47, 92 и 128. По 

предварителни разчети дължината на вътрешната канализационна система, която трябва да се 

доизгради в гр. Велики Преслав е около 891м., на базата на тръби РЕ Ф300 mm и РЕ Ф400 mm.   
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През 2014г. е изграден нов довеждащ колектор Ф 600 mm.,с дължина L 73м,  и беше 

извършена рехабилитация на 1 319м. съществуващ довеждащ колектор с  Ф 600 и  Ф 800 mm  

и 88 м. отвеждащ колектор с Ф 700 mm.  

По проект изпълняван от Община Велики Преслав по ОП «Околна среда» 2007-2013г. 

се  изгради нова битова канализационна мрежа за отвеждане на битово-фекалните води на кв. 

Кирково с обща L 6142м с РЕ тръби Ф 300 и 400 мм. Канализационните води  се смесват на 

места с дъждовните води ( изгради се дъждовна канализация  с дължина 1 336м.) и с помощта 

на канална помпена станция за отпадъчни води, през напорен тръбопровод те ще се отвеждат 

до колектор Ф 600 mm в РШ, намираща се в промишлената зона на гр. В. Преслав, откъдето 

отпадъчните води ще се довеждат до ГПСОВ гравитачно. 

 

2.3. Тенденции през последните години относно реда и начина за оползотворяване на 

утайки, образувани  при пречистването на отпадъчни води 

Целите при третиране на утайката, генерирана в пречиствателни станции за отпадъчни 

води (ПСОВ) обикновено са: 

 - Стабилизиране, за  да се намали биологичното съдържание и съответните емисии и 

миризми, свързани с биологичното разлагане; 

 - Хигиенизиране за намаляване на  рисковете от пренасяне на патогенни 

микроорганизми в утайката; 

-  Обезводняване за улесняване на транспортирането и третирането на утайката 

Отделената утайка представлява екологичен проблем, защото постоянно се натрупва в 

пречиствателните станции.Затова е необходимо да се намери екологосъобразен начин за 

третрането и. Със своите органични вещества, макро и микро елементи, утайката 

представлява и органичен резерв.Освен това използването на фосфора и азота от утайката 

като биогенни елементи има икономически ефект, като се има предвид покачването цената 

на торовете  в световен мащаб. 

Оползотворяването на утайката изисква спазване на определени  изисквания  и  

ограничения, като например наличие на тежки метали, органични замърсители и 

микроорганизми, показателни за хигиенните условия, които, ако са в големи количества, 

могат да бъдат вредни за почвата, подпочвени води, растения и животните. 

Третирането на утайките в ПСОВ Велики Преслав: 

В процеса  на пречистване  без първично  утаяване на отпадъчните води се образува  само 

излишна  активна утайка (ИАУ). 

Утайката се образува в биобасейните - реактори тип SBR с аерация при режим на 

пречистване „нитро-денитро”, като не е стабилизирана и съдържанието на органични 

вещества е около 65-70 %. Влажността на утайката при отделянето ù от дъното на 

биобасейните е доста висока – 98 %. 

Съхранението на излишната активна утайка става в силоз за утайки, като водата се 

отдекантира и връща отнова към SBR реактор, а полутечната утайка постъпва в съд за утайки. 

В силоза е монтиран миксер, с който се хомогенизират утайките преди подаването им за 

обезводняване в шнекова преса, монтирана в цеха за механично обезводняване на утайките. 

Следва промивка с вода и подаване на полиелектролит за уплътняване /кондициониране/  на 

излишната утайка. Обезводняването на утайката се извършва механично в шнекова 

преса.Обезводнената активна утайка (кек с влажност 75% /в количество 1.3 м
3
/ден се събира в 

контейнер и може да се използва на първи етап за временно съхранение. 
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2.4. Анализ на отпадъчните води подлежащи на третиране от ПСОВ източници на 

формиране на отпадъчните води,  проектни водни количества и товари  

ПСОВ Велики Преслав е оразмерена за следните основни водни количества на база 

проектите, разработени от „Преста инженеринг” ЕООД гр.София през 1999г. и актуализирани. 

В начален етап, без отпадъчните води на кв. Кирково средноденонощното количество отпадни 

води постъпващи на вход на ПСОВ на база експериментални данни е определено на 

3577м
3
/ден или 149 м

3
/ч , а като прогноза за краен експлоатационен период 2020 г. при пълно 

натоварване - 6232 м
3
/ден или 260 м

3
/ч. 

В табличен вид са дадени подробно оразмерителните параметри на ПСОВ. 

 

ОРАЗМЕРИТЕЛНИ ПАРАМЕТРИ НА ГПСОВ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 

                                                                                                                                                                                              Таблица 12  

№  Параметри Начален етап 

Краен експлоатационен период 2020 г. Изход ГПСОВ 

извън кампания 

на Винекс 

в кампания на 

Винекс 

в кампания на 

Винекс и кв. 

Кирково 

по проект по 

разреши-

телно 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Средно денонощно 

водно количество  

Qср.денонощно  

3577 м3/ден 

41,4 л/сек 

149 м3/час 

6024 м3/ден 

70 л/сек 

252 м3/час 

6144 м3/ден 

71 л/сек 

256 м3/час 

6232 м3/ден 

72 л/сек 

260 м3/час 

  6232 

м3/ден 

72 л/сек 

260 

м3/час 

2 Максимално часово  

Qмакс. часово 

  107 л/сек 

385 м3/час 

107 л/сек 

385 м3/час 

110 л/сек 

396 м3/час 

  110 л/сек 

396 

м3/час 

3 Коефициент на обща 

неравномерност К 

  1.53 1.51 1.528     

4 Максимално часово 

водно количество по 

време на дъжд 

Qмакс. часово дъжд 

214 л/сек 

770 м3/час 

214 л/сек 

770 м3/час 

214 л/сек 

770 м3/час 

220 л/сек 

770 м3/час 

    

5 
Неразтворени вещества 

 

106 мг/л 

380 кг/ден 

 

217 мг/л 

1308 кг/ден 

 

227 мг/л 

1393 кг/ден 

 

232 мг/л 

1445,8 кг/ден 

 

50 мг/л 35 мг/л 

6 БПК5 

 

63 мг/л 

227 кг/ден 

 

164 мг/л 

989 кг/ден 

 

177 мг/л 

1087 кг/ден 

 

181 мг/л 

1128 кг/ден 

 

15 мг/л 20 мг/л 

7 Общ азот 

 

 28,5 мг/л 

172 кг/ден 

 

29 мг/л 

177 кг/ден 

 

29,8 мг/л 

185,8 кг/ден 

 

17,04 

мг/л 

15 мг/л 

7.1 Азот амониев 

 

10,3 мг/л 

36,8 кг/ден 

      2 мг/л   

7.2 Азот органичен 5,6 мг/л 

20 кг/ден 

      5 мг/л   

7.3 Азот нитритен         0,04 мг/л   

7.4 Азот нитратен         10 мг/л   

8 Общ фосфор /като 

фосфати/ 

 

0,56 мг/л 

2,0 кг/ден 

 

3,8 мг/л 

23,1 кг/ден 

 

3,8 мг/л 

23,4 кг/ден 

 

4,08 мг/л 

25,4 кг/ден 

 

2 мг/л 2 мг/л 
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Изисквания към качествата на пречистените води Приемник на пречистените 

отпадъчни води ще бъде река Камчия, която е водоприемник от втора категория. Съгласно 

действащата  у нас нормативна база  пречистените отпадъчни води след зоната  на 

практическо смесване  с водите на приемника  трябва да имат прагове на замърсеност, които 

не надвишават  стойностите посочени в  разрешително за заустване, издадено от БДУВ-ЧР 

гр.Варна.   

За обект ПСОВ има издадено разрешително за заустване на отпадъчни води в 

повърхностни водни обекти № 0180 /06.07.2001 г. от МОСВ със срок за достигане на 

индивидуалните емисионни ограничения - 6 месеца след въвеждане на ПСОВ в експлоатация. 

Необходима степен на пречистване на отпадъчните води е дадена както следва: 

Първи експлоатационен етап - за параметри определени в  момента на извършване на 

обследването  за определянето на количеството и състава на отпадъчните води на град 

Велики Преслав: 

По неразтворени вещества 76.4 % 

По БПК5 76.2% 

По амонячен азот 80.6% 

По общ фосфор 82.8% 

 

Краен експлоатационен етап – в кампания на „Винекс”  и с отчитане на 

допълнителните  водни количества от квартал Кирково: 

По неразтворени вещества 89 % 

По БПК5 91.5% 

По общ азот 41.2% 

По общ фосфор 82.8% 

 

2.5. Кратко описание на технологията за третиране на отпадъчни води и утайки в 

ПСОВ  

 Технологична схема  за пречистване на отпадъчните  води 

 

Високите изисквания към качествата на пречистените води налагат суровата вода да 

премине през няколко степени на пречистване: механично, биохимично, физикохимично, 

обеззаразяване. За пречистване по отношение на амониевите съединения следва да се извърши 

биологична нитрификация и денитрификация, ефекта от които зависи от отношението на 

9 Екстрахируеми 

вещества  

/с тетрахлор метан/ 

5 мг/л 

30 кг/ден 

5 мг/л 

30 кг/ден 

5 мг/л 

30 кг/ден 

5 мг/л 

30 кг/ден 

3мг/л   

10 Нефтопродукти 1,2 мг/л 

7 кг/ден 

1,2 мг/л 

7 кг/ден 

1,2 мг/л 

7 кг/ден 

1,2 мг/л 

7 кг/ден 

0,3 мг/л 2,0 мг/л 
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нитрифицирания азот  и БПК5 пред биологичното стъпало и от дела на лесно разтворимия 

БПК5  пред него.За гарантиране на тези условия в технологичната схема на пречиствателната 

станция не се предвиждат съоръжения за първично утаяване  на отпадъчните води, а само 

съоръжения за финно  прецеждане през сита  и решетки. 

Технологичната схема на ПСОВ включва следните съоръжения: 

 Входна шахта 

 Груба решетка с разстояние между прътите 25 мм. 

 Фини решетки с разстояние между прътите 2 мм. 

 Хоризонтален пясъкозадържател с аериране и камера за задържане на масла  и 

нефтопродукти 

 Помпена станция за сурови води 

 Еднобасейнови биологични реактори, работещи на прекъснат режим 

 Контактен резервоар 

 Силоз за утайки 

 Механично обезводняване на утайките 

 Обслужваща сграда, в която е разположено механично стъпало, реагентно стопанство 

за  алуминиев сулфат или железен трихлорид и натриев хипохлорид, оборудването за 

обезводняване на утайките, команден пункт – Ц.Д.П, санитарен възел, ел. подстанция.  

 

  Кратко описание на технологичните процеси по пречистването на отпадъчните 

води 

 

Отпадъчните води постъпват във входна шахта, която е първото съоръжение на 

пречиствателната станция. 

Въпреки, че не би следвало към станцията да постъпват нефтопродукти и масла е 

предвидено във входната шахта  да се задържат и отделят от отпадъчните води евентуално 

постъпили такива замърсители. За целта е предвидена помпа тип DP3067-MT Швеция. 

След входната шахта  са предвидени груби решетки, с разстояние между прътите 20-25 

мм и фини решетки с разстояние между прътите 2 мм., които служат за прецеждането на 

отпадъчните води и задържането на по- едрите неразтворени вещества от водата. Решетките са 

монтирани в обслужващата сграда и са с механично почистване. Задържаните на тях едри 

неразтворени отпадъци се изсипват в контейнери за битови отрпдъци / по един за грубата  и за 

фините решетки/ с обем 1.1 м
3
 

 Неразтворените вещества  с минерален произход, носени от водата / предимно пясък/ с 

хидравлична едрина 0.2 – 0.25 мм./сек. се улавят посредством пясъкозадържатели. Приет е 

хоризонтален пясъкозадържател с аериране и камера за  задържане на масла и нефтопродукти. 

Задържаният в пясъчната яма  на пясъкозадържателя пясъчен пулп се препомпва с помпа към 

класификатор за пясък за обезводняването му. Обезводненият пясък се съхранява в 

контейнери  и се извозва периодично извън района на ПСОВ, на отредена за целта площадка 

за депониране. 

В технологичната схема не са включени съоръжения за първично утаяване на 

отпадъчните води с оглед създаване на оптимални условия  за извършване на биологично 

отстраняване  на фосфора и биологична нитрификация и денитрификация. 
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Биологичното пречистване на отпадъчните води ще се извършва в еднобасейнови 

инсталации / SBR реактори/- 3 броя, работещи на прекъснат режим - от един до три цикъла. 

Тази система е уникална с възможността си да работи като: 

- биобасейн,  работещ на ниско утайково натоварване и пълна нитрификация  и 

денитрификация  на амониевите съединения; 

- вторичен утаител, работещ при статични условия, които гарантират изключително  

добро и стабилно утаяване  на биологично пречистените води; 

- в еднобасейновите инсталации има възможност да се извърши и биологично 

отстраняване на фосфора, с осигуряване на анаеробни условия в началото на всеки 

един цикъл 

За гарантиране на висок ефект при пречистването по отношение на фосфора  е 

предвидено симулантно третиране, посредством железен трихлорид или алуминиев сулфат. 

Същото се извършва по елементарен начин, без необходимост от прецизно и непрекъснато 

дозиране, като денонощно необходимото  количество реагент се подава в инсталацията в 

определен момент, по времето на фазата  „ аерация” за всеки един цикъл. 

