
Национален семинар на БАВ
„Пречистване на питейни води“

Старосел



Ⅰ. Грундфос България – Евтим Янев

• Генератори на CIO2 и NaCIO

• Дозиращи помпи от серията Smart 
Digital



Генератори на ClO2 - Oxiperm

• Хлор диоксид – ефективна, дълготрайна
защита срещу всички видове бактерии.



Оxiperm Pro 

• Варианти:

• ➢ ClO2 -капацитети 5, 10, 30 и 60 g/h

• ➢ С или без дозираща помпа

• ➢ 110 или 230 V



1) Резервоари за солна киселина
и натриев хлорит

2) Предпазни контейнери
(като аксесоар)



Концепция за Oxiperm Pro

➢ ClO2 генератор с максимален капацитет 5 g/h - 60 g/h
➢ Работи със стандартни химикали 1 обем натриев 
хлорит 7.5 % + 1 обем HCl 9% + 20 обема вода
➢ Концентрация на ClO2: 2 g/l време за реакция < 20 
минути
➢ Лесна за работа и обслужване
➢ Ниски експлоатационни разходи



Генератори на NaClO – Selcoperm
Електро-хлориращи системи 0.1 – 45 кг/ч )



Сол, вода, електричество = електро-хлориране



Защо електро-хлориране?

- Няма боравене с опасни химикали.
• Обикновената сол е безвредна и може да се съхранява без
проблеми. 
• Няма разграждане в сравнение с продаваните готови разтвори
- Спестяващ разходи процес.

• При производство на място цената е 0.8 EUR за kg хлор, посредством
електролиза с обикновена сол.



Grundfos Електро-хлориращи
системипродуктова гама: Selcoperm

Приложения

• Третиране на питейна вода

• Третиране на индустриална вода

• Третиране на отпадна вода

• Третиране на вода в плувни
басейни



Дозиращи помпи - SMART Digital
Цифрови мембранни дозиращи помпи за 

множество приложения



Приложение на Smart Digital във 
водоснабдяването

• Утаяване
• Флокулация

• Дезинфекция
• pH неутрализация

• Дозиране на омекотители и 
антикорозионни агенти

• Дозиране на течности с висок 
вискозитет

• Ниска консумация на химикали
• Висока сигурност на процеса



Ⅱ. СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
ПРИ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПРИРОДНИ ВОДИ

Галина Димова,
Катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на води“, УАСГ
galinamdimova@gmail.com



Новата Директива за питейни води
• Въвеждат се нови показатели за мониторинг
▪ Бисфенол А (BPA, 4,4′-isopropylidine diphenol)– 2.5 µg/l
▪ Хлорати - 0.25 mg/l (0.7 mg/l при ClO2);
▪ Хлорити – 0.25 mg/l (0.7 mg/l при ClO2);
▪ Халооцетни киселини (АНА5) – 60 µg/l;
▪ Микроцистин LR – 1 µg/l;
▪ Общо PFAS (съвкупността от пер- и полифлуороалкилирани в-
ва) – 0.50 µg/l;
▪ Сума PFAS (сумата от пер- и полифлуороалкилирани в-ва 
проблемни за водите) – 0.10 µg/l;



Новата директива за 
питейни води

• ❑ Оценката на риска е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА и се извършва на 3 нива: водосборен

басейн, водоснабдителна система и сградна водоснадителна система

• ❑ Въвежда се изискване за оперативен контрол на пречиствателния ефект на

ПСПВ за показателя „мътност“

• ▪ Референтна стойност - 0.3 NTU в 95% от пробите и нито една проба над 1 NTU;

• ▪ Честота на мониторинга по мътност

• - За с-ми до 1000 м3/д - седмичен мониторинг

• - За с-ми между 1000 – 10 000 м3/д - ежедневен мониторинг

• - За с-ми над 10 000 м3/д - непрекъснат (on-line) мониторинг

• ❑ Въвежда се изискване за мониторинг на соматични колифаги във

водоизточниците

• ▪ Референтна стойност - 50 PfU/100 ml



Климатични промени и очакван 
ефект

> Въздействие на увеличението на температурата

*Променя вида на водните екосистеми (благоприятства цъфтежа на
планктон)

