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 Качество на водата по микробиологични показатели в България 

– Национални доклади за състоянието и опазването на околната 
среда - ИАОС 

– Обобщаващ доклад на европейската комисия от 16.06.2014 г. 
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4 (BG; 
CY;HU;LV) 

Големи водоснабдителни зони 

99—100 % 

95—99 % 

3 

14 

4 (BG; 
CY;IT;UK) 
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Малки водоснабдителни зони 

99—100 % 

95—99 % 

90—95 % 

< 90 %



Причини и решения на предизвикателствата 
с микробиологичните показатели на водата 

Замърсяване на 
водоизточниците 

Некачествени процеси на 
пречистване и 
дезинфекция 

Вторично микробиологично 
замърсяване в мрежата 

Развитие на микроорганизми 
в сградните инсталации 
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Предпазване на 
водоизточниците 

(учреждяване на СОЗ) 

Подобряване на 
работата на ПСПВ  и 

процесите на 
дезинфекция  
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Информиране на потребителите за възможните 
рискове и начините за справяне с тях 

Промиване и 
дезинфекциране на мрежата 

Осигуряване на остатъчен 
бактерициден ефект в тясна 

граница по продължение на 
водоснабдителната система 

Постоянен (редовен) мониторинг 
в ключови точки от 

водоснабдителната система 



Оптимизация на процесите на 
дезинфекция 



ИЗПОЛЗВАНЕ НА ХЛОРНИ РЕАГЕНТИ 
КАТО ДЕЗИНФЕКТАНТИ 

Дезинфектант Активен хлор Хлорен диоксид 

Начин на 
получаване 

Хидролиза на хлор газ, натриев 
хипохлорит, калциев хипохлорит или 
електролиза на натриев хлорид 

Активиране на натриев хлорит с: 
солна киселина, хлор, натриев 
персулфат 

Принцип на 
действие 

 мощен окислител,  
 влиза в химични реакции с 

жизнени компоненти от 
структурата на 
микроорганизмите, например с 
ензимите. 

 остава във вид на разтворен газ 
във водата; 

 селективен окислител - влиза в 
окислително - редукционни 
химични реакции посредством 
само един електрон. 

Вторични 
продукти 

Tрихалометани, халооцетни 
киселини, хлорамини и други  

Хлорити и хлорати 

Ефективност  
(CT фактор) 

•      вируси:        CT  2 – 30  * •      вируси:        CT  2 – 30 

•      бактерии:    CT  0,04 - 0,08  * •      бактерии:   CT  0,02 - 0,3 

•      протозои:    CT  25 – 245  * •      протозои:   CT  100 

Забележка:  
* За качествена дезинфекция е необходимо концентрацията на свободен хлор да бъде 
 0,5 mg/l след осъществен 30 минутен контакт със водата, при pH < 8. Би следвало да 
се осигури и остатъчен свободен хлор във водоснабдителната мрежа. На мястото на 
изтичането на водата от крана на потребителите тази концентрация трябва да 
бъде  0,2 mg/l. (WHO Guidelines for drinking-water quality – 4 ed., 2011) 
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МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕХНИКО 
– ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ 

• Оценка на риска за обслужващия персонал; 

• Оценка на риска за околната среда; 

• Изисквания към изходните реагенти; 
• Сложност на процесите на дезинфекция (синтезиране, 

черпене, дозиране); 
• Физични изисквания към работната среда; 

Изисквания за 
безопасност 

• Площ за съхранение  на изходните продукти; 
• Площ за монтиране на инсталацията; 
• Трудност на монтажа; 
• Автоматизация на процеса; 
• Квалификация на обслужващия персонал; 

Технологични 
изисквания 

Изисквания за 
експлоатация и 
монтаж 
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• Приети 10 % от стойността на капиталовложенията за 
година; 

• Стойност на основната апаратура; 
• Не са включени разходи за строителство, доставка, монтаж, 

пуск и настройка на системите; 
• Не са включени инвестиции за опционално оборудване; 

Амортизационни 
отчисления 

• Разходи за реагенти, електроенергия и подготовка на 
технологична вода; 

• Не включват транспортните разходи за реагенти; 
• Не включват разходи за обслужване на инсталациите; 
• Изходната цена на натриевия хлорит (NaClO2) е изчислена 

индиректно на база цена краен продукт. 