Биологичното пречистване на отпадъчните води  се извършва в еднобасейнови 

биологични реактори, работещи на прекъснат режим, при един до три цикъла на всеки  един 

реактор. В първите 0,5 - 1 час от постъпването на отпадъчните води  в реактора, в него не се 

извършва аериране и се създават анаеробни условия за извършване на биологичното 

отстраняване на фосфора. Времепрестоя в анаеробната зона на биореактора се  диктува от 

времето, необходимо за получаване на висши мастни киселини  с къси вериги /оцетна и 

пропионова/. За резглеждания случай  съотношението на масите на висшите масни киселини  

/изразени с  БПК5/  и тези на наличния фосфор, постъпващи в биореактора в анаеробната му 

фаза са в съотношение, осигуряващо  стабилен биопроцес със задоволителна степен на 

отстраняване на фосфора. 

 За достигане  на желаната степен на пречистване е предвидено и симултантно 

реагентно  третиране с железен трихлорид или алуминиев  сулфат, подаван в биологичния 

реактор  във фазата на аерация. Реагента ще се подава еднократно  във всеки цикъл по времето 

на периода на аерация в биобасейна. По много лесен и сигурен начин се извършва и  

биологичната денитрификация. Същата е повременна и се извършва  в безкислородни условия  

/при спрян аератор/. Не е необходима рециркулация както на активната утайка, така и на 

нитрифицирана вода. Липсва необходимост от тръбопроводи и помпи за рециркулация на 

активна утайка. За времето, през  което не работи  аератора, сместа отпадъчна вода – активна 

утайка се разбърква от аератора  при работата му на режима на бъркане, без аериране.  

SBR реакторите обединяват 4 стандартни съоръжения в едно: биобасейн, аеробен 

стабилизатор, вторичен утаител и помпена станция за рециркулираща активна утайка. 

Излишната активна утайка се препомпва периодично /за крайния  експлоатационен етап 

– всеки ден/ към силоза за утайки, в които  е предвидена възможност  да се изпуска утайкова 

вода, с оглед  уплътняване на  излишната активна утайка. В силоза за утайки е монтиран 

специален аератор, чрез който е създадена  възможност  за дестабилизиране на утайката и 

избягване на анаеробни условия в силоза за утайки и съпътстващите тези процеси миризми, 

както и за хомогенизирането на утайката. 
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 Излишната активна утайка се препомпва в силоз за утайка. В силоза е монтиран 

миксер, с който се хомогенизират утайките преди подаването им за обезводняване в 

шнековата преса, монтирана в цеха за механично обезводняване на утайките. 

За намаляване обемите на стабилизираните утайки, преди тяхното извозване, същите 

ще се обезводняват по механичен способ, чрез шнекова преса тип ROSS- Швеция. Преди 

обезводняването им утайките се кондиционират  с флокулант – полиелектролит. 

По оригинален начин е решена аерационната система в еднобасейновите реактори.  

Приети се специални повърхностни  аератори, по един за всеки реактор, които могат да 

работят на два режима – режим на аерация и режим на разбъркване. Същите гарантират висок 

процент на усвояване на кислорода от въздуха, при ниски енергийни разходи, позволяват 

регулиране на количеството на подавания кислород, както чрез изключване и включване в 

работа  на аераторите, така и чрез честотно регулиране на производителността им. 

След приключване на пречиствателния процес  в еднобасейновия реактор, аератора се 

спира и  започва процеса на утаяване на пречистените води в  статични условия. Процесът 

трае около 1 час при което се извършва много добро утаяване  на биологически пречистените 

отпадъчни води. В края на това утаяване  отпадъчните води се изпускат със специално 

декантиращо устройство  към контактен резервоар за обеззаразяване. В контактния резервоар 

се  осигурява необходимият 30 минутен  контакт между отпадъчните води и активния хлор  за 

извършване на обеззаразяването. Обеззаразяването се извършва посредством натриев  

хипохлорит, с активност 9 %. Съгласно действащото у нас законодателство обеззаразяването 

не е непрекъснат процес  и се извършва само в случаите  на обявена епидемиологична 

обстановка в населеното място. 

Решението на ГПСОВ по предлаганата технологична схема  е уникално със своите 

възможности  да решава в един обем функциите на няколко съоръжения: биологично 

третиране на фосфора, биологична нитрификация и денитрификация, аеробна стабилизация на 

излишната активна утайка, утаяване /избистряне/ на пречистените отпадъчни води в идеални 

статични условия, гарантиращи висок и  стабилен краен ефект на пречистване по всички  

показатели  характеризиращи  замърсеността на отпадъчните води. 

Преимущества на предлаганата технологична схема: 

 Еднобасейновият биологичен реактор /SBR реактор/  понася лесно промени в 

органичното и хидравличното натоварване. По-добре решава въпроса с  

третирането на дъждовните води, предвид смесения тип на канализационната 

система на населеното място; 

 Ниски монтажни работи. Този факт се обяснява с липсата на системи за 

рециркулация на активна утайка и нитрифицирана вода. Намаляването на общия 

брой на съоръженията  в ПСОВ води до намаляване на стойността на  

стройтелно – монтажните работи по нея.   

 Стабилност / сигурност / в достигането на желаните качества на пречистените 

води. Системата се автоматизира лесно и основните технологични процеси  

подлежат на лесно контролиране  и поддържане на избрания режим на работа. 

 Идеални условия на утаяване. Гарантират се идеални статични условия на 

утаяване, без постъпването по време на утаяването на каквато и да е вода, както 
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и без наличието на утайкочистачи, които да разбъркват сместта  отпадъчни води 

– активна утайка в утаителя. 

 Изключително добри условия за поддържането на желаното количество на 

активната  утайка в системата / концентрация на активна утайка /. Това се 

извършва без да е необходима рециркулация, а само чрез регулиране  на 

количествата на изважданата от системата излишна активна утайка. 

 Понижено производство на утайки. Ниското утайково натоварване предопределя 

нисък прираст на утайката. Добрите условия на работа на системата  определят 

нисък  индекс на утайката, а  от там  и по-малък обем на изважданата от 

системата излишна активна утайка.  

 Индексът на утайката не превишава 100 см
3
/г. 

Приетата система на аерация  осигурява много добри условия  за аерация  и 

разбъркване на водата  в реактора. Тези аератори осигуряват  много добро усвояване на 

кислорода от въздуха, позволяват по-големи дълбочини на биобасейна / в случая 6.50м./, имат 

висок процент на усвояване на кислорода от въздуха. 

Като Приложение № 6 е дадена технологичната схема на пречистване със 

съоръженията на ПСОВ Велики Преслав. 

а) Масов баланс на утайките на ПСОВ(проектни товари за експлоатационния период) 

                                                                                                                              Таблица 13 

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ 

№ Параметри Начален етап 

Краен експлоатационен период 2020 г. 

извън кампания 

на Винекс 

в кампания на 

Винекс    

Q ср. ден. 71л/с 

Q = 2хQ макс.ч. 

214 л/сек 

в кампания на 

Винекс и кв. 

Кирково 

110л/с 

за Q = 2х 

Q макс.ч. 

220 л/сек 

в 

кампания 

на 

Винекс и 

кв. 

Кирково 

за Q =  

Q ср. ден. 

72,1 

л/сек 

в 

кампа

ния на 

Винек

с     

Q = Q 

макс.ч

. 

107 

л/сек 

1 Фина решетка                                  Характеристика на отпадъчна вода след съоръжението 

  

Неразтворени вещества                

мг/ л 

                                                 

кг/ден 

90 

 

322 

184 

 

1108 

193  

 

1186  

197 

 

1445     

  

БПК5                                                   

мг/ л 

                                                             

кг/ден 

 

60 

 

215 

 

156 

 

940 

 

 

168  

 

1032  

 

172 

 

1130     

  

Общ азот                                           

мг/ л 

                                                             

кг/ден   

28,5 

 

171,7 

29  

 

177  

29,8 

 

185,8     

  

Общ фосфор /като фосфати/        

мг/ л   

                                                             

кг/ден 

0,56 

 

2 

3,8 

 

22,9 

3,8  

 

23,4  

4,08 

 

25,4     

2 Пясъкозадържател Технологични параметри 
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Времепрестой на водата        

  сек 

         

    мин     

1014        336 

16,9         5,61 

654          327 

10,91       5,45 

998,6 

16,64 

672,9 

11,21 

  

 

Ефект на задържане 0,20 - 

0,25 мм 

с едрина 0,16 - 0,20 мм            

%     

100          97 

100          85 

100          97 

96            84 

100 

100 

100 

96 

3 Еднобасейнов биореактор             

  

Баланс фосфорна 

замърсеност             

  

Общ фосфор на вход ЕБР     

мг/л 0.56 мг/л       3,8 3.8 4.08     

  Фосфор инкорпориран в АУ 0.6 1.56 1.68 1.72     

  

Общ фосфор в пречистени 

ОВ 0.652 0.652 0.652 0.652     

  

Общ фосфор, подлежащ на 

снижение не е необх. 1.588 1.468 1.442     

  

Общ фосфор, снижен по 

биол. път   0.794 0.734 0.721     

  

Общ фосфор, подлежащ на 

снижение по хим. път FeCl3   0.794 0.734 0.721     

  

Прираст на АУ след хим. 

отстр. на фосфора               

гр.С.В./гр. БПК5 не 0.035 0.03 0.028     

  

Необходимо количество 

желязо 

FeCl3 като  чист продукт 

FeCl3 като  техн. продукт         

12,91  кг/ден 

 

37,54 

 

89,4 

12,18    

  

35,41 

 

84,3 

12,13 

 

35,26 

 

83,96     

  

Баланс азотна 

замърсеност             

  

Общ азот на вход ЕБР           

мг/л 15.9 28.5 29 29.8     

  Азот инкорпориран в АУ 3 7.8 8.4 8.6     

  

Допустимо количество азот 

амониев в пречистените ОВ 2 2 2 2     

  

Допустимо количество азот 

органичен в пречистените 

ОВ 5 5 5 5     

  

Азот, подлежащ на 

нитрификация 10.9 18.7 18.6 19.2     

  

Допустимо количество азот 

нитратен в пречистените 

ОВ 10 10 10 10     

  

Азот, подлежащ на 

денитрификация 0.9 8.7 8.6 9.2     

  

Възраст на АУ                       

ден 28.05 30.23 29.07 29.18     

  

Прираст на АУ всл. 

снижение на въглеродна 

замърсеност                         

                           гр.С.В./гр. 

БПК5 1.169 0.968 0.953 0.951     
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Прираст на АУ след хим. 

третиране на фосфора          

гр.С.В./гр. БПК5 не 0.035 0.03 0.028     

  Общ прираст на АУ 1.169 1.002 0.983 0.979     

  

Количество на изл.АУ по 

С.В.т/ден т/ден        0,25 0.94 1.01 1.05     

  

ИНДЕКС на АУ                

см
3
/гр. 100 100 100 100     

  

Обем на изл. АУ              

м
3
/ден 25 94 101 105     

  

Необходимо кол-во 

кислород                

  

Специф. потребност О2 за 

снижение на въглеродна 

замърсеност           гр.О2/гр. 

БПК5 

 

 

1.6 

 

 

1.6 

 

 

1.6 

 

 

1.6     

  

Специф. потребност О2 за 

снижение на азотна 

замърсеност            

                             гр.О2/гр. 

БПК5 0.792 0.39 0.361 0.358     

  

Коефициент на 

неравномерност на 

постъпване на въглер. зам. 1.1 1.1 1.1 1.1     

  

Коефициент на 

неравномерност на 

постъпване на азотна зам. 1.5 1.5 1.5 1.5     

  

Необходимо специф. кол-во 

О2 

при а = 0,9           гр.О2/гр. 

БПК5 

3,565 

 

3,962 

2,795 

 

3,105 

2,74 

 

3,04 

2,733 

 

3,04     

  

Време за утаяване на един 

цикъл 1 1 1 час 1     

  

Време за изпускане на 

ут.ОВ  2 2 2 часа 2     

  Общо време за аерация 10 10.67 10,67 часа 10.67     

  Необходимо количество О2 85.03 273.5 294  кг О2/час 305     

4 Контактен резервоар             

  

Оразмерително водно кол-

во Q  л/сек         144 144 144 144     

  Време за контакт ОВ / хлор  30 мин 30 мин 30 мин 30 мин     

5 Силоз за утайки             

  

Q на пост. в силоза ИАУ     

м
3
/ден 

 като сухо в-во                   

т/ден 

25 

 

0,25 

94 

 

0,94 

101 

 

1,01 

105 

 

1,05     

  

Влажност на ИАУ от ЕБР     

% 98 98 98 98     

  

Влажност на упл. ИАУ от 

силоза % 96 96 96 96     

  

Q на изв.от силоза упл.ИАУ 

м
3
/ден 12.5 47 50.5 52.5     

  

Q на изв.от силоза ут.ОВ     

м
3
/ден 12.5 47 50.5 52.5     

6 Реагентно стопанство             
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      б) Сценарии за по нататъшно оползотворяване на утайките от ПСОВ 

Въз основа на направения анализ за прогнозното качество и количество на генерираната 

утайка от ПСОВ Велики Преслав  се предлагат три сценария за нейното оползотворяване:  

Сценарий1: Оползотворяване за рекултивация на  нарушени терени (земеделски нужди, 

горско стопанство,кариери и др.). 

Сценарий 2: Оползотворяване в селското стопанство като торно средство, в 

цветарството, за паркоизграждане  и поддържане на тревни площи. 

Сценарий 3: Аварийно депониране на утайки, при условие, че не отговарят на изисквания 

за използване по сценарий 1 и 2- на регионално депо в  специално изградена клетка.  

Всеки сценарий е анализиран подробно, като са разгледани предпоставките, очакваните 

резултати, потенциалните трудности и законодателните и технологични изисквания  за 

прилагането му. Направен е и подробен план за действие, обвързан с конкретни срокове и 

финансова рамка. 