*Увеличава изпарението от водната повърхност

*Намалява разтворимостта на кислорода във водоемите

*Увеличава скоростта на химичните и биологичните реакции

*Увеличава биогенните елементи във водоемите чрез процесите на гниене

❑ Въздействие на валежите

Сезонно намаление на притока намалява опресняването на водата

Увеличава биогенните елементи във водоемите чрез процеси на ерозия



Язовири
Фито

планктон

Яз. Искър

Яз. Б.Искър

Яз. Среченска Бара

Яз. Хр. Смирненски

Яз. Йовковци

Яз. Ясна Поляна

Яз. Камчия

Яз. Тича Лошо

умерено

добро

добро

добро

добро

отлично

отлично

Източник: ПУРБ



Кръгова икономика



Ⅲ. Предложение за структура на
Вътрешно-холдингова

асоциация на лабораториите от ВиК
сектора,

съобразена с изискванията на новата
Директива

Инж. Иван Иванов 
Тех. сътрудник Йоанна Цветанова 



Анализ на ефективността на
лабораториите

• Ефективността на лабораториите от ВиК сектора
не е достатъчна. В по-голямата си част те не са в
състояние да осигурят със собствени средства
минимално изискуемия набор от данни и се
налага ВиК дружествата да финансират
допълнително и да възлагат извършването на
анализи във външни лаборатории.



• Липсва възможност за изпълнение на задачи, свързани

с: извънредни и аварийни ситуации; разработване и

проучване на нови водоизточници; подобряване и

оптимизиране на технологични режими и др.



• Липсата на единна информационна система и
база-данни води до липса на текущо натрупване
на информация извън планираната, например
при аварийни ситуации, природни бедствия и
др., оказващи влияние върху качеството на
водата.



Предложение за структура на 
Вътрешнохолдинговата асоциация на 

лабораториите към
ВиК операторите



• Структурата ще работи синхронизирано в 
системата на ВиК холдинга и споделено ще
обезпечава всички нужди на ВиК сектора от 

аналитични данни с най-високо ниво на 
достоверност и надеждност.



• Правилни решения

• Компетентни специалисти и експерти

• Повече данни и информация

• Повече проби и изследвания 

• В пъти „по“ , за да може „вече“, да достигнем 
до по-добро качество на водата !



Идеята е,
Вътрешно-холдингова асоциация на 

лабораториите между отделните ВиК 
дружества, обединяваща категории А и Б за 
по-добри резултати!



Аквахим – Иван Делииванов

Ⅳ. КАК ДА СЕ ПОДГОТВИМ ЗА ЛАБОРАТОРНИЯ

АНАЛИЗ НА ПИТЕЙНИ ВОДИ В ОТГОВОР НА

НОВИТЕ НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ



ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ В ЧАСТТА С 
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КОНТРОЛ

• Необходимо е преразглеждане и актуализиране на списъка
на параметрите в директивата в съответствие с най-
новите научни открития и препоръките на СЗО.

• Необходимо е преразглеждане на параметричните
стойности, определени в Директива 98/83/ЕО, които са
вече неподходящи, тъй като не отразяват научния
прогрес.

• Необходимо е преразглеждане на програмите за контрол с 
оглед въвеждане подхода за контрола на качеството на 
водата на базата на оценка на риска



Какво следва да се направи..?

* Нов подход за управление на водите, консумирани от 
хората, основаващ се на извършена оценка на риска 

• Изисквания за провеждане на оперативен мониторинг, 
който да помага да се гарантира ефективността на 
контролните мерки.

• Нови изисквания за оценка на риска по отношение на 
вътрешните разпределителни системи по отношение 
наличие на Legionella и нивата на олово (нова 
параметрична стойност 5 ug/l).