Капиталовло -
жения 

Експлоатационни 
разходи 



ИНСТАЛАЦИИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА 
ПИТЕЙНИ ВОДИ С ХЛОРНИ РЕАГЕНТИ 

Хлор газ Електролиза на морска сол 

Автоматизирани инсталации за ClO2 Инсталации за NaClO; Ca(ClO)2; ClO2 

База данни 

 Технически спецификации на продукти и инсталации за дезинфекция 
на питейна вода; 

 Срещи  с фирми производителки и доставчици на оборудване за 
българския пазар; 

 Разговори с ВиК дружества; 



ОЦЕНКА ПО КАЧЕСТВЕНИ ПАРАМЕТРИ 

Инсталации, използващи втечнен хлор (хлор газ) 

Технологични изисквания Изискавания за безопасност 

Изисквания към 
реагентите 

Сложност на процесите на 
дезинфекция 

Изисквания към работната 
среда 

Степен на опасност за 
експл.  персонал 

Степен на опасност 
от замърсяване 

 бутилки или варели 
под налягане;  

 не е желателно 
присъствие на 
твърди примеси; 

 необходимост от 
вакууметрично 
налягане  

 разход на хлор от 
съдовете  - макс. 1 % 
от първоначалния им 
обем (маса) 

 дозиране в 
газообразно 
състояние 

 Т° на въздуха в разходния 
склад 0 - 40 оC;  

 Т° в апаратното 
помещение по - висока от 
разходния склад ; 

 сухи помещения, с ниска 
влажност; 

 автоматизирана 
вентилация на 
помещенията  

 риск от взрив, 
задушаване и други 
негативни 
последици,; 

 предпазно облекло 
е задължително 

 риск от изтичане 
на хлор газ в 
околната среда 

Изисквания за експлоатация и монтаж 

Необходима площ за 
съхранение 

Необходима площ за 
монтаж 

Трудност на монтажа 
Сложност на 

автоматизиране 
Квалификация на 
експл. персонал 

 малка, поради 
компактността на 
съдовете за 
съхранение 

 инсталацията се 
монтира в серия от 
помещения  

 задължително се 
предвижда отделно 
помещение за 
обезвреждаща 
инсталация 

 многокомпонентна 
система, множество 
арматури и фитинги 

 висока прецизност при 
изпълнението на 
заварките 

 необходимост от 
крепежни елементи  

 допълнителен монтаж на 
обезвреждаща инсталация 

 необходимост от ел. 
задвижващи 
прибори 

 допълнителни 
измервателни 
уреди 

 допълнително PLC 
или SCADA 
оборудване  

 много висока, 
задължително 
обучение за 
работа с 
подобен тип 
инсталации,  



Инсталации базирани на електролиза на морска сол 

Технологични изисквания Изискавания за безопасност 

Изисквания към реагентите 
Сложност на процесите 

на дезинфекция 
Изисквания към 
работната среда 

Степен на опасност 
за експл. персонал 

Степен на опасност 
от замърсяване 
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  чисто с-е на NaCl > 99% 

 минимално съдържание 
на други примеси, (Br, Ca, 
Mg, Fe, Mn, сулфати и др.) 

 омекотяване на тех. 
вода   

 приготвяне на 
наситен разтвор на 
NaCl  

 синтез на активен 
хлор посредством 
електролиза  

 дозиране в течно 
състояние 

 ниска влажност в 
помещенията за 
съхранение 

 Т° в апаратното  
     5 - 40 °C 
 поддържане на 

условия, не 
позволяващи 
конденз на въздуха 

 опасност от 
неизправна ел. 
инсталация на 
системата 

 много ниска, 
безвредни 
изходни 
реагенти 
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  ниска твърдост, след 