 

3.Данни за промишлеността на населеното място  

                    /Данните са за по значимите предприятия/ 

      3.1. Промишлени  предприятия -  вид, дейност, отпадъчни водни количества 

 

  

Необходимо количество 

желязо 

FeCl3 като  чист продукт 

FeCl3 като  техн. продукт    

като 10% разтвор                    

 

12,91  кг/ден 

 

37,54  кг/ден 

89,4  кг/ден 

894 л/ден 

12,18 

     

35,41 

 

84,3 

12,13 

 

35,26 

 

83,96     

  

Необходимо количество 

активен СІ2 

Cl като  чист продукт 

Cl като  техн. продукт 

(белина)    

като 10% разтвор                    

3 гр/м
3
 ОВ 

18,43 кг/ден 

205 кг/ден 

184 л/ден         

7 Преса за утайки             

  

Влажност на ИАУ от ЕБР     

% 99 99 99 99    

  

Влажност на упл. ИАУ от 

силоза % 97 97 97 97    

  

Влажност на обезводнена 

АУ  % 75 75 75 75    

  

Q на изв.от силоза упл.ИАУ 

м
3
/ден 8.33 31.3 33.7 35    

  

Q на обезводнени ИАУ        

м3/ден 1.33 5.01 5.39 5.6     

  

Q на отд.от ПР. инфилтрат   

м
3
/ден 7 26.29 28.31 29.4     

  

Флокулант 

(полиелектролит) 

  2-5 гр. активна 

субстанция/ кг 

СВ 
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В табличен вид са представени обобщени данни за промишлените предприятия – 

емитери на отпадни водни количества  и прогнозни товари по БПК 5. 

Отпадъчни води – товари от основните предприятия в гр.Велики. Преслав 

                                                                                                                                    Таблица 14 

№ 

по 

ред 

Фирма Дейност 

Ср.ден. 

 к-во 

отп.води 

м
3
/ден 

БПК5 

мг/л 

БПК5 

кг/ден 

2013 г. 

екв. 

жит. 

1 Кооперация „Преслав” Земеделие 5.25 388 2 34 

2 ЕТ „Н.Неделчев” Консерви и плодове 35.44 230 8 136 

3 Кооперация „Напредък” Земеделие 3.01 388 1 19 

4 РПК „Тича” Хлебопроизводство 8.22 220 2 30 

5 „Санитапласт” АД П-во на пластмаси 12.74 100 1 21 

6 „Цитрон”ООД Сладкарски изделия 14.54 280 4 61 

7 „Протеин -98” Фуражи 0.62 210 0 2 

8 „Винекс –Преслав АД Вино и алкохолни 

напитки 

236.85 696 165 2.75 

9 „Преслав АН”АД Машиностроене 0.92 100 0 2 

10 „Плиска ойл” ЕООД Производство на 

растителни масла 

2.85 580 2 28 

11 „Дурмалар” ООД Производство на 

паркет 

0.95 100 0 2 

12 „Виола” ООД Производство и износ 

билки 

0.36 210 0 1 

13 „Златно руно” ООД Кланица 1.94 460 1 15 

14 „2М” ООД Мебели 0.20 120 0 0 

15 ЕТ” Ал.Димитров” П-во пластмаси 0.80 120 0 2 

 Общо: - 332 4512 187 312 

Към основните промишлени товари се включват още замърсяванията  от животни в 

личния сектор: 

 Едър рогат добитък ЕРД - 150 бр . с БПК 5  444 мг/л  и 50 е.ж.; 

 Дребен рогат добитък ДРД-1050бр. с БПК5 444 мг/л и 69.9 е.ж. или общо 119.9 е.ж.  

Максимално допустимите концентрации за заустване на производствени води в 

канализацията на населените места са регламентирани в НАРЕДБА № 7 от 14.11.2000 г за 

условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните 

системи на населените места. 
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3.2. Прогноза за качествените и количествени характеристики на утайката 

За да бъде възможно прогнозирането на вида, произхода, свойствата и количествата на 

утайките от ГПСОВ Велики Преслав, беше проведена анкета сред по значимите  

предприятия  на  територията  на  града.  Целта  на  проведеното проучване беше, 

въпросникът представляващ анкетния лист да даде информация относно: 

-  Промишлени предприятия – вид, дейност, отпадъчни водни количества; 

-  Настоящи и прогнозни товари по биологично потребен кислород (БПК5); 

-  Настоящи и прогнозни товари по суспендирани вещества (СВ); 

-  Прогноза за качествените характеристики на утайката; 

-  Технологични изисквания към качеството на утайките; 

От основно значение за оползотворяването  на утайките е съдържанието  на тежки 

метали и други токсични вещества в отделената утайка.  

 

Проектни количества на излишната активна утайка от ПСОВ Велики Преслав 

                                                                                                                     Таблица 15 

Утайки  

Дневно количество Годишно количество  

t/d  m
3
/d t/а  m

3
/а 

Реални начален 

етап 
0.33 1.33 120.45 485.45 

Проектни 

„Винекс” и 

кв.Кирково 

1.4 5.6 511 2044 

 

   Излишната активна утайката, обезводнена след шнековата преса е с влажност 75%.   

Месечните количества  излишна активна утайка от ПСОВ  са 9.95 t , като тези количества 

подлежат на доказване при   въвеждането на пречиствателната станция в експлоатация до 

достигане параметрите на индивидуалните емисионните показатели. 

Предвид реалното генериране на утайките, което е почти четири пъти по-малко от 

проектните количества,  постигане на максималните количества утайка ще става постепенно и 

то, при прогресивно развитие на града по отношение на промишлеността и наличие на 

положителен демографски прираст. 

 

3.3.Технологични изисквания към качеството на утайките 

Хранително вкусовата промишленост заема основен дял от индустриалната 

инфраструктура на града. Отпадъчните води от хранително вкусовата промишленост 

формират основно органични замърсявания (БПК5) и увеличени концентрации на 

суспендирани вещества (СВ). Това са биоразградими и отстраними замърсявания, които не 

създават потенциален риск за качеството на утайката от ПСОВ с оглед нейното по нататъшно 

оползотворяване. 

Тежката промишленост - машиностроене има малък дял и не създава опасност от 

системно замърсяване на градските канализационни отпадъчни води с бионеразградими 

вещества.  
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Потенциални индустриални емитери на тежки метали в отпадъчната вода от градската 

канализация не се очакват. Качеството на отпадъчните води на предприятията ще се следи 

периодично от „ ВиК – Шумен“ ООД, в съответствие с договорите и изискванията на 

индивидуалните разрешителни за заустване. Необходимо е количеството и качеството на 

утайката да бъдат строго следени и ако нивата на съдържание на тежки метали са високи, 

трябва да се прилагат строги мерки за контрол на замърсяването при индустриалния източник 

и ограничаване изпускането на отпадъчните води, носители на тежки метали в 

канализационната система. 

Въз основа на анализа на индустриалните източници може да се направи 

заключението, че не се очакват замърсявания на утайките от ПСОВ Велики Преслав с 

тежки метали и други вещества от индустриален произход. Следователно, може да се 

препоръча оползотворяване на утайките като органичен резерв в селското стопанство 

или за рекултивация на терени. Това се налага и във връзка с недостига на органични 

източници и нарушения баланс на органично вещество в почвите в района. 

 

II.ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

1. Основания 
Програмата е разработена на основание чл.52 от Закона  за управление на отпадъците и 

разглежда отпадъци образувани на територията на ПСОВ Велики Преслав.  

Като страна  членка на Европейския съюз Република България синхронизира своето 

екологично законодателство с европейското. Мерките предприети от нашата страна  за 

опазване на водните ресурси са в съответствие със следните европейски директиви: 

 Рамкова директива   2000/ЕЕС  за установяване на рамка за действие на Общността в 

областта на водната политика; 

 Директива   91/271 ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места; 

 Директива   76/464 ЕЕС за замърсяването на водите  с опасни вещества и нейните 

дъщерни директиви; 

 Директива  86/278 ЕЕС за използване на утайки от отпадъчни води в земеделието и 

нейните изменения и допълнения; 

 Конвенция за защита и ползване на трансграничните водни течения  и международни 

езера, подписана на 13.03.1992г. с решение на МС. 

 

 

1.1. Нормативна и информационна обезпеченост   

При разработването на програмата са взети под внимание следните нормативни 

документи: 

 Рамкова Директива за отпадъците 2006/12/ЕС 

 Закон за опазване на околната среда; 

 Закон за водите; 

 Закон за управление на отпадъците 

 Закон за опазване на земеделските земи; 

 Наредба №6/09.11.2000г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и 

опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти; 

 Наредба №7/14.11.2000г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни 

води в канализационните системи на населените места; 

 Наредба №1/10.10.2007г. за проучването, ползването и опазването на подземните води; 

 Наредба № 2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците; 
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 Наредба №53  от 30.03.1999г. за изискванията за третиране и транспортиране на 

производствени и опасни отпадъци; 

 Национална стратегия за развитие и управление на водния сектор до 2015г.; 

 Национална програма за управление на отпадъците 2014- 2020г.; 

 Национална програма за приоритетно изграждане на градски пречиствателни станции 

за отпадъчни води за над 10 000 екв. жители; 

 Наредба за реда и начина  за оползотворяване на утайки от пречистване на отпадъчни 

води чрез употребата им в земеделието ( обн. ДВ, бр.112, 23/12/2004); 

 

При разработването на програмата са използвани и следните източници на информация: 

 Програма за опазване на околната среда на Община Велики Преслав 2012-2015г. 

 Работен проект на ПСОВ Велики Преслав част: Обща 

 Работен проект на ПСОВ Велики Преслав част: Машинно - конструктивна 

 Инженерно -  геоложки проучвания ПСОВ Велики Преслав 

 Окончателен доклад по ОВОС за обект ПСОВ Велики Преслав 

 „Утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води  и правила за тяхното 

оползотворяване”, Светла Маринова, 2008 

 

    

1.2. Прогноза за вида, произхода, свойствата, и количеството на утайките образувани и 

подложени на третиране 

Предмет на настоящата програма е: 
 
1.   Да се идентифицират видовете отпадъци, които ще се получат в резултат от 

експлоатацията на пречиствателната станция; 
 
2.   Да се прогнозират аналитично видовете отпадъци по количества; 
 
3.   Да се набележат варианти за  оползотворяване  и обезвреждане на тези отпадъци. 
 
      Статистически данни от функциониращи ПСОВ сочат, че делът на утайките в 

произвежданите от ПСОВ отпадъци е най-голям ( около 90%), затова акцентът в настоящата 

Програма е върху управление на утайките. 

По време на експлоатация на ПСОВ ще се генерират различни по вид  и количество 

отпадъци. Най-общо те ще се делят на две категории:   отпадъци свързани с бита на 

обслужващия персонал и отпадъци свързани с пречиствателния процес  по време на 

експлоатацията на ПСОВ. 

     Отпадъци свързани с бита на обслужващия персонал 

Получават се вследствие  жизнената дейност на персонала на ПСОВ. 

Код – 20 03 01, вид смесени битови отпадъци, количество около 1,2 т./годишно   

Отпадъците временно ще се съхраняват в контейнер за ТБО до административната 

сграда, след което ще се депонират на Регионално депо за неопасни отпадъци в гр. Шумен. 

На същата площадка временно  ще се съхраняват в контейнер отпадъци, генерирани при 

строително - монтажната дейност на сградите (смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки 

фаянсови и керамични изделия и др.)  с код 17 01 07. 

 Тези строителни отпадъци ще се насипват на нарушен общински терен. 

 

Отпадъци свързани с пречиствателния процес по време на експлоатацията на 

ПСОВ -  начален етап.  
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Видовете отпадъци от пречистването на отпадъчните води, подлежащи на по-

нататъшно третиране или депониране са: 

 Остатъци по решетки и сита: 

 Код - 19 08 01, вид твърди, количество 0,55 куб.м./дн., 200,75 куб.м./годишно с 

влажност 80%. 

Отпадъците от предварителното механично пречистване са с разнороден характер - 

предимно с характер на твърди битови отпадъци. Събраните от решетките едри примеси се 

събират и съхраняват в контейнери за ТБО; 

 Отпадъци от  аеруем пясъкозадържател :  

Код - 19 08 02, вид твърди, количество 0,35 куб.м./дн., 127,8 куб.м. годишно 

След предварителното механично пречистване водата по гравитачен път постъпва в 

пясъкоуловител.  За събиране и транспортиране на събрания пясък от класификатора ще се 

използва обикновен контейнер за битови отпадъци.Този отпадък, представляващ  смес от 

лесноутаими минерални частици с полепнали по тях органични вещества, спада към 

безвредните отпадъци.  

 Утайки от пречистване на отпадъчни води от населените места  - обезводнена 

утайка:  

Код - 19 08 05, вид полутвърди, количество 1,33 куб.м./ дн., 485,6 куб.м./ годишно с 

влажност 75%. 

Утайките ще са с влажност ~75% и в насипно състояние ще се събират в контейнери, 

след което ще се извозват със специализирана техника. Предполагаемият състав на утайките е  

18-20% НВ, органични НВ  - 65% от НВ, общ фосфор  - 4%, поради предимно битовия 

характер на водите.  
 

Отчитането на отпадъците ще става по реда на Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и 

образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за 

водене на публични регистри, чрез попълване и представяне на  изискващите се  

д о к ум ен т и  о т   «В и К - Шумен» ООД гр. Шумен - оператор на ПСОВ. 
 