• Нови параметри :

✓ Спори на Clostridium Perfringens

✓ Колиформени бактерии

✓ Соматични колифаги

✓ бисфенол А

✓ хлорати

✓ хлорити,

✓ бета-естрадиол

✓ халооцетни киселини

✓ микроцистин

✓ нонилфенол

✓ PFASs (отделно и общо)

✓ Уран



Очакван ефект върху дейността на лабораторните звена към
ВиК от предложените промени в Директива 98/83/ЕС:

• Повишаване на броя на анализираните проби и показатели
• Необходимост от разработване на нови методи
• Необходимост от закупуване на ново оборудване
• Необходимост от повишаване на квалификацията на 
персонала



❑Аналитичните лаборатории произвеждат РЕЗУЛТАТИ

❑Качествен продукт (резултат) се постига с добре
планиран и обезпечено с необходимите ресурси
производствен процес
❑Развитие на аналитичните звена в сектора на ВиК
услугите с цел покриване на изискванията на
настоящото законодателство и предстоящите промени
в Директива 98/83/ЕС по отношение на новите
параметри за контрол



„ДМ  Арматурен“ 

Диана Младенова

Ⅴ. ЗАЩИТА НА 
ПИТЕЙНАТА ВОДА

ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ ВЪВ

ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ

ИНСТАЛАЦИИ



«Защита срещу замърсяване на питейната вода 
във водоснабдителните инсталации и общи 

изисквания към устройства за предотвратяване
на замърсяване при обратен поток»



• Изискванията за спазване на хигиената на този

стандарт се прилагат за всички стандарти за

системи или прибори, свързани с водоснабдителната

система за питейно-битови нужди. Този стандарт

определя минималните изисквания към стандартите

за продукти на защитните устройства.



Класификация на флуидите

2.Токсичен или 
радиоактивен флуид

1.Вирусно 
замърсен флуид

4.Флуид, потенциално
опасен за човешкото здраве, 

в големи количества

3.Флуид, който не е вреден 
за човешкото здраве – в 
малки количества

5.Питейна вода, доставяна
от обществената
водоразпределителна
мрежа



Категория 1:

• Вода, която се използва за консумация от 
човека и идва директно от система за 
разпределение на питейна вода.

Категория 2:

• Течност, която не представлява опасност за 
човешкото здраве, съгласно 1, чието
качество може да претърпяло промяна във
вкуса, мириса, цвета или температурата.

Категория 3:

• Течност, представляваща известна опасност
за здравето на човека поради наличието на 
едно или повече вредни вещества.

Категория 4:
• Течност, представляваща

опасност за човешкото здраве
поради наличието на едно или 
повече „токсични“ или „много 
токсични“ вещества или едно или 
повече радиоактивни, мутагенни
или канцерогенни вещества.
Категория 5:

• Течност, представляваща
опасност за човешкото здраве
поради наличието на 
микробиологични или вирусни
елементи.



Употреба на водата

Селско 
стопанство

Употреба на 
вода

Индустрия Домакински 
нужди



Водоразпределителни мрежи

Мрежа Т1
Санитарни или 

хранителни цели

Мрежа Т2
Технически цели, 
свободно време

Мрежа Т3
Професионални цели

Система за защита в 
началото на мрежата

Обществени 
мрежи



Обратен поток



* BA Предпазител за обратен поток 
с контролирана зона за

понижено налягане

* CA Предпазител за обратен поток 
с различни неконтролируеми

зони на налягане

Категории



Ⅵ. ЕТАПИ ПРИ ИЗБОРА НА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПРИРОДНИ ВОДИ ЗА

ПИТЕЙНО-БИТОВИ НУЖДИ

ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ГАЛЯ БЪРДАРСКА, 
ПРОФ. Д-Р ЕМИЛ БУРНАЗКИ



1. СПАЗВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО,
ПРЕПОРЪКИТЕ НА ООН И СЗО

• ОСНОВНИ ПРОМЕНИ В ДИРЕКТИВАТА ЗА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ:
* НОВ ЧЛ. 16 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ВОДА НА ХОРА БЕЗ ДОСТЪП ДО ВОДА ВКЛ. УЯЗВИМИТЕ И 
МАРГИНАЛИЗИРАНИТЕ ГРУПИ