омекотяване  < 0,1 dH  
 наличието на йони е 

нежелателно  
 Т°  на водата 8 - 30 °C 

Изисквания за експлоатация и монтаж 

Необходима площ за съхранение 
Необходима площ за 

монтаж 
Трудност на монтажа 

Сложност на 
автоматизиране 

Квалификация на 
експл. персонал 

 относително малка, поради 
насипното състояние на изходния 
реагент 

 всички компоненти 
на инсталациите се 
предлагат в 
компактен шкаф 

 монтаж най - често 
върху фундамент  

 тръбни разводки 
се окачват на стена  

 отвеждане на 
регенериращите 
филтрите разтвори 

 допълнителни 
измервателни 
уреди 

 много висока, 
добри 
технически 
познания върху 
множеството 
процеси 

ОЦЕНКА ПО КАЧЕСТВЕНИ ПАРАМЕТРИ 



Автоматични инсталации за синтезиране на хлорен диоксид от натриев 
хлорит и солна киселина 

Технологични изисквания Изисквания за безопасност 

Изисквания към реагентите 
Сложност на процесите 

на дезинфекция 
Изисквания към 
работната среда 

Степен на опасност 
за експл. персонал 

Степен на опасност 
от замърсяване 
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  два изходни реагента 
 точно определени к-

ции на чисто в-во 
 Т° на изходните 

реагенти 2 - 30 °C 

  необходимо време 
за реакция м/у 
изходните реагенти 
5 - 15 мин.  

 постоянно черпене 
на тех. вода  

 дозиране в 
разтворено 
състояние 

 необходимост от 
вентилация на 
помещенията 

 Т°  в апаратното  
     5 - 40  °C   
 поддържане на 

условия, не 
позволяващи конденз 

 риск от вздрив  
 работа с опасни 

за здравето 
изходни реагенти 

 риск от 
замърсяване на 
околната среда 

Те
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о
л

о
ги

чн
а 

во
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  Т° на водата 2 - 40 °C  

 минимално 
съдържание на някои 
елементи като Fe и Mn 

Изисквания за експлоатация и монтаж 

Необходима площ за съхранение 
Необходима площ за 

монтаж 
Трудност на монтажа 

Сложност на 
автоматизиране 

Квалификация на 
експл. персонал 

 относително голяма, 
необходимост от място за 
съхранение на два различни 
изходни реагента в течно 
състояние 

 всички компоненти 
на инсталациите се 
предлагат в 
компактен шкаф 
или върху табло за 
стенен монтаж 

 инсталацията се 
монтира най - често 
върху фундамент или 
се окачват на стена  

 тръбните разводки се 
окачват на стена 

 допълнителни 
измервателни 
уреди 

 висока, 
необходимост от 
познания върху 
работа с опасни 
вещества 

ОЦЕНКА ПО КАЧЕСТВЕНИ ПАРАМЕТРИ 



Инсталации, използващи белина като изходен реагент 

Технологични изисквания Изискавания за безопасност 

Изисквания към 
реагентите 

Сложност на процесите на 
дезинфекция 

Изисквания към 
работната среда 

Степен на опасност за 
експл.  персонал 

Степен на опасност от 
замърсяване 

 съдържание на 
активен хлор > 8 g/l  

 дозиране посредством 
дозаторна помпа 

 защитени от пряка 
слънчева светлина 
помещения 

 Т° в работните 
помещения  

     2 - 40 °С 

 риск от изгаряния 
на кожата и 
увреждане на 
очите  

 риск от замърсяване на 
околната среда 

Изисквания за експлоатация и монтаж 

Необходима площ за 
съхранение 

Необходима площ за 
монтаж 

Трудност на монтажа 
Сложност на 

автоматизиране 
Квалификация на експл. 