Таблицата по-долу дава информация относно разпределението  на  прогнозно 

генерираните през 2020г.  на площадката ПСОВ отпадъци в съответствие с Приложение № 1 

към чл.5, ал.1 – Списък на отпадъците (1), от Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификацията 

на отпадъците: 

                     Таблица №16 
 

Код на отпадъка Наименование на отпадъка 
Количество 

 Производствени отпадъци  

20 03 01  Смесени битови отпадъци 1.2 м
3
/год. 

17 00 00 Отпадъци от строителство и събаряне 10 м
3
/ год. 

19 08 05 Утайки от пречистване на отпадъчни 

води от населени места 485 м
3
/ден 

 Опасни отпадъци  

19 08 09 Отпадъци от масленоводна сепарация 0,018 м
3 /год. 

20 01 21 Флуорисцентни тръби  и други отпадъци 

съдържащи живак 2 бр./год. 
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13 01 04 Обеззаразени утайки със 75% влажност 9.8 м
3
/год. 

 
 
 

19 08  и 15  Отпадъци от пречиствателни станции за 

отпадъчни води неупоменати другаде и 

отпадъци от опаковки от алуминиеви и 

железни соли 

0.0015м
3
/год. 

 
Производствените отпадъци, които нямат характер на опасни отпадъци, се третират от 

причинителя в собствени съоръжения, съгласно утвърден проект. 
 

След въвеждане на ПСОВ в стабилен режим на експлоатация следва да се извърши 

мониторинг на получаваната утайка и ако същата отговаря на изискванията  за неопасен 

отпадък, следва да се оползотвори като естествен тор или като материал за възстановяване 

на терени. 

 

Обобщена таблица с прогнозни количества отпадъци: 

О Т П А Д Ъ Ц И  

                                                                                                                                             Таблица 17 

№ Параметри 
Начален 

етап 

Краен експлоатационен период 2020 г. Характеристика на отпадъка 

извън 

кампания 

на Винекс 

в 

кампания 

на Винекс 

в кампания на 

Винекс и кв. 

Кирково 

средна 

плътност  

кг/м3 

влажност 

%/ пясък 

в пулп   

                  

% 

коеф. на 

часова 

неравно-

мерност 

1 Количество на 

задържани материали 

ГР                    м3/ден 0.05 0.17 0.18 0.18 750 80 2 

2 Количество на 

задържани материали 

ФР                  м3/ден 0.5 1.71 1.82 1.9 750 80 2 

3 Количество на 

задържан пясък  

ПЗ                                   
м3/ден    0.35 1.21 1.29 1.33   

60         

90-95   

4 Q на обезводнени У от 

ПР м3/ден 1.33 5.01 5.39 5.6   75   

 

Има основание да се приеме, че утайките няма да съдържат вредности, надвишаващи нормите 

относно допустимо съдържание на вредни вещества в почвата съгласно Наредба за реда и 

начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчните води чрез употребата 

им в земеделието (Обн. ДВ. бр.112 от 23 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 

2008г.,изм. ДВ. бр.29 от 8 Април 2011г.). 

 Характерът на производствата в град Велики  Преслав не е свързан с отделяне на тежки 

метали и други замърсители, който могат да превърнат утайките в опасен отпадък. 

Изключения са възможни само при форс - мажорни обстоятелства - аварии и природни 

бедствия  с разрушаване на канализационната мрежа и попадане на опасни вещества в нея или 

при изпускане на замърсени производствени води  от предприятия  и фирми в градската 

канализация.  

 

1.3. Предпроектни проучвания за изграждане на ПСОВ 

Във връзка с изготвянето на работен проект за обект ПСОВ на гр.Велики Преслав е 

изготвено задание за инженерно-геоложко проучване на площадката през 1999г, което да 
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обхваща изясняване на общата геоложка картина  и даване на оценка  за стабилността на 

терена  и откосите, наличие на свлачища, срутища  или други  особенни геоложки явления. 

В резултат на проведените  през 1999г. от „Водоканалпроект” ООД проучвателни работи  и 

на подробно извършения   инженерно - геоложки оглед по общата част е установено, че 

теренът на ПСОВ попада  в първа заливна тераса на  р. Камчия, която минава в близост. Това 

налага изместване на терена на площадката и построяването и върху сегашния терен. 

ГПСОВ гр. Велики Преслав е изградена, върху площ от 9,3 дка в местността „ Бобая ”. 

Площадката отстои на 700м. от най - близкия обект на хранително-вкусовата промишленост - 

кланица и на повече от 1500 м от последния жилищен квартал на града.  

Приемник на условно пречистените отпадъчни води е р. Голяма Камчия, която в района на 

заустването е категоризиране като приемник втора категория. Отпадъчните води от 

промишлен и битов произход предизвикват замърсяване на водите на р.Г. Камчия , заустваща  

в Черно море. 

Българското правителство е предложило редица мерки за подобряване качеството на 

водите в тези реки, като прилага Директива на ЕО № 91/271 и 761464, N 2000 ЕС и 

споразумението за защита и използуване на трансграничните води и международни езера, 

подписана през 1992г. 

     В Националната програма за приоритетно изграждане на общински пречиствателни 

станции  за  отпадъчни  води  за  селища  с  население  над  10  000екв.жители  като приоритет 

е предложено започването на изграждането на над 36 пречиствателни станции  за  отпадъчни  

води  (ПСОВ). Сред  тях  са  ПСОВ  В. Преслав и Шумен.  

     Капацитетът на пречиствателната станция и необходимата степен на пречистване на 

отпадъчните води на града (при проектирането на ГПСОВ) е предвидена и съобразена с 

допълнителното бъдещо включване на „Винекс Преслав” и на квартал Кирково. 

 

1.4. Предварителен доклад за ОВОС 

Предварителният  доклад за оценка на въздействието върху околната  среда (ОВОС) с 

обект „Предложение за нова площадка  за пречиствателна станция за отпадъчни води гр. 

Велики Преслав” е разработен  през 1999г. от колектив от лицензирани експерти на база 

сключен договор  между Община Велики Преслав и ЕТ „Хидрек”  гр. София. Окончателният 

доклад  за ОВОС  (ДОВОС) на пречиствателна станция за отпадъчни води на гр.Велики 

Преслав  е изготвен от същата фирма през 2000 г. 

ДОВОС е разработен в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 07.07.1998г. на 

МОСВ, МРРБ, МЗ и МЗГАР за оценка на въздействието върху околната среда с обхват и 

съдържание съгласно Приложение № 2 към чл.13, ал.1, т.2 като са взети под внимание 

условията на Решението на РИОСВ гр. Шумен за предварителния доклад по ОВОС за ПСОВ 

гр. Велики Преслав  - предложение за нова площадка. 

В заключението на окончателния доклад по ОВОС екипа от експерти   обобщава, че 

изпълнявайки своето предназначение ПСОВ Велики Преслав ще доведе до дълготраен  

широкообхватен положителен ефект  върху състоянието на водната екосистема. Ще бъде 

преустановено замърсяването на р. Камчия  с непречистени битови  и промишлени отпадъчни 

води, ще се елиминира риска от разпространение на инфекциозни заболявания. 

 

1.5. Съществуваща практика за третиране на утайките 

Съгласно изискванията на Директива  на ЕС 91/271 ЕЕС  е забранено изхвърлянето на утайки 

в  повърхностни води. Утайката следва да се оползотворява, ако е възможно, или обезврежда.  

Проектът на Национален план за управление на утайките от отпадъчни води в България 

идентифицира достатъчно възможности за обезвреждане и оползотворяване на утайките от 
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ПСОВ  до 2020 г. Депонирането на стабилизирани утайки от ПСОВ, макар и включено в 

балансите на проекти по управление на отпадъците по ОПОС, не е сред тези възможности и 

следва да не прилага като такъв метод. Анализът на възможностите за оползотворяване на 

утайките от ПСОВ в земеделието показва, че има възможност 100% от утайките от ПСОВ да 

бъдат оползотворени в земеделието. Друга възможност за значително оползотворяване на 

утайките е в рекултивацията на нарушени терени (50%).  

 

Към настоящия момент  Националнния план за управление на отпадъците 2014-2020г. 

посочва следните основни възможни варианти за оползотворяване или обезвреждане на 

утайките:   

1.5.1. Депониране; 

1.5.2. Използване  на утайките в селското стопанство за земеделски цели; 

1.5.3. Използване на утайките за възстановяване и рекултивация на  терени; 

1.5.4. Други технологии. 

Към настоящия момент няма  утвърдена практика     за  третиране       на  утайките .  

          
 1.5.1. Депониране  

Утайките са обемни и заемат значително място при депониране, при което могат 

значително да съкратят живота на депото. Депонирането на утайките не отговаря на 

съвременните изисквания на ЕС  за ограничаване на размера на площите за депониране на 

отпадъци.То се препоръчва само като временно  или аварийно решение, когато по една или 

друга причина  утайките не отговарят на нормативните изисквания за оползотворяване  в 

земеделската практика. При установяване на такива свойства на утайките  е необходимо 

своевременно да се установи източника на замърсяване  и да се вземат строги мерки  за 

подобряване  на качеството на утайката (допълнително третиране за обеззаразяване, 

ограничаване на достъпа на отпадъчни води, влошаващи качеството на утайката до градската 

канализационна мрежа и др.). 

1.5.1.1. Предпоставки за депониране 

 Съществуват временни ограничения в оползотворяването на утайките за други 

цели-временно влошени качества на утайките, сезонна невъзможност за 

използването им в селското стопанство; 

 Определена партида утайки не отговарят  на изискванията за оползотворяване  в 

земеделието или за рекултивация на терени  - недостатъчно обеззаразена, 

наличие на тежки метали  или други вещества и др.; 

 Нормативна база, която регламентира класификацията  и депонирането на 

отпадъци - Наредба №8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане 

и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване  

и обезвреждане на отпадъци. 

1.5.1.2. Очаквани резултати  

 Краткосрочно решение за управление на утайките, до привеждане на техните 

качества съобразно изискванията на законодателството  за оползотворяване в 

селското стопанство или за рекултивация на нарушени терени. 

          1.5.1.3. Потенциални рискове 

  Със заповед на директора на РИОСВ Шумен и заповед на кмета на общината през 

месец юли 2009 г. е преустановена експлоатацията на общинското депо за ТБО. Потока от 

образуваните на територията на общината битови отпадъци  се депонират на Регионално 
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депо гр. Шумен. На регионалното депо не се предвижда депониране на утайките от ПСОВ 

Велики Преслав, съгласно издаденото КР. Не е изградена  и не се залага да бъде изградена 

клетка за депониране на опасни  утайки от ПСОВ. Депонирането на опасни утайки следва да 

се извършва на регламентирано депо с изградени клетки – стоманобетонови съоръжения.   

      1.5.1.4. Технологични изисквания за аварийно депониране на утайките 

 Ако утайката не отговаря на санитарно - микробиологичните показатели, то следва да 

се съхранява за период от 12 месеца за естествено обеззаразяване  и обезмирисяване и 

последващо оползотворяване по сценарий 1 или 2. Такава площ за временно съхранение нe е 

предвидено в района на ПСОВ,  а представлява необходимо изискване за оползотворяване  

на утайките по сценарий 1 или 2. 

 В случаите при които се докаже наличие на тежки метали в утайките и те се 

класифицират като опасни, то тогава те се съхраняват временно  в рамките на ПСОВ на 

специално предвидена  за тази цел открита площадка с бетонова основа. Минималният 

размер на площта  отговаря на месечното средно количество нестандартна утайка. 

 За момента това може да бъде проектното място на резервен биоректор, който да се 

обособи като площадка за временно съхранение чрез монтаж на мобилна цистерна с обем 10 

куб.м.. Операторът следва да сключи договор с лицензирани фирми за превоз  и третиране на 

опасни отпадъци. Превозния процес попада  под изискванията на международните 

документи, отнасящи се до транспортиране на опасни товари и имащи силата на вътрешно 

законодателство - Наредба за изискванията  за третиране и транспортиране на 

производствени и опасни отпадъци ( ДВ, бр.29/30.03.1999г.). 

 Окончателно утайките се депонират на регламентирано депо за опасни отпадъци. 

 1.5.1.5. Прогноза за количеството нестандартни утайки  

 Извозването на утайките от ПСОВ  на специализирани депа се предлага само като  

аварийно решение  до отстраняване на източника на замърсяване  на утайките  и 

подобряване на тяхното качество с оглед използването им в селското стопанство  или за 

рекултивация на терени. 

 1.5.1.6. Прогнозни  количества  на утайки, подлежащи на депониране  

Санитарно – епидемиологичните показатели могат да бъдат установени  единствено и само 

върху определена партида утайка и зависят от комплекс от фактори (сезонност, технологични 

параметри и др.). В рамките на ПСОВ Велики Преслав няма площадка, която да съхрани 

временно годишното количество утайка за период от 12-15 месеца с цел естествено 

обеззаразяване и обезмирисяване. Обеззаразената утайка се оползотворява по сценарий 1 или 

2. 

Очакваното количество „опасни утайки” може да се приеме  около 1-2 %  от годишното 

количество при аварийни случаи на наличие на тежки метали в определена партида утайки  т.е 

. очаквано количество от  9.8  м
3
/год. 

 

Депониране на нестандартни утайки на депо за опасни отпадъци  

                                                                                                                               Таблица 18 

Вид на отпадъка Краен получател 

Описание на 

транспортния 

маршрут 

Превозвач 

Утайки от ПСОВ, 

класифицирани като 

опасни 

Специализирани депа за 

опасни отпадъци / най-

близкото работещо 

депо/  

От ПСОВ утайката се 

превозва по утвърден 

маршрут / Велики 

Преслав -Силистра / 

120км. 

