Приложение № 1.16.2.
Водоснабдителни съоръжения
около НП Централен Балкан
(по общини)
Ловешка област
1. Община Тетевен
В настоящия момент действа водоснабдителната група “Рибарица-Тетевен”.
Групата има изградени два броя водохващания на к. 900 м н.в. в местността
Болованджика с минимален дебит 70 л/с и в местността Брестнишка лъка с минимален
дебит 40 л/с. Водоснабдява се с. Рибарица и част от гр. Тетевен. Друга перспективна
водоснабдителна група е “Черни Вит-Луковит”. Изграден е първият етап от участъка
Гложене-Луковит. Изградено е речно водохващане на река Черни Вит над с.
Дивчовото.
2. Община Троян
Съществуващото водоснабдяване на гр.Троян и още девет села е от
водоснабдителната група “Черни Осъм” с дебит 50 л/с. Вторият водоизточник за
гр.Троян е планинското водохващане от река Въртяшка. Средногодишното водно
количество варира от 20-90 л/с. Третият водоизточник са: “Оросителните полета” в
местността “Миревското”. С него се използва водата на река Черни Осъм за подаване
на допълнително количество в месеците на маловодие т.е.когато дебита на групата
“Черни Осъм” е малък. Градовете Троян, Ловеч, с.Черни Осъм и още 26 села се
водоснабдяват от каптаж “Стенето” с дебит 500-600 л/с. Друго голямо водохващане е в
местността Смесите, където се сливат река Черни Осъм и река Краевица. Една част е за
ВЕЦ, а друга част е за водоснабдяване на с. Бели Осъм, гр. Ловеч, Троянския манастир;
кв. Нешковци и кв. Стойковци - с общ дебит 1000 л/с. Всички хижи попадащи в парка
и в контактната зона са на локално водоснабдяване - това са: х. Бенковски; х. Момина
поляна; х. Вежен; х. Хайдушка поляна; х. Дерменка; х. Хайдушка песен; х. Амбарица;
х. Добрила; х. Стенето; х. Чучул; х. Яворова лъка.
3. Община Априлци
Водоснабдява се от каптажите “Пенови” и “Глиганови дупки” и каптаж
“Глогът” с общ дебит 20-50 л/с. Тази водоснабдителна група се нарича “Острец”.
Друго голямо водохващане за гр. Априлци: кв. Видима и кв. Зла река е “Бъзов дял” в
местността Бъзов дял. Друга голяма водоснабдителна група е “Севлиево-Велико
Търново” с водоизточник река Видима. Тук е изграден и ВЕЦ “Видима”. Общото
водно количество за Севлиево и Велико Търново възлиза на 120 л/с. Хижа Тъжа и хижа
Мандрата са на локално водоснабдяване. Хижа Плевен е водоснабдена от водохващане
„Бъзов дял”.
Габровска област
1. Община Севлиево
Основните водоизточници за гр.Севлиево са предимно открити водохващания в
местността Лъгът на река Бяла; река Зелениковска; река Багарещица; река Цървулщица
и река Росица. От всички тези водохващания, водата посредством стоманени тръби Ф

500 и водно количество - 400 л/с отива в Пречиствателна станция в с. Стоките, а оттам
за водоснабдяването на града.
Старозагорска област
1. Община Павел баня
В контактната зона на парка попада част от община Павел баня. Населените
места, които се водоснабдяват от водоизточници в парка са Павел баня, с. Габарево, с.
Виден, с. Асен, с. Горно и Долно Сахране, с. Скобелево, с. Манолово и с. Тъжа.
Съществуващото водоснабдяване на цялата община се осъществява от 29
водоизточника - 5 бр.каптажи и дренажи, 3 бр. тръбни кладенци, 9 бр.шахтови
кладенци и 2 речни водохващания - с общ дебит 486,0 л/с. По-големи водоснабдителни
групи са “Скобелево-Асен” и “Габарево” за водоснабдяване на с.Скобелево; с.Асен;
с.Горно и Долно Сахране. Град Павел баня се водоснабдява от 15 бр.дренажни
кладенци по течението на река Тунджа, като тази водоснабдителна система захранва и
гр.Казанлък; с.Виден и с.Турия с общ дебит 125 л/с. Хижа Соколна; хижа Тъжа; хотелресторант “Табите”; летовище “Смесите”, попадащи в парка са на локално
водоснабдяване.
Пловдивска област
1. Община Карлово
Обхваща множество градове и села, разположени в североизточната част на
Карловската котловина, и в южната част на Калоферската планина на височина 450 м
н.в. Основните водохващания попадащи в НП “Централен Балкан” и водоснабдяващи
гр. Карлово и гр. Сопот са:
- по река Манастирска
- по река Леевица
- по река Стара, като част от водите на река Стара са хванати и за ВЕЦ “Карлово”
- по река Дамлъ дере и по река Сухо дере с общ дебит 200 л/с
Допълнително гр. Сопот се захранва с вода и от водохващане в местността
“Водопада” с дебит 36 л/с. Друго голямо водохващане в НП “Централен Балкан” е
речното водохващане по река Тунджа в местността Паниците, както и планинското
водохващане на к.576 м н.в. по река Бяла с общ дебит 160 л/с. Последните
водохващания водоснабдяват град Калофер. Град Клисура е също към община
Карлово. Водоснабдява се от каптажи, разположени по течението на река Зли дол с
общ дебит 5 л/с. Всички хижи в парка - х. Рай; х. В. Левски; х. Балкански рози; х.
Хубавец; х. Незабравка; х. Козя стена; х. Ехо; заслон “Орлово гнездо”, заслон “Ботев”
са на самостоятелно водоснабдяване.
Софийска област
НП “Централен Балкан” обхваща части от община Пирдоп и община Антон.
Водоснабдяването на гр.Пирдоп става от реките: Славова, Въртопа, Калиман дере,
Кору дере и Самър дере с общ дебит 10 л/с. Водохващанията за с.Антон са три: р.
Гушава; р. Конски дол и р. Ласката с общ дебит 6-8 л/с. Хижа Планински извори е на
самостоятелно водоснабдяване.
В заключение може да се отбележи:
 Изградените ВиК мрежи и съоръжения са в добро състояние и поддържани;










Освен това по отношение на качествата на питейната вода, наличните водни
ресурси - водохващания и каптажи са добре поддържани;
Каптираните извори и водохващания са отредени и отделени в СОЗ - пояс “А” като
редовно се следи за тяхното състояние, както и за наличния дебит и качество на
водата;
Доизграждането на санитарно-охранителните зони също оказва влияние за
запазване качествата на водата;
Водоснабдени са 90% от населените места;
По-големите водносилови групи подават вода предимно до градовете и част от
селата;
Водоснабдителната група “Черни Вит-Луковит” е още в I етап на строителството,
т.е. каптираните водни ресурси в м. Дивчевото не са включени в експлоатация;.
За водоснабдителните мрежи “Острец”, много от тях са стари, износени. Някои от
тях са подновени или положени паралелно на старите тръби - в кв.Острец - община
Априлци;
Като перспектива се предвиждат изграждане на няколко броя водохващания по река
Рибарица, река Заводна, река Костина и река Черна на к.800 м н.в. - община Тетевен.
Тези нови водоизточници ще увеличат дебита на водносиловата група “РибарицаТетевен”.