персонал 

 голяма, поради 
ниското 
съдържание на 
активно вещество и 
течното агрегатно 
състояние 

 съобразена най - вече с 
размерите на работния 
съд 

 инсталацията се 
закрепва към пода 
на помещението 

 автоматизира се на 
база подавано 
водно количество 

 ниска, свежда се до 
допълване на 
работния съд 

ОЦЕНКА ПО КАЧЕСТВЕНИ ПАРАМЕТРИ 



Инсталации, използващи хлорна вар като изходен реагент 
Технологични изисквания Изискавания за безопасност 

Изисквания към реагентите 
Сложност на процесите на 

дезинфекция 
Изисквания към 
работната среда 

Степен на опасност за 
експл.  персонал 

Степен на опасност от 
замърсяване 
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 възможно по - високо 
съдържание на 
активен хлор 

 необходимост от 
приготвяне на наситен 
разтвор  

 дозиране 
посредством 
дозаторна помпа 

 ниска влажност 
в помещенията 
за сухо 
съхранение  

 Т° в работните 
помещения 
трябва да се 
поддържа ниска 

 риск от пожар, 
изгаряния на 
кожата и 
увреждане на 
очите  

 риск от  
замърсяване на 
околната среда 
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 минимално 
съдържание на лесно 
окисляеми елементи, 
като NH4, Fe, Mn и 
органични такива 

Изисквания за експлоатация и монтаж 

Необходима площ за съхранение 
Необходима площ за 

монтаж 
Трудност на 

монтажа 
Сложност на 

автоматизиране 
Квалификация на 
експл. персонал 

 относително малка, поради 
твърдото състояние на 
изходния реагент 

 съобразена с 
размерите на 
работния съд  

 необходимост от съд 
за приготвяне на 
наситен разтвор 

  инсталацията се 
закрепва към 
пода на 
помещението 

 автоматизира се 
на база подавано 
водно количество 

 ниска, свежда се до 
направата на 
наситен разтвор и 
допълване на 
работния съд 

ОЦЕНКА ПО КАЧЕСТВЕНИ ПАРАМЕТРИ 



Инсталации за ръчно производство на хлорен диоксид на място 

Технологични изисквания Изискавания за безопасност 

Изисквания към реагентите 
Сложност на процесите на 

дезинфекция 
Изисквания към работната 

среда 
Степен на опасност за 

експл.  персонал 
Степен на опасност от 

замърсяване 
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 два изходни 
реагента  

 необходимо време за 
реакция м/у изходните 
реагенти до 7 ч.  

 необходимост от 
приготвяне на работен 
разтвор  

 дозиране посредством 
дозаторна помпа 

 Автоматизирана 
вентилация на 
помещенията 

 ниска влажност в 
помещенията за 
съхранение 

 риск от 
задушаване и 
трайни 
увреждания 

 носенето на 
предпазно 
облекло е 
задължително  

 риск от 
замърсяване на 
околната среда 
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 минимално 
съдържание на 
някои елементи 
като Fe и Mn 

Изисквания за експлоатация и монтаж 

Необходима площ за 
съхранение 

Необходима площ за 
монтаж 

Трудност на монтажа 
Сложност на 

автоматизиране 
Квалификация на 
експл. персонал 

 голяма, поради ниската 
концентрация на 
активно вещество 

 съобразена с 
размерите на работния 
съд 

 необходимост от съд 
за приготвяне на 
работен разтвор 

 инсталацията се 
закрепва към пода на 
помещението 

 автоматизира се 
на база подавано 
водно количество 

 относително 
ниска, трябва 
стрикно да се 
спазват 
изискванията за 
безопасност 

ОЦЕНКА ПО КАЧЕСТВЕНИ ПАРАМЕТРИ 



 Разходни норми за синтез на 1 kg активен хлор или 
хлорен диоксид 

Тип инсталация, производство на 
активен хлор 

Технологична 
вода *l] 

Ел. енергия 
[kW] 

NaClO 
[l] 

Ca(ClO)2 
[kg] 

NaCl    
[kg] 

Cl2       
[kg] 

Използващи втечнен хлор - незначително*  - - - 1 

Използващи белина - незначително 6 - 11 - - - 

Използващи хлорна вар 14 - 18 незначително - 2,9 - 3,7 - - 
Електролиза в клетка без мебрана 170 - 180 6,2 - 7,7 - - 3,6 - 3,8 - 
Електролиза в клетка с мебрана 28 - 30 4,7 - 7,5 - - 2,0 - 2,2 - 

Тип инсталация, производство на 
хлорен диоксид 

Технологична 
вода *l] 

Ел. енергия 
[kW] 

NaClO2 
[kg] 