Специализиран 

превозвач на опасни 

отпадъци 
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1.5.2. Използване на утайките в селското стопанство за земеделски цели 

Използването на утайки в земеделието  е  възможност  с голям потенциал  за страната  и 

може да бъде успешна алтернатива  на депонирането. 

Утайките са биомаса, богати на хранителни елементи  и органично вещество и могат да 

се използват като торно средство за поддържане  и повишаване на почвеното плодородие и 

добивите от земеделските култури и за възстановяване на нарушения баланс  на органично 

вещество в почвите, при спазване на определени изисквания, свързани с опазването на 

околната среда. 

1.5.2.1 Предпоставки 

 Европейската и българската  нормативна уредба в тази област регламентират 

оползотворяването на утайките от ПСОВ в селското стопанство; 

 Анализът на индустриалните замърсители в гр. Велики Преслав показва, че в 

утайката от ПСОВ  не се очакват стойности  на тежките метали над ПДК и те 

могат успешно да се оползотворяват в селското стопанство; 

 Поради високата цена на минералните торове  в последните години се ползват 

незначителни количества от тях. Освен това, липсата на достатъчно количество 

оборски тор, нарушения баланс на органичното вещество  в почвите, налага да 

се търсят други органични резерви; 

 Технологията на третиране на излишната  активна утайка позволява 

производството на стабилен органичен продукт, подходящ за по-нататъшно 

оползотворяване; 

 Община Велики Преслав разполага  с достатъчно обработваема земя, върху 

която се отглеждат  селскостопански култури и може да се прилага утайката 

като торно средство (Таблица 19) 

         

 Състояние на селскостопанските земи  в община Велики Преслав към 2014г.  

           Таблица 19 

Вид земя по 

собственост /ха./ 

Частна Общинска Държавна Общо 

13 098 2 247 251 15 596 

Вид земя по 

предназначение/ха./ 

Селскостопанска Ливади  и пасища Общо 

14 648 948 15 596 

Приоритетни култури 

/ха. / 

Зърнени 

 / пшеница, царевица, 

ечемик/ 

Маслодайни  

/ слънчоглед, рапица / 
Общо 

5 696 2 361 8 057 

 

1.5.2.2. Приложение на утайки в земеделието  

 Прилагането на утайка в България все още не е широко разпространено, но в 

бъдеще то ще има голям потенциал. Известно е, че има  и много ограничения  за 

използване на утайки върху селскостопански земи, което ограничава степента на 

приложимост. 

 Преди такава употреба е много важно да се информират съответните  

селскостопански среди и да се  вярва на качествата на този материал като продукт. 

Това означава, че оператора на ПСОВ   и регулиращият  орган -  министерство на 

земеделието и храните  следва да идентифицират ползите и  насърчават  

прилагането на утайките  в селското стопанство. Също така е нужно  и операторите 

на ПСОВ   и контролните  органи  РИОСВ да подкрепят  и да оказват натиск  на 

индустрията  да минимизира заустването на замърсители  в канализационните 

мрежи; 



47 

 

 Ролята на промишлеността  е да въвежда  нови по-чисти технологии и 

задължително  да разделя  потоците замърсени води  и да ги подлага  на 

предварително третиране. Без постигане на успехи в тази насока би било много 

трудно  да се постигне напредък  в използването на утайките в селското стопанство; 

 Приложение на утайки в земеделието и в други сектори като алтернатива на 

депонирането може да изисква значителни инвестиции в промишлени съоръжения 

за предотвратяване и контрол на замърсяването. Темпото на такова подобрение  ще 

се диктува  от състоянието на икономиката, но във всички случаи изисква 

институционална подкрепа и усилия през бъдещите периоди; 

 Основаването на институционална структура  и обучението на достатъчен персонал,  

както и наличието на достатъчни и адекватни капацитети на операторите от частния 

сектор в тази сфера е част от развиването на институционалната рамка. Ще  бъде 

необходимо да се извършва мониторинг на спазване на изискванията  за 

приложение на утайките в селското стопанство, на основата на специфични 

процедури за издаване на разрешения, мониторинг и санкциониране. 

 Компостиране: Стабилизираните утайки могат да се компостират съвместно с  кори 

от дърво, дървесни стърготини, сортирани БО или други целулозни отпадъци, с 

което се подобряват качествата им на почвен подобрител. 

1.5.2.3. Влияние на  утайките върху свойствата на почвата 

Химичният състав на утайките от градските пречиствателни станции не е стабилен. В 

много случаи те се оказват  по-ефективни в сравнение с еквивалентни количества оборски 

тор.Установено е, че внасянето на умерени дози (20т./ха.) утайки от градска 

пречиствателна станция повишава съдържанието на хумуса  и биологичната активност на 

почвата, както и устойчивостта на растенията към екстремални климатични условия. 

Утайката е подходящ почвен подобрител. Добавянето на органични материали, които 

са основна  съставка на утайките към глинести почви, могат да подобрят структурата им, 

като осигурят необходимото пространство  за развитие на кореновата система, както и 

проникването и  задържането на вода  и въздух в почвата.Прибавени към песъчливи почви  

с груба структура, органичните съставки на утайката могат да повишат водозадържащата 

способност на почвата  и да осигурят  възможност за обмен  и поглъщане на хранителните 

елементи. 

Утайките подобряват  физичните свойства на почвите, структурата, водозадържащата 

способност  и водопропускливостта. Установено е, че внасянето на утайки подобрява 

структурата и водните свойства  на изтощените почви, особено на песъчливи и праховидни 

почви, в резултат на което се получават  по-високи добиви,  в сравнение с обичайните 

практики на торене.Увеличава се инфилтрацията на водата в почвата. Утайките проникват 

в ходовете на дъждовните червеи и ускоряват абсорбацията на водата в почвата. 

Утайките оказват стимулиращо влияние върху  развитието на амонификаторите, 

целулозоразлагащите микроорганизми, олигонитрофилите и актиномицетите.Този ефект 

вероятно се дължи на наличието на бавноминерализиращи се  органични вещества. 

Промяната в биологичната активност може да въздейства върху стойностите на pН и да 

промени буферната способност на почвата. 

Микробиологичните изследвания показват, че броят на отделните групи микро – 

организми се изменят в зависимост  от количеството на внесената утайка  през вегетацията 

на растенията /експеримент с царевица/. Увеличава се броят на актиномицетите, на 

имобилизиращите  и целулозоразлагащи бактерии. Нараства числеността на 

амонифициращите бактерии и микроскопичните гъби в началото и края  на експеримента в 

резултат на разграждане на  съдържащите се органични вещества  в утайката. 
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Използването на утайки повишава продукцията на биомаса, особено при  дървесни 

видове, отглеждани върху глинести почви. 

Ако  ползата от хранителните елементи в утайката е безспорна, размера на вредата  от 

замърсителите в нея  все още се установява.При внасяне на утайки в почвата, количеството 

на оловото, медта, цинка и кадмия в повърхностния почвен слой  значително се увеличава. 

1.5.2.4. Очаквани резултати от оползотворяването на утайките от ПСОВ Велики 

Преслав  в земеделието 

 Ограничаване използването на скъпоструващи минерални торове чрез предоставяне 

на възможност за използване на естествен продукт  за подобряване на физико – 

химичните свойства  на почвите и  възстановяване на нарушения баланс на 

органично вещество; 

 Засилване на връзките  и кооперирането между селското стопанство и местния ВиК 

оператор; 

 Повишаване на общественото съзнание и ангажираността  на населението по 

отношение на екологичните проблеми в района. 

5.2.5. Потенциални трудности 

 Към момента няма данни за качествените показатели на селскостопанските площи, 

което е необходимо условие за  използването на утайките върху тях – това изследване 

не е нормативно регламентирано и е неизменна част от издаването на разрешителни   и 

трябва да бъде изпълнено своевременно; 

 Собствениците на земя са неинформирани или предубедени  срещу използването на 

утайки от ПСОВ  в земеделието. Необходимо е да бъдат проведени семинари за 

информиране на селските стопани и земеделските кооперации. 

 За използване на утайките в земеделието, като торно средство  трябва да се издадат 

разрешителни включващи оценка на утайките, обработваемата площ, отглежданите 

култури и нормите на торене. Изискванията за издаване на тези разрешителни  са 

посочени в Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването 

на отпадъчни води  чрез употребата им в земеделието ( обн. ДВ, бр.112, 23/12/2004г.); 

 1.5.2.6.  Извод 

  Торенето с утайки е най-подходящо за технически фуражни и зърнени култури. Не 

се препоръчва внасянето на утайки при отглеждане на кореноплодни, зеле, лук, овощни 

култури, тъй като съществува риск  за предозиране. Утайките са безопасни за 

използване в градска среда  в зелените паркови площи, в декоративни и горски 

разсадници. Внасянето на утайки върху изтощени, безхумусни почви е най-бързия  и 

евтин начин за повишаване на тяхното плодородие. Необходимо е строго да се спазват 

нормите  и да се провежда регулярен екологичен мониторинг, тъй като състава на 

утайките от градските пречиствателни  станции е непостоянен. Невъзможно е 

автоматично да се пренася  препоръчана от съседните територии норма даже в съседни 

градове, т.к. утайките имат различен състав.        

                        

Земеделски кооперации и по-големи арендатори в община Велики Преслав 

       Таблица 20 

 

Кооперации и арендатори 
Селскостопанска земя 

/хектари/ 

„ Кристера Агро”ЕООД 1 360 

Кооперация „Напредък” кв. Кирково 1 015 

ПК „Враненска долина” с. Кочово 480 

ЗКПУ”Орало” с. Осмар 395 

ППК „Капка” с. Троица 230 
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„Агросвей 2000” ЕООД гр. Шумен 1 470 

ЕТ „Банчев – 90П. Атанасов” с. Драгоево 298 

„Агродимекс” ООД гр. Търговище 2 197 

„Сандос” ЕООД гр. Търговище 290 

«БГ Агро земеделска компания»ЕООД гр. Варна 675 

„ Агросмарт БГ” ЕООД гр. Варна 94 

„Агровъзход” ЕООД гр. Шумен 7 

„ Анона трейд” ЕООД гр. Шумен 52 

„ Виола” ООД гр. Велики Преслав 75 

„ОС земеделие” с. Хан Крум 78 

« Вини България» АД гр. София 23 

„Савелия 2009” ЕООД гр. Велики Преслав  44 

„Булгарден” ЕООД гр. Казанлък 82 

„Винекс Преслав” АД 25 

Илия Атанасов Попов гр. Шумен 53 

Общо: 8 943 

 

1.5.2.7. Технологични и законодателни изисквания 

Преди да се пристъпи към оползотворяване на утайките в земеделието  е необходимо, 

производителите на утайки да я съхраняват временно до 12 месеца за завършване на 

минерализационните процеси, при което ще настъпи естествено обеззаразяване  и 

обезмирисяване на утайката. На база на проектното годишно количество  утайка от ПСОВ 

Велики Преслав  е необходима площ в размер 500 кв.м за година за първи етап. През периода 

на съхранение се извършва  ежемесечно разбъркване на утайката за създаване на аеробни 

условия  на минерализация и обеззаразяване. Наредбата за оползотворяване на утайки от 

ПСОВ чрез използването им в  селското стопанство регламентира качествените  и 

административни изисквания  за приложимостта на утайките в земеделието. По-долу са 

изложени основните моменти: 

Изследванията на утайките предназначени за земеделието трябва да включва следните  

показатели: 

 Сухо вещество, органично вещество; 

 рН; 

 Общ, амониев и нитратен азот; 

 Фосфор, калий – общи и подвижни форми; 

 Калций, магнезий, сяра от сулфати; 

 Кадмий, мед, никел, олово, цинк, живак, хром, арсен; 

 ПАВ /полициклични ароматни въглеводороди/и ПХБ/полихлорирани бифенили / 

 Esherichia coli, Salmonella spp., Clostridium perfringens и жизнеспособни яйца на 

хелминти. 

Пределно допустимите концентрации ПДК на тежки метали в утайките са дадени в 

Приложение 1; 

Пределно допустимите концентрации на металите в почвите, които приемат утайки от 

ПСОВ са дадени в Приложение 2, 

Микробиологичните  и паразитологични  изисквания към утайките  са дадени в 

Приложение 3.  

Честотата на изпитване на утайките  е дадена в Приложение 4.  

Изпитванията на почвата се извършват преди първоначалното оползотворяване на 

утайките, а след употребата им  на всеки 5 години. 

 

Ключовите моменти  в схемата  на третиране и оползотворяване на утайката от ПСОВ в 

селското стопанство  са обобщени на  фиг.5.               
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Фигура 5 
 

 

Схема за третиране и оползотворяване на утайките от ПСОВ 

(източник: „Утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води и правила за тяхното 

оползотворяване”, С. Маринова, 2008) 

Пробите се вземат преди първоначалното оползотворяване на утайките  и на всеки 5 

години, ако друго не е предвидено в разрешението по чл.6, ал.1,т. 3 от ЗОЗЗ. 

    Потребители на утайки, предназначени за оползотворяване в земеделието  трябва да 

имат разрешение  от органите на Министерство на земеделието и храните  и разрешение за 

дейности с отпадъци, издадено по реда на ЗУО. С тези разрешителни се определят: 

 Размерът и местонахождението на площите за третиране; 

 Честотата на изпитване  на почвата за съдържание на тежки метали; 

 Количествата утайки, отговарящи на изискванията  за ПДК на тежки метали, които 

могат  да се внасят годишно  в почвата на единица площ, така че да не се превишава 

ПДК на тежки метали в почвата; 

 Анализа на други фактори  влияещи върху почвата.  

Въз основа на агрохимичната и химичната характеристика на  утайките и на почвите, се 

определя нормата на торене с утайка, в зависимост от изискванията  на културите  и 

ПО ЧЛ. 8 ОТ НАРЕДБАТА ЗА 

УТАЙКИ- протоколи за изсл. на 

утайките - химична и 

агрохимична характеристика, 

УОЗ, микробиологични и 

паразитологични показатели 

ПО ЧЛ. 8 ОТ НАРЕДБАТА ЗА 

УТАЙКИ-протоколи за изсл. 

на почвата - химична и 

агрохимична 

характеристика 

 

ПО ЧЛ. 37 ОТ ЗУО 

За дейности по 

съхранение, обработка, 

извозване на утайките и 

др. 

ИЗИСКВАНИЯ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО  

РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА УТАЙКИТЕ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

ТРЕТИРАНЕ НА УТАЙКИТЕ ПРЕДИ ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ- 

За утайките от ПСОВ Велики Преслав се препоръчва 6  

месечно съхранение на обособена площадката за 

естествено обеззаразяване 

ТОВАРЕНЕ НА УТАЙКИТЕ 

 

СЕИТБА НА КУЛТУРИ 

ТРАНСПОРТИРАНЕ 

 РАЗПРЪСКВАНЕ 

АГРОМ. ОБРАБОТКИ 

 

ПЕРИОДИЧЕН МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ И УТАЙКИТЕ 
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почвите. Утайките се внасят сезонно в зависимост от вегетационния период на културата, 

която се отглежда /обикновено по време на есенната или пролетната дълбока оран /.  

1.5.2.8.Прогноза за количеството оползотворени  утайки в земеделието 

Характерни растителни култури, за които е регламентирано внасянето на утайка са 

зърнените – пшеница, царевица и ечемик и маслодайни култури – слънчоглед и рапица. По 

данни на Община Велики Преслав, площта на засадените  земи с този вид култури  възлиза 

на 8 057ха. към 2014г. /Таблица 21/. При обичайните  технологични  агротехнически 

мероприятия  при оползотворяването на утайките в селското стопанство    цялото годишно 

количество утайка може да бъде оползотворено за наторяване продължителен период от 

време.  

 

Технологични предпоставки за оползотворяване на утайките в селското 

стопанство 

Таблица 21 

Общо налична площ ха. 7750 

Период на повторяемост на прилагането 

на утайка години 5 

Налична площ за 1 година ха. 1550 

Очаквана норма на торене* т./ха./г. 100 

Количество утайка за година т./г. 511 

Необходима площ за 1 година ха. 5.11 

 

*Окончателната норма на торене с утайка ще се определи в зависимост от химичната 

характеристика на почвата и утайката. 

 Транспортна схема при използване на утайките в селското стопанство 

    Таблица 22 

Вид на отпадъка Краен получател Транспортен маршрут Превозвач 

Неопасни, стабилизирани 

утайки от ПСОВ, 

отговарящи на 

нормативните изисквания 

за оползотворяване в 

земеделието  

Селскостопански 

фермери, които приемат 

утайки според разработен 

план график 

Утайката се транспортира 

по предварително 

установени маршрути. 

Специализирано 

транспортно звено към  

ПСОВ 

По-голямата част от обработваемите площи са разположени в радиус до 20 км от град Велики 

Преслав.В зависимост от точното местоположение на земята, за всеки конкретен случай, ще се 

изготвя конкретна транспортна схема. 

 

1. 5.3. Използване на утайките за възстановяване и рекултивиране на терени 

Почвите, които са били засегнати от дейностите на кариери, депониране на отпадъци и 

други дейности имат значителна полза от внасяне на големи количества  органични вещества, 

намиращи се в утайките от пречиствателните станции.Съгласно българското законодателство 

този процес е известен като процес на  рекултивация. 
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Рекултивацията на нарушени терени  обхваща комплекс от инженерни, мелиоративни, 

селскостопански, горскостопански и други  дейности, изпълнението на които води  до 

възстановяването на нарушени терени  и подобряване на ландшафта. Чрез рекултивация се 

цели  основно възстановяване на годността на земята за земеделско и горскостопанско 

ползване, а при невъзможност се създава друг вид ползване, като се оформя подходящ 

ландшафт. 

Рекултивацията на нарушени терени се извършва чрез разстилане на хумусен пласт  

върху предварително  заравнен терен  или чрез разстилане на подходящи подобрители  към 

геоложките  материали на повърхността на терена  за създаване на условия за нормално 

развитие на растителните видове. 

При разглеждане на вариант за оползотворяване на утайки от ПСОВ за рекултивация на 

нарушени терени  основно трябва да се има в предвид  начина на ползване на земята  след 

рекултивацията: за целите на земеделско и горско стопанство или за възстановяване на 

ландшафта. 

1.5.3.1. Предпоставки 

 Утайката има необходимите качества за рекултивиране на нарушени терени; 

 Необходимо е да се спазва Наредба № 26/02.10.1996г. за рекултивация на 

нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи; 

 Наличие на достатъчно терени за рекултивация в община Велики Преслав / 

Таблица 23/ 

 

Терени подходящи за рекултивация  в община Велики Преслав 

      Таблица 23 

Имот Собственост 
Площ 

/ха./ 

Потенциален обем 

утайка за 

рекултивация, куб. м. 

Забележка 

Язовири - 

бракувани 

Частна 

общинска 

122.0  Пресъхнал язовир в 

землището на село Суха 

река  - имот 353001 

/49,765дка./ 

Дъно на язовир  в 

землището на село Златар – 

имот 000028 /72,754дка./ 

Каменни 

кариери 

Драгоево 

ДПФ 119.3   

/* залага се средно 0,3 ха. на година за рекултивиране на терени с активна утайка /   

По предварителна преценка горепосочените имоти могат да се рекултивират  до терени 

с различно предназначение. 

1.5.3.2. Очаквани резултати 

 Възможност за използване на получената утайка  за подобряване на паркове и 

градини, а извън населените места - за рекултивация на нарушени терени; 

 Положителен ефект върху екологичните условия в района, чрез подобряване на 

ландшафта и създаване на по-добри  условия за екологично разнообразие. 

1.5.3.3. Потенциални рискове 
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 Липса на информираност  на други организации и фирми, за възможността  за 

оползотворяване на утайките  за рекултивация на терени – необходимо е да се 

проведе разяснителна кампания  за информиране на населението за 

възможността за безопасно използване на утайките за рекултивация; 

 Трябва да се проучат терените за рекултивация , като се направи физико – 

химична оценка на почвите в рекултивираните терени,  ниво на подпочвените 

води, разстояние на обекта до ПСОВ и др.  

1.5.3.4. Технологични изисквания 

При рекултивация на терени, които ще се използват за  селскостопански нужди, 

утайките  трябва да отговарят на същите изисквания, както утайките използвани в селското 

стопанство. 

Рекултивацията на нарушени терени  и подобряване на слабопродуктивни  земи може 

да се извършва чрез самостоятелно  използване на утайка или смесването и със земни маси за 

създаване на условия за нормално развитие на растителните видове. Необходимо е да се 

подхожда конкретно  към всеки обект  и мероприятия чрез разработване на работен проект. 

1.5.3.5. Прогноза за количества оползотворени утайки чрез рекултивация  

При годишно производство на утайки 485.6 куб.м./г.  и данните за площта на 

нарушените терени изложени в таблица 6 – Технологични предпоставки  за оползотворяване 

на утайките в селското стопанство, може да се направи заключението, че съществуват големи 

потенциални възможности  за използване на утайките като средство за рекултивация  на 

общински терени за десетки години напред. 

1.5.3.6. Транспортна схема при използване на утайките за рекултивация 

 

Транспортна схема при използване на утайките за рекултивация 

     Таблица 24 

Вид на отпадъка Краен получател 
Описание на 

транспортния маршрут 
Превозвач 

Неопасни, 

стабилизирани 

утайки, които могат 

да служат за 

рекултивация на 

терени 

Терени, които 

предстои да се 

рекултивират по 

предварително 

разработен план 

график. 

От ПСОВ утайката се 

превозва по утвърдени 

маршрути, в зависимост 

от местоположението на 

крайния получател. 

Специализирано 

транспортно 

звено към 

ПСОВ. 

 

1.5.4. Други технологии 

Тук ще бъдат споменати и някои други технологии, които могат да бъдат обект  на 

дългосрочна перспектива. Те могат да бъдат обект на приложение в дългосрочен план.    

1.5.4.1. Компостиране на утайките 

Компостирането е технология за стабилизиране на утайката. Утайката се размесва с 

вещество разбухвател / слама, листа, дървени стърготини и др. / с цел да се достигне  

определена влажност / около 60% /  и достъп на въздух  във вътрешността на сместа. 

Компостирането е вид аеробно изгниване. Необходими са доста големи площи за 

компостиране на утайката  и периодично разбъркване на сместа, за да няма анаеробни зони. 

Предвижда се изграждане на площадка за компостиране на регионалното депо за 

неопасни отпадъци. 

1.5.4.2. Верми технология 
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В последните години в някои страни се развива т. нар. „вермитехнология” за 

трансформиране на органични растителни и животински  отпадъци и на утайки от пречистване 

на отпадъчниводи от населени места в т.нар. „вермикомпост”, чрез третирането им със 

специално селектирани дъждовни червей в подходящи биореактори. Това става възможно 

благодарение на  високо продуктивния  т.н. „червен калифорнийски червей”. Чрез неговата 

жизнена дейност  в съответните биореактори за сравнително кратко време  от утайките се 

произвежда висококачествен хумус, обогатен с азот-трансформиращи бактерии, който е 

високо оценяван търговски продукт. За разлика от утайките използвани в селското стопанство 

, които препърпяват бавна и продължителна трансформация  преди да се усвоят от растенията, 

биохумусът произведен по новата технология  се усвоява незабавно  и напълно от 

растителните култури, повишавайки рязко тяхната продуктивност без акумулирането на 

нитрати. 

Това е една много обещаваща технология, но тя все още се нуждае от  научни 

изследвания, за да може да бъде приложена в индустриален мащаб.  

В момента в страната   се реализират пилотни производства. 

1.5.4.3.Изгаряне на утайки 

Това е друга потенциална възможност с цел намаляване на обема на отпадъка при 

депониране. Обемът на оставащите от изгарянето  - сгурия и пепели  е редуциран най-силно в 

сравнение с останалите методи, но остатъците  от изгаряне на утайките може да са опасни. 

Съвременното изгаряне на утайки в циментовите пещи, с цел оползотворяване на 

енергията им  и частично заместване на горивото  е друга  потенциална възможност за тяхното 

третиране. В този случай освен изискване за калоричност се поставят и изисквания към 

съдържание на сухо вещество  и наличие на замърсители в утайките. 

Преди изгарянето на утайки те най-често се третират в метантанкове, като отделената 

енергия се използва за отопление. На ГПСОВ-Шумен отстояща на около 20 км  от ПСОВ 

гр.В.Преслав се предвижда ІІ етап на разширение, като образувания в съоръженията газ метан 

се оползотворява за отопление и производство на ел. енергия чрез изграждане на инсталация 

за когенерация. 

 

2. Цели, етапи и срокове на програмата 

Настоящата програма обхваща дейностите, свързани с управление на утайките, които ще се 

получават при пречистване на отпадъчните води в ПСОВ гр. Велики Преслав, след нейното 

пускане в експлоатация. 

Програмата разглежда процесите от образуването на утайките  до тяхното крайно 

обезвреждане или оползотворяване. 

Програмата определя  и задълженията на производителя на утайки и физическите и/или 

юридическите лица, оползотворители на утайките.  

Приоритетността на екологичната инфраструктура е очертана с основния стратегически 

документ на Община Велики Преслав - Общинския план за развитие за периода 2014-2020г., 

чрез  Приоритет 2: Опазване на околната среда  на Стратегическа цел 4: Постигане на 

балансирано и устойчиво териториално развитие.  

Приоритетът осигурява прилагането на фундаменталните принципи за осигуряване на 

устойчиво развитие, чрез следните цели: 

- Осигуряване на по-добро качество на атмосферния въздух и намаляване на риска за 

човешкото здраве и околната среда; 
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- Осигуряване на необходимите качествени водни ресурси за нуждите на населението и 

промишлеността и пречистване на отпадъчните води; 

- Минимизиране на генерираните отпадъци и осигуряване на ефективното им управление 

с нарастване на тяхното оползотворяване като суровинен ресурс на територията на общината; 

- Съхранение и опазване на наличното биоразнообразие и по-ефективно използване на 

наличните природни ресурси на екосистемата; 

- Намаляване на шумовото натоварване; 

- Подобряване на информираността на обществеността в общината и осигуряване на по-

активно участие при вземането на решения за ефективно управление на околната среда в 

общината. 

Основна цел на Програмата е да подпомогне бъдещата обработка  и оползотворяване 

на утайките, които да съхранят човешкото здраве и околната среда в краткосрочен и 

дългосрочен аспект. 

Краткосрочните цели на програмата са: 

 Разработване на план за управление на утайки от ПСОВ Велики Преслав, като част от 

Националния план за управление на отпадъците 2014-2020г. 

 Оценка на разходите за изпълнението му и разкриване на финансови механизми  и 

източници, подобряване на познанията на компетентните органи  относно практиката  

по оползотворяване на  утайките и свързаните с това разрешения  и инспекции. 

Дългосрочните цели са свързани с оползотворяване на утайките от ПСОВ Велики 

Преслав с минимален отрицателен ефект върху човешкото здраве и околната среда, чрез 

създаване на подходяща  инфраструктура от съоръжения за третиране и възможности  за 

оползотворяване на утайките; 

Необходимост от програмата: 

 Третирането на градските  отпадъчни води значително  намалява натоварването със 

замърсители повърхностните води, но генерира утайки като остатъчен отпадък; 

 Този вид утайки съдържат много потенциални замърсители, така че тяхното планирано 

третиране и последващо обезвреждане и оползотворяване е необходимо като 

компонент от общото управление на отпадъците и на общия подход към предпазване и 

контрол на замърсяванията; 

 В този аспект планираното  третиране и последващо обезвреждане  и оползотворяване 

на утайките  е необходимо като компонент от общото управление на отпадъците  и на 

общия подход към предпазване и контрол на замърсяванията. 