HCl      
[kg] 

Na2S2O8 
[kg] 

Cl2       
[kg] 

Автоматизирани, използващи 
NaClO2 и HCl 

в зависимост от 
желаната к-ция 

на ClO2 
0,5 - 2,0 2,0 - 2,2 2,2 - 2,6 - - 

Автоматизирани, използващи 
NaClO2 и Cl2 

в зависимост от 
желаната к-ция 

на ClO2 
незначително 1,6 - - 0,7 

Ръчно производство на хлорен 
диоксид на място 

Използват предоставените от производителя изходни продукти и се 
приготвя спрямо дадените предписания 

* В случай че не се използва спомагателна помпа 

ОЦЕНКА ПО КОЛИЧЕСТВЕНИ ПАРАМЕТРИ 



 Изходни цени 

ОЦЕНКА ПО КОЛИЧЕСТВЕНИ ПАРАМЕТРИ 

Експлоатационни разходи 

N Реаент 
Мерна 

ед. 

Средна 
пазарна цена 
лв. без ДДС 

Чисто 
съдържание 

[%] 

Цена на 1 kg чист 
продукт лв. без 

ДДС 
Забележка: 

1 втечнен хлор Cl2 t 700 ≈ 100 0.70 цена за 1 кг акт. хлор 

2 натриев хипохлорит NaClO t 350 8.5 4.42 цена за 1 кг акт. хлор 
3 хлорна вар Ca(ClO)2 t 1600 27.4 5.84 цена за 1 кг акт. хлор 
4 натриев хлорид, чист NaCl t 230 ≈ 100 0.23 цена за 1 кг NaCl 

5 солна к-на HCl t 380 34 1.12 цена за 1 кг чист HCl 
6 натриев хлорит NaClO2 kg 60 - 60.00 цена за 1 кг чист NaClO2 

Други експлотационни разходи 
- електроенергия kw/h 0.15 - 0.15 цена за 1 kw/h 
- омекотяване вода * l - - 0.000028 забележка* 

* За регенерацията на катионита, за омекотяването на 1 м3 вода с твърдост 10 mg-ekv/l са необходими 0,12 kg сол. 

Капиталовложения за инсталации с производителност до 1 kg/h *лв. Без ДДС+ 

1 Инсталации за втечнен хлор 62 000 
2 Инсталации за електролиза на морска сол без мембана 25 600 - 80 700 
3 Инсталации за електролиза на морска сол с мембана 40 100 - 137 000 
4 Автоматизирани инсталации за производство на хлорен диоксид от NaClO2 и HCl 20 800 - 40 600 
5 Инсталации за белина, хлорна вар и ръчно произведен хлорен диоксид 1 780 - 6 140 



РЕЗУЛТАТИ 

 Съпоставка по качествени параметри 

Изисквания към реагентите 

Сложност на процесите на 
дезинфекция (синтезиране, 

черпене, дозиране) 

Физични изисквания към работната 
среда 

Оценка на риска за обслужващия 
персонал 

Оценка на риска от замърсяване на 
околната среда при авария 

Площ за съхранение на изходните 
продукти 

Площ за монтиране на инсталацията 

Трудност на монтажа 

Автоматизация на процеса 

Квалификация на обслужващия 
персонал 

Изисквания към реагентите 

Сложност на процесите на 
дезинфекция (синтезиране, 

черпене, дозиране) 

Физични изисквания към работната 
среда 

Оценка на риска за обслужващия 
персонал 

Оценка на риска от замърсяване на 
околната среда при авария 

Площ за съхранение на изходните 
продукти 

Площ за монтиране на инсталацията 

Трудност на монтажа 

Автоматизация на процеса 

Квалификация на обслужващия 
персонал 

Активен хлор, Cl2 Активен хлор, NaOCl 

Активен хлор, Ca(ClO)2 Активен хлор, електролиза на NaCl 

Автоматизирани инсталации за ClO2 ClO2, произведен ръчно на място 

Изисквания към реагентите 

Сложност на процесите на 
дезинфекция (синтезиране, 

черпене, дозиране) 

Физични изисквания към работната 
среда 

Оценка на риска за обслужващия 
персонал 

Оценка на риска от замърсяване на 
околната среда при авария 

Площ за съхранение на изходните 
продукти 

Площ за монтиране на инсталацията 

Трудност на монтажа 

Автоматизация на процеса 

Квалификация на обслужващия 
персонал 

Активен хлор, Cl2 Активен хлор, NaOCl 

Активен хлор, Ca(ClO)2 Активен хлор, електролиза на NaCl 

Автоматизирани инсталации за ClO2 ClO2, произведен ръчно на място 

Изисквания към реагентите 

Сложност на процесите на 
дезинфекция (синтезиране, 

черпене, дозиране) 

Физични изисквания към работната 
среда 

Оценка на риска за обслужващия 
персонал 

Оценка на риска от замърсяване на 
околната среда при авария 

Площ за съхранение на изходните 
продукти 

Площ за монтиране на инсталацията 

Трудност на монтажа 

Автоматизация на процеса 

Квалификация на обслужващия 
персонал 

Активен хлор, Cl2 Активен хлор, NaOCl 

Активен хлор, Ca(ClO)2 Активен хлор, електролиза на NaCl 

Автоматизирани инсталации за ClO2 ClO2, произведен ръчно на място 

Изисквания към реагентите 

Сложност на процесите на 
дезинфекция (синтезиране, 

черпене, дозиране) 

Физични изисквания към работната 
среда 

Оценка на риска за обслужващия 
персонал 

Оценка на риска от замърсяване на 
околната среда при авария 

Площ за съхранение на изходните 
продукти 

Площ за монтиране на инсталацията 

Трудност на монтажа 

Автоматизация на процеса 

Квалификация на обслужващия 
персонал 

Активен хлор, Cl2 Активен хлор, NaOCl 

Активен хлор, Ca(ClO)2 Активен хлор, електролиза на NaCl 

Автоматизирани инсталации за ClO2 ClO2, произведен ръчно на място 

Изисквания към реагентите 

Сложност на процесите на 
дезинфекция (синтезиране, 

черпене, дозиране) 

Физични изисквания към работната 
среда 

Оценка на риска за обслужващия 
персонал 

Оценка на риска от замърсяване на 
околната среда при авария 

Площ за съхранение на изходните 
продукти 

Площ за монтиране на инсталацията 

Трудност на монтажа 

Автоматизация на процеса 

Квалификация на обслужващия 
персонал 

Активен хлор, Cl2 Активен хлор, NaOCl 

Активен хлор, Ca(ClO)2 Активен хлор, електролиза на NaCl 

Автоматизирани инсталации за ClO2 ClO2, произведен ръчно на място 

Изисквания към реагентите 

Сложност на процесите на 
дезинфекция (синтезиране, 

черпене, дозиране) 

Физични изисквания към работната 
среда 

Оценка на риска за обслужващия 
персонал 

Оценка на риска от замърсяване на 
околната среда при авария 

Площ за съхранение на изходните 
продукти 

Площ за монтиране на инсталацията 

Трудност на монтажа 

Автоматизация на процеса 

Квалификация на обслужващия 
персонал 

Активен хлор, Cl2 Активен хлор, NaOCl 

Активен хлор, Ca(ClO)2 Активен хлор, електролиза на NaCl 

Автоматизирани инсталации за ClO2 ClO2, произведен ръчно на място 



 Съпоставка по количествени параметри – инсталации 
за активен хлор 

РЕЗУЛТАТИ 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

55 000

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Р
аз

хо
д

и
 н

а 
го

д
и

н
а 

[л
в.

] 
б

ез
 Д

Д
С

 

Производителност на инсталацията [g Cl/h] 
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Производителност на инсталацията [g Cl/h] 

Cl2

NaOCl

Ca(ClO)2

Електр. без мем. 

Електр. с мем. 
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Производителност на инсталацията [g Cl/h] 

Cl2

NaOCl

Ca(ClO)2

Електр. без мем. 

Електр. с мем. 
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Производителност на инсталацията [g Cl/h] 

Cl2

NaOCl

Ca(ClO)2

Електр. без мем. 