 

Програмата е с период на действие от 2014 до 2020г. 

Същата е отворен документ, изпълнението на който се отчита, във връзка с 

планираните мерки  и действия и тяхната обезпеченост подлежи на актуализация в 

процеса на осъществяването и. 

3. Технико - икономически анализ  

Направена  е  предварителна  икономическа  обосновка  за  прилагането  на 

различните сценарии за управление на утайките от ПСОВ. 

 

Част от средствата за обезпечаване на програмата щe се заложат в бюджета на общината. 
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За средствата, свързани с програми изясняващи начини за оползотворяване на утайките, 

следва да се кандидаства и пред други донори. 

 

Във връзка с оценката на икономическата целесъобразност при прилагането на 

отделните сценарии за управление на утайките е направен приблизителен разчет . 

 

3.1. Прогнозни финансови разходи при оползотворяване на утайките в земеделието  

Разпределението на средствата за обезпечаване нормалната дейност на ПСОВ, включително и 

разходите за управление на утайките ще се конкретизират с договор между Община Велики 

Преслав  и оператора.  

      Таблица 25 

Описание на дейността Срокове 

Очаквани 

разходи 

лв. 

Отговорник 

1.Създаване на звено за управление на 

дейностите по оползотворяване на утайките 

1.1 Регистър на селскостопанските земи, върху 

които може да се внася утайка от ПСОВ и 

създаване на картови схеми. 

1.2 Провеждане на обучителни семинари и 

разпространение на информационни 

материали сред селскостопанските 

производители за възможностите за 

използване на утайките като органичен 

резерв в земеделската практика; 

1.3 Обучение на персонала, който ще извършва 

практическата дейност по използването на 

утайките в земеделието. 

1.4 Разработване на указания и препоръки за 

оползотворяване на утайката - товарене, 

извозване и разпръскване и провеждане на 

агротехнически мероприятия върху площи 

наторени с утайка;  

 В 

едногодишен 

срок от  

въвеждане на 

ПСОВ в 

редовна 

експлоатация 

10 000 

 

4 000 

 

 

3 000 

 

 

1500 

 

1500 

Регионален 

ВиК 

оператор  

(ПСОВ) и 

община 

Велики 

Преслав 

2.Качествена оценка на утайките от ПСОВ 

2.1 Анализ на утайките от ПСОВ с оглед 

употребата им в земеделието по показатели 

посочени, в Наредбата от  14.12.2004г. 

2.2 Издаване на необходимите разрешителни и 

административни документи според 

Наредбата от 14.12. 2004г. 

След пускане 

на ПСОВ в 

експлоатация 

и периодично 

3 500 

 

2 000  за 

проба 

1500 

ПСОВ 

оператор 

 

 

консултант 

експерт; 

ПСОВ 

оператор 
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Описание на дейността Срокове 

Очаквани 

разходи 

лв. 

Отговорник 

3.Избор на площи за използване на 

утайката, като торно средство 

3.1 Създаване на картова схема на земеделски 

площи, собственост на фермери, изразили 

съгласие да приемат утайка; 

3.2 Сключване на договор със земеделски 

производители за приемане на утайките;  

3.3 Анализ и оценка на почвата, в която ще се 

внася утайка по показатели посочени в 

същата наредба; 

3.4 Издаване на необходимите разрешителни и 

административни документи според 

Наредбата от 14.12.2004. 

ежегодно  

 

ежегодно 

веднъж на 4-5 

години по т 

3.3 и 3.4 

2550 

 

1 000 

 

 

550 за 

проба 

 

1 000 

 

ПСОВ 

оператор 

Община 

Велики 

Преслав; 

земеделски 

производите

ли  

4.Текущ контрол и отчетност относно 

оползотворяването на утайките в селското 

стопанство 

4.1 Периодичeн контрол на качествата на 

утайките и оползотворените количества от 

страна на производителя на утайки  ПСОВ 

Велики Преслав в съответствие с 

изискванията на Наредбата за утайки от 

14.12.2004г. 

4.2 Периодична отчетност за размера на 

площите и количеството внесена утайка от 

страна на фермера съгласно изискванията 

на законодателството; 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

Ежегодно 

3 600 лв 

 

 

 

3 600 

 

 

 

 

 

ПСОВ 

оператор; 

земеделски 

производите

ли 

 

Общите разходи за първоначалния период (2015-2016) възлизат на 19 650 лв. За 

следващите периоди, разходите по управление на утайките ще бъдат намалени, тъй като  

дейностите ще бъдат свързани основно с актуализиране на събраната информация и текущ 

контрол.) 

Препоръчва се разходите по товарене, извозване и разпръскване на утайката върху 

земеделските площи да са за сметка на производителя на утайки и те ще бъдат калкулирани в 

зависимост от отдалечеността на обработваемите земи. Това ще се определя за всеки 

конкретен случай. Всички останали разходи, свързани с отглеждането на културите да са за 

сметка на земеделския производител, приел утайката. Разходите по управление на утайките в 

селското стопанство ще бъдат заложени в бюджета на общината и ВиК оператора. 

Гореизложените цени са към момента на изготвяне на програмата., без ДДС и следва да бъдат 

ежегодно актуализирани съобразно инфлацията. 
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3.2. Прогнозни финансови резултати  при използване на утайките за за рекултивация на 

терени  

     Таблица 26 

Описание на дейността Срокове 
Очаквани разходи 

 лв. 
Отговорник 

1. 1.Създаване на звено за 

управление на дейностите по 

използване на утайките  за 

рекултивация: 

1.1. 1.1.Картов регистър на нарушените 

терени, за които може да се 

използва утайка за рекултивация 

според изискванията на 

законодателството; 

1.2. 1.2.Провеждане на информационна 

кампания  сред собствениците на 

нарушените  терени за 

възможностите  за използване на 

утайките за рекултивация; 

1.3. 1.3.Разработване на технологични 

варианти за рекултивация; 

1.4. 1.4.Обучение на персонала, които 

ще извършва практическата 

дейност  по прилагането  на  

утайките за рекултивация  на 

нарушени терени. 

 

 

 

До края на 

2015г. 

7 000 

 

 

1000 

 

1000 

 

4 000 

 

1 000 

В и К ООД –

оператор на 

ПСОВ и 

Община 

Велики 

Преслав 

2.Качествена оценка на утайките 

от ПСОВ с оглед употребата им  

за рекултивация на терени 

След 

пускане на 

ПСОВ през 

2015г , след 

това 

периодично 

2 000лв. 

 за една проба 
ПСОВ 

оператора 

3.Избор на площи, подлежащи  на 

рекултивация за използване на 

утайката 

3.1. Сключване на договори със 

собственици на терени, подлежащи 

на рекултивация; 

3.2. Анализ, оценка на  изисквания 

свързани с рекултивация на всеки 

конкретен терен, в зависимост  от 

насоките на бъдещото 

предназначение; 

3.3. Разработване на технологичен 

проект за рекултивация. 

 

 

 

м. 

септември 

2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В зависимост от 

площта на терена за 

Община 

Велики 

Преслав, 

ПСОВ 

оператор, 

собственици 

на терени за 

рекултивация 
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/* залага се средно 0,3 ха. на година 

рекултивиране на терени с активна 

утайка /   

рекултивация – 

20 000 лева 

Гореизложените цени общо 29 000 лева на първи етап в таблицата са към момента на 

изготвяне на програмата, без ДДС и следва да бъдат ежегодно  актуализирани  съобразно 

инфлацията. 

Финансовият ресурс за рекултивация на нарушени терени ще се осигурява от 

средствата  набрани чрез такса смет  на общината, координирано с оператора  на ПСОВ 

Велики Преслав. 

3.3. Прогнозни финансови разходи при депониране на утайките-временно съхранение в 

района на ПСОВ до изясняване на причините за образуване на нестандартни или опасни 

утайки. 

       Таблица 27 

Описание на дейността Срокове 
Очаквани 

разходи, лв. 
Отговорник 

1. Качествена оценка на утайките 

1.1.Анализ на показателите, по които 

утайката не отговаря  на изискванията за 

използване в селското стопанство  или за 

рекултивация на терени; 

1.2.Класификация на утайките, в 

съответствие с указанията на Наредба № 

2/23.07.2014г. 

1.3.Анализ на потенциалните източници 

на замърсяване  - анализ на отпадъчните 

им води. 

1.4.Уведомяване на собственика на 

предприятието замърсител за незабавно 

предприемане на мерки за отстраняване 

на вредните емисии.Налагане на санкции 

в съответствие с българското 

законодателство. 

 

След пуска на 

ПСОВ в 

редовна 

експлоатация 

2 000 за  проба ВиК 

оператор 

ПСОВ, 

Община 

Велики 

Преслав 

2. 2.Временно складиране на утайките на 

предназначената за тази цел площадка 

в района на ПСОВ Велики Преслав 

2.1.Ако утайката не отговаря на 

санитарно-микробиологичните 

показатели, то следва да се съхранява за 

период от 12 месеца  за естествено 

обеззаразяване  и обезмирисяване и 

последващо оползотворяване по сценарий 

постоянен  
ПСОВ 

оператора 
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1 или 2. 

2.2.Ако утайката съдържа тежки метали 

над  пределно допустимите концентрации 

тя се изпраща на депо  за опасни 

отпадъци. 

3.Сключване на договор с оператор на 

депо за опасни отпадъци 

3.1. При условие, че партидата утайки се 

класифицират като „опасна” следва да 

бъде сключен договор с фирми имащи 

право да извозват и третират опасни 

отпадъци. 

Своевременно 

при 

регистриране 

на   

некачествена 

партида  

утайки 

 

ПСОВ 

оператора 

Община 

Велики 

Преслав 

4.Транспортиране и депониране на 

утайките до съответното депо 

4.1.До клетки за съхранение на опасни 

отпадъци в гр. Силистра – 120 км. 

Своевременно 

при 

регистриране 

на 

некачествена 

партида 

утайки 

Около  

1 500лв/год 

ПСОВ 

оператора 

 

 При направения по-горе анализ се вижда, че годишните разходи за аварийно 

депониране на утайки възлизат  на 3 500 лв./година. Предвиждат се разходи за 

транспортиране, командировки, амортизации и др. Посочените цени са към момента на  

изготвяне на програмата без ДДС и следва да бъдат ежегодно  актуализирани съобразно 

инфлацията. 

Финансовият ресурс за обезпечаване на програмата при аварийно депониране на 

утайките ще се осигури от средствата събрани чрез такса смет на Общината, координирано 

с оператора на ПСОВ Велики Преслав. 

3.4. Бюджетни средства и други донори, МОСВ, МРРБ 
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КРАТКОСРОЧНА ПРОГНОЗА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УТАЙКИТЕ ОТ ПСОВ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 

     

  Таблица 28 

 

Година от 

въвеждане на 

ПСОВ в 

експлоатация 

Прогнозно процентно разпределение на утайките по начина на третиране 

СЦЕНАРИЙ 1 

 

Оползотворяване в 

земеделието 

/горското стопанство 

% 

СЦЕНАРИЙ 2 

 

Оползотворяване 

за рекултивация 

% 

СЦЕНАРИЙ 3 

 

Оползотворяване  

с депониране % 

СЦЕНАРИЙ 

Авариен 

план 

опасни 

утайки % 

1 92 5 2 1 

2 88 10 1 1 

3 83 15 1 1 

 

 

        Таблица 29 

 

Дейности 
Източник на 

средства 
Изпълнител 

Приблизителна 

стойност лв/г 

Регистър на генерираните  

утайки 

 

 Оператор на ПСОВ Оператор на 

ПСОВ 

0 

Регистър на депонираните  

утайки 

 Оператор на ПСОВ Оператор на 

ПСОВ  

 

Оп-р депо 

0 

Транпортиране  на 

утайките до терени 

за рекултивация 

Оператор на ПСОВ Оператор на 

ПСОВ 

20 000 лв 

Транспортиране на 

пясък от 

пясъкозадържателя 

до депо за неопасни 

отпадъци – рег. депо 

Оператор на ПСОВ Оператор на 

ПСОВ 

5 000 лв 

Транспортиране на 

опасни отпадъци - 

аварийно 

Оператор на ПСОВ Оператор на 

ПСОВ 

1 500 лв. 

Обозначаване  

участъците на 

терените за 

рекултивация, където 

ще се депонират 

утайките 

Община Велики 

Преслав 

Лицензирана 

геодезическа 

фирма 

2 000 лв 

Геодезически  контролни 

измервания  2 пъти /год 

Община Велики 

Преслав 

Лицензирана 

геодезическа 

фирма 

2 000 лв 
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4.  Координация с други програми, имащи връзка с дейността 
 
 

 Програми, свързани с приложение на утайките в селското и горското стопанство 
 

 Програми за алтернативни горива 
 

 Национален план за управление на утайките от ГПСОВ 
 

 Система за оценка на резултатите и актуализация на програмата 
 
 

 Програмата за управление на утайките от пречиствателна станция за отпадъчни води е 

неразделна част от Програмата за опазване на околната среда на Община  В.Преслав. 

Включването на цели и мерки за този сектор в програмата за опазване на околната 

среда ще определи приоритетността им в целия комплекс от екологични проблеми на 

Общината. 
 