Електр. с мем. 



РЕЗУЛТАТИ 

 Съпоставка по количествени параметри – инсталации 
за хлорен диоксид 
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Производителност на инсталацията *g ClО2/h+ 

Инсталации, използващи NaClO2 и HCl 
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Производителност на инсталацията *g ClО2/h+ 

Цена NaClO2 6,80 лв. за кг без ДДС 



РЕЗУЛТАТИ 

 Аналогични изследвания в световен мащаб 

РАЗХОДИ КАПАЦИТЕТ НА СИСТЕМАТА 

  
1 mgd    
(44 l/s) 

5 mgd   
(219 l/s) 

10 mgd 
(440 l/s) 

100 mgd 
(4400 l/s) 

150 mgd 
(6570 l/s) 

КАПИТАЛНИ ВЛОЖЕНИЯ (c/1000 gal) 

Хлориране (2mg/L) 2,19 0,88 0,62 0,26 0,24 

Озонатори, използващи въздух (1mg/L) 2,9 1,36 1,11 0,76 0,73 

Озонатори, използващи кислород (1 mg/L) 4,46 1,5 1,08 0,61 0,58 

Хлорен диоксид (1 mg/L) 1,9 0,76 0,51 0,22 0,2 

Хлорамин (1mg/L) 1,7 0,62 0,42 0,17 0,15 

ЕКСПЛОАТАЦИОННИ РАЗХОДИ (c/1000 gal) 

Хлориране (2mg/L) 1,06 0,56 0,46 0,32 0,31 

Озонатори, използващи въздух (1mg/L) 2,785 1,08 0,77 0,4 0,38 

Озонатори, използващи кислород (1 mg/L) 2,87 1,17 0,88 0,52 0,49 

Хлорен диоксид (1 mg/L) 1,55 1,18 1,12 1,03 1,02 

Хлорамин (1mg/L) 0,63 0,25 0,19 0,1 0,1 

ОБЩО РАЗХОДИ (c/1000 gal) 

Хлориране (2mg/L) 3,25 1,44 1,08 0,58 0,55 

Озонатори, използващи въздух (1mg/L) 5,68 2,44 1,88 1,16 1,11 

Озонатори, използващи кислород (1 mg/L) 7,33 2,67 1,96 1,13 1,07 

Хлорен диоксид (1 mg/L) 3,45 1,94 1,63 1,25 1,22 

Хлорамин (1mg/L) 2,33 0,87 0,61 0,27 0,25 

Източник: R.A. Deininger A. Ancheta A. Ziegler, CHLORINE DIOXIDE, 2000, The University of Michigan 



ИЗВОДИ 

 Направения анализ върху качествените показатели обхваща технически 
спецификации на над 100 продукта, предлагани на Българския пазар; 

 Изработена е матрица по качествени и количествени показатели за 
съпоставка на отделни технологии за дезинфекция на водата чрез хлорни 
реагенти, обхващат 10 технически параметъра в три групи; 

 Извършена съпоставка между различните методи за дезинфекция според 
горепосочената матрица за оценка; 

 Инсталациите за производство на активен хлор чрез хлор газ са най – 
високи изисквания за безопасност, експлоатация и монтаж, но са 
икономически най – изгодни при производителност над 200 g Cl/h; 

 Инсталациите за производство на активен хлор чрез електролиза на 
морска сол са взискателни по отношение на своята експлоатация, но са с 
най – висока степен на безопасност и съпоставими годишни разходи с 
инсталациите с хлор газ  при производителност до 200 g Cl/h; 

 Използването на белина и хлорна вар са с най – ниски изисквания по 
отношение на зададените качествени параметри (с изкл. площ на 
складовото стопанство), но тяхната приложимост е ограничена до 
капацитет 100-200 g Cl/h поради високи годишни разходи за реагенти; 

 Инсталациите за хлорен диоксид към момента не намират приложение в 
България. По качествени параметри те заемат междинна позиция, но 
базата данни за тяхната икономическа съпоставка е крайно 
недостатъчна за да се направят ясни изводи;  

 

 



Благодаря за вниманието! 

 

 