 Проект за изграждане на регионално депо за твърди битови отпадъци – необходимо 

е да се предвиди сектор за депониране на утайки от ПСОВ; 
 

 Програми и проекти, свързани с рекултивация на земи, озеленяване; 

 

 

5 . Параметри за контрол за изпълнението на програмата за управление на утайките 
 

5.1. Контрол на генерираните утайки в рамките на ГПСОВ 

Контролът за качеството и количеството на генерираните утайки е част от контрола  на 

целия технологичен  процес  на пречистване  на отпадъчните  води. Това включва 

изследването на редица показатели. Броят на показателите, които ще се следят и честотата  

на замерване са обект на План за експлоатация  на ГПСОВ  гр.В.Преслав. Параметрите,  

които имат пряко отношение  към качеството  и количеството на генерираните утайки са: 

  - Качествен състав на входната отпадъчна вода - липса на вещества, които биха 

категоризирали      утайките  като  непригодни  за  по-нататъшното  им 

оползотворяване; 

  - Концентрацията на кислорода в биобасейна - при липса на достатъчно кислород 

процесите на биологично разграждане ще бъдат незавършени, което може да рефлектира 

върху органичния състав на утайката и способността й да се утаява; 

  - Времепрестой в съоръженията за хидравлично уплътняване на утайките - при 

малък времепрестой утайката няма да се утаи и уплътни достатъчно, а при престой   по-голям   

от   проектния   могат   да   започнат   процеси   на  анаеробно изгниване, които да доведат до 

разбухване на утайката и изнасяне с водния поток; 

  - Индекс на утайката - показател за способността на утайката да се утаява и 

представлява обемът утайка, в който се съдържа 1 г. сухо вещество; 

  - Органично  съдържание,   %  -  съдържанието   на  органични  вещества  в 

утайката, като процент от общото съдържание на сухо вещество; 

  - Сухо  съдържание,  %  -  показател  за  количеството  сухо  вещество,  като процент 

от общото тегло; 

  - Доза на флокулантите при механично обезводняване. 

 
 
5.2. Контрол върху използването на утайките след третирането им в ГПСОВ 
      За да се контролира дейността по управлението на утайките е необходима ежедневна 

отчетност  върху  количеството  генерирана  утайка,  количеството 
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депонирана  утайка  за  временно  съхранение  и  количеството  транспортирана утайка по 

предназначение. 

На база на ежедневните отчети се изготвят периодично доклади за количествена 

оценка върху разпределението на утайките според различните сценарии. 

На база на ежедневни  отчети се изготвя годишен отчет, съдържащ като минимум 

информация  за: количеството  на образуваните  утайки, количество  на оползотворените  

утайки  в земеделието,  количество  на утайките  използвани  за рекултивация на терени, 

както и количеството на утайките аварийно депонирани на депо. 

При използване на утайки в селското стопанство е необходимо воденето на отчетност и 

по изискванията на Наредбата за реда и начина за оползотворяване на  утайки от 

пречистването  на    отпадъчни  води        чрез                                       употребата   им  в  земеделието. Протоколът 

трябва да съдържа следните параметри: 

 

    Таблица 30 

Протокол за използване на утайката в селското стопанство 
№ Показатели в сухо вещество Единици Количество 

1 Общо количество на образуваните утайки t/г  

2 Максимално количество утайка, която може да се   

употреби   в   почвата   за   единица   площ 

(годишна) 

t/г  

3 Общо   количество   утайки,   оползотворени   в 

земеделието 

t/г  

4 Обща  площ,  върху  която  са  оползотворени 

утайките 

t/г  

 
 Таблица 31 

Качество на утайките, използвани в селското стопанство 
№ Параметри Стойности, mg/kg сухо вещество 

1 Кадмий  

2 Мед  

3 Никел  

4 Олово  

5 Цинк  

6 Живак  

7 Хром  

8 Арсен  

9 Общ Азот  

10 Общ Фосфор  

11 Калий  
 
 

Периодичните  отчети  се  представят  за контрол  пред  компетентните  органи (РИОСВ 

Шумен и Община В.Преслав). 

Контролните  органи  трябва  да  анализират  тенденциите,  свързани  с 

регистрираното разпределение на начините за третиране на утайките, да правят прогнози  и  

при  необходимост  да  взимат  адекватни  мерки,  свързани  с дългорочното управление на 

отпадъците. 

  
 
6. Заключение 

Въз основа на направения анализ за прогнозното качество и количество  на 

генерираната  излишна  активна  утайка  от  ГПСОВ  -  В. Преслав,  е  създадена 

практически изпълнима Програма за управление на утайките, отговаряща на стандартите на 
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ЕС и българското законодателство. 

 

Програмата препоръчва приоритетно оползотворяване на утайките в селското стопанство 

като торно средство (Сценарий 1) и/или за рекултивация на нарушени терени (Сценарий 2). 

Когато партида утайка не отговаря на изискванията за употреба по Сценарии 1 и 2 се 

предвижда аварийно депониране за постигане на санитарно-епидемиологичните  изисквания  

или  депониране  на  специализирано депо (Сценарий 3). 

Тъй   като  оползотворяването  на  утайките  в  селското  стопанство  и   за 

рекултивация на терени в България е все още новост, е необходимо провеждане на 

организационни и образователни мероприятия, като подготовка и провеждане на  

обучителни семинари,   нагледни  материали  и  др.,  регистър на селскостопанските 

земи и на терените за рекултивация. Тези дейности следва да се осъществят преди или по 

време на въвеждане на ГПСОВ в експлоатация. 

 

Процесите по товарене и разтоварване на утайката не са включени във финансовите 

разчети, тъй като те са постоянни за всички сценарии и следва да бъдат включени в 

оперативната дейност на ГПСОВ. 
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7. Приложения 

 
      Приложение № 1 

 
Пределно допустими концентрации на тежки метали и устойчиви органични 

замърсители в утайките, предназначени за употреба в земеделието (Наредба за реда и 

начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез 

употребата им в земеделието към чл. 6, ал. 1, т. 3 чл.11, ал.1, т.2 и чл. 16, ал.3 (обн. ДВ, 

бр. 112, 23/12/2004, посл. изм. ДВ. Бр.29 от 8 април 2011г. посл. изм. ДВ. Бр.29 от 8 април 

2011г.)); 

 

№ по 

ред 

 

Параметри 
ПДК mg/kg сухо 

вещество 

1. Кадмий 30 

2. Мед 1600 

3. Никел 350 

4. Олово 800 

5. Цинк 3000 

6. Живак 16 

7. Хром 500 

8. Арсен 25 

9. 
ПАВ (полициклични ароматни 

въглеводороди 
6,5 

10. ПХБ (полихлорирани бифенили) 1 
 
 

 

          Приложение № 2 

 
Пределно допустими концентрации на тежки метали в почвата (Наредба за реда и 

начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез 

употребата им в земеделието, към чл. 6, ал. 1, т. 2, чл.9, ал.3, чл.11, ал.1, т.2 и чл.чб, ал.3 

(обн. ДВ, бр. 112, 23/12/2004, посл. изм. ДВ. Бр.29 от 8 април 2011г.)); 
 
 

№ по 

ред 

 
 рН 

Пределно допустими концентрации, mg/kg сухо вещество 

Кадмий Мед Никел Олово Цинк Живак Хром Арсен 

1. 6-7.4 2.0 100 60 80 250 1 200 25 

2. > 7.4 3.0 140 75 100 300 1 200 25 
 
 
 

Забележка:   Активната реакция (рН) на почвата се определя в суспензия, при 

съотношение почва: вода 1 : 5 и време на взаимодействие с вода 5 часа. 
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          Приложение № 3 

 
Микробиологични и паразитологични изисквания, които трябва да бъдат 

удовлетворени при третиране на утайки предназначени за оползотворяване в земеделието 

(Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни 

води чрез употребата им в земеделието, към чл. 

6,  ал.  1,  т.  2,  чл.9,  ал.3,  чл.11,  ал.1,  т.2  и  чл.ч6,  ал.3  (обн.  ДВ,  бр.  112, 

23/12/2004, посл. изм. ДВ. Бр.29 от 8 април 2011г.)); 
 

№ по ред Показател Единица мярка 

1. Salmonella spp. не се допуска в 20 g 

2. Escherihia coli титър над 1 g 

3. Clostridium perfringens титър над 1 g 

4. Жизненоспособни яйца на хелминти 1бр на1 kg (сухо вещество) 

 
 
 

          Приложение № 4 

 
Честота на изпитване на утайките, в зависимост от количеството на образуваните 

утайки (Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на 

отпадъчни води чрез употребата им в земеделието към чл. 8, ал.5 (обн. ДВ, бр. 112, 

23/12/2004, посл. изм. ДВ. Бр.29 от 8 април 2011г.)); 
 

№ по 

ред 

Количество 

генерирани тайки в 

тонове сухо 

вещество за година 

 
 

Минимален брой изпитвания годишно 

 

 

Агрохимически 

параметри 

 
 
 
 

1 

 

 

Тежки 

метали и 

арсен 

 
 

2 

 

 

Устойчиви 

органични 

замърсители 

 
 

3 

 

 

Микробиологи- 

чни и 

паразитологич- 

ни показатели 

4 

1. До 250 * 2 * 2 

2. 250-1000 1 2 * 2 

3. 1000-4000 2 3 1 2 

4. Над 4000 4 4 1 4 

 

Забележки: 
 

1 - общ, амониев и нитратен азот, фосфор, калий, калций, магнезий, сяра; 

2 - кадмий, мед, никел, олово, цинк, живак, хром; 

3 - ПАВ (полициклични ароматни въглеводороди) и ПХБ (полихлорирани бифенили); 

4  -  Esherichia  coli,  Salmonella  spp.,  Clostridium  perfringens  и жизненоспособни  яйца  

на хелминти. 

* преди първоначалната употреба на утайките и след това по преценка на 

компетентния орган по чл.8. 
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     Приложение № 5 

 

Велики 

Преслав 

Имот 

№ 
№ и дата на АОС 

Местност Категория 
Дка. ОПФ 

58222 96.3 1583/25.10.2011 Шанка ІV 1,000 Изостав.нива 

 96.9 200/18.07.2003 Шанка ІV 1,060 нива 

 159.22 1582/25.10.2011 Липару VІІ 0,521 Овощ.градина 

 124.12 1225/19.01.2011 Средния път ІV 1,001 нива 

 215.14    0,208 нива 

 177.6 210/18.07.2003 Драката * VІІ 0,688 Изостав.нива 

 185.4 1581/25.10.2011 Тунесец * ІІІ 0,801 Изостав.нива 

 194.2 1580/25.10.2011 Кар * VІ 0,683 Изостав.нива 

 212.1 1579/25.10.2011 Узундж алан VІ 1,857 Изостав.нива 

 232.1 218/18.07.2003 Аврадака * ІІІ 1,679 Изостав.нива 

 436.23 243/03.02.2004 Блатото VІ -ІV 1,059 нива 

 437.1 1495/24.08.2011 Блатото ІV 2,022 нива 

 430.72 1577/25.10.2011 Бобая ІІІ 0,895 нива 

 430.75 1576/25.10.2011 Бобая ІІІ 0,894 нива 

 197.11 1263/19.01.2011 Чуката VІ 1,000 Др.сел.стоп.тер. 

 111.140 1262/19.01.2011 Средния път ІV 1,218 нива 

 111.12 1261/19.01.2011 Средния път ІV 1,953 нива 

 111.139 1260/19.01.2011 Средния път ІV 2,301 нива 

 111.138 1259/19.01.2011 Средния път ІV 1,038 нива 

58222 111.20 1258/19.01.2011 Курията ІV 1,179 нива 

 111.6 1257/19.01.2011 Курията ІV 1,190 нива 

 469.4 1249/19.01.2011 Шанка ІV 2,948 нива 

 455.1 1248/19.01.2011 Маркиш ІІІ 1,091 Изост.земя 

 451.1 1247/19.01.2011 Тунесец ІІІ 0,843 Изост.земя 

 437.2 1246/19.01.2011 Блатото ІV 0,462 нива 

 350.23 1240/19.01.2011 Аргата ІV 1,978 ливада 

 290.2 1234/19.01.2011 Шумака ІІІ 1,172 лозе 

 173.2 1230/19.01.2011 Могилата VІІ 1,294 Изост.земя 

 171.1 1229/19.01.2011 Круш. клад VІІ 1,738 лозе 

 169.5 1228/19.01.2011 Могилата VІІ 0,993 Изост.земя 

 167.4 1227/19.01.2011 Круш. клад VІІ 1,388 лозе 

 106.11 1224/19.01.2011 Средния път ІV 1,339 лозе 

 93.6 1224/19.01.2011 Геракар ІІІ 1,001 лозе 

 111.17 1215/19.01.2011 Курията VІ 1,584 нива 

 294.4 1388/17.02.2011 Шумака ІІІ 1,863 лозе 
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  Приложение № 6  

Схема на пречистване на водите 

входна шахта 

                                        ПСОВ                                                                            

                                                                                       Отпадъци от ГР 

                                            ГРУБИ РЕШЕТКИ 

                                                                

                                         Отп.от ФР 

                                            ФИНИ РЕШЕТКИ       

                                                                                                Въздух 

 Рециркулираща                Аеруем  Пясъко и маслозад.           Масла 

     Утайка                                                                                   Отп. ПЗ 

 

                                              Класификатор 

 

            Рециркулираща 

        смес                            Аерационни басейни                     Въздух 

                                                                                                   Реагент 

                                            Декантери                                 Плаващи вещества 

 

                                          Контактен резервоар                  Хлор 

  

  Излишна утайка            Изход ПСОВ 

 

                                                                     Заустване р.Камчия 

Съд за утайки 