- ОЦЕНКА НА РИСКОВЕТЕ В ОТДЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ:
• ЧЛ. 8 ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ВОДОСБОРИТЕ В ТОЧКИТЕ НА ВОДОВЗЕМАНИЯТА (ОЦЕНКА НА 
ПОТЕНЦИАЛНОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ – ДОПЪЛВА ЧЛ. 7 ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА
РАМКОВА ДИРЕКТИВА ПО ВОДИТЕ, НАМАЛЯВАНЕ НА НАТИСКА)
• ЧЛ. 9 ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ВОДОСНАБДЯВАНЕ (ПОДХОДЯЩО ПРЕЧИСТВАНЕ И СЪОБРАЗЕН 
МОНИТОРИНГ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПИТЕЙНАТА ВОДА)
• ЧЛ. 10 ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ВОДОПОДАВАНЕТО НА ПИТЕЙНОБИТОВАТА ВОДА (МОНИТОРИНГ НА 
РИСКОВЕТЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА; ВЗЕМАНЕ НА МЕРКИ – ИНФОРМАЦИЯ, КОНСУЛТАЦИИ И ДР.)
ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ВЪГЛИЩНИТЕ МИНИ ВЪРХУ ПОДЗЕМНИТЕ ВОДНИ РЕСУРСИ: ЗАЩО ДОБИВЪТ НА 
ВЪГЛИЩА НЕ Е СЪВМЕСТИМ С РАМКОВАТА ДИРЕКТИВА ЗА ВОДИТЕ СЛЕД 2027 Г.



• ЦЕЛ 6 ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ООН (SDG 6):

• „ОСИГУРЯВАНЕ ДОСТЪПНОСТ И УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ 
НА ВОДАТА И КАНАЛИЗАЦИЯТА ЗА ВСИЧКИ”.



Основни отклонения от Наредба №9 във ВС на 
следните области (МЗ):

• нитрати: В. Търново, Бургас, Ямбол, Плевен, Шумен, Хасково, Варна, Ст. Загора, Ловеч,
Разград, Добрич, Русе, Търговище, Пловдив, Пазарджик, Враца и Сливен

• хром: в предимно малки зони на Враца, Плевен и Монтана

• естествен уран: в ограничен брой зони на Хасково, Пловдив, Благоевград, Перник, Сливен

• манган: особено остър остава този проблем във ВС на Брягово, Николово, Симеоновград в
обл. Хасково и е свързан с естествените условия, при които се формират водите

• желязо: област Хасково или единични проби в малки ВС на областите Ст. Загора, Габрово, гр.
София, Пловдив и др.

• органолептични показатели (най-често мътност, по-рядко - цвят, мирис, вкус): при
липса на пречистване на водата от повърхностни водоизточници или често авариращи
водоснабдителни мрежи на населените места и др.



2. ИЗБОР НА ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРЕЧИСТВАНЕ И
ЦЕНА НА ВОДАТА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ НУЖДИ

• ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОДХОДЯЩ РЕАГЕНТ (ТЪРГОВСКИ ПРОДУКТ) ЗА 
ПРЕЧИСТВАНЕ.

• Филтруемостта е свързана с това колко твърди частици се 
отстраняват през мембранен филтър с размер 1,2 µm.

• ПИЛОТНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОДЕЛ ЗА НОВИ ПСПВ И НА 
СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ДЕЙСТВАЩИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ

- Експеримент на ПСПВ – Бистрица 2012г, Възложител: Софийска вода.



• ИЗБОР НА СТОПАНСКО-ЕФЕКТИВНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И
ОБОРУДВАНЕ И ПРИ ОПТИМАЛНА ЦЕНА НА ВОДАТА

• Подаване на постоянна минимална доза за
поддържане на съоръженията в добро състояние и
активация на филтърния пълнеж за избягване риска
от влошаване качеството на пречистената вода при
рязка промяна на качеството на суровата вода. Това
не води до годишното увеличаване на разхода на
използвания реагент.



• Обичайната доза при използването на алуминиев хлорид
хидроксид сулфат, както е посочено в BDS EN 17034 е от 1÷5
gAl/m3. През целия период от 2013 г. до август 2019 г.
използваният реагент CFS10Al в софийските питейни
станции Бистрица, Панчарево и Пасарел (български
търговски продукт с европейска регистрация REACH, като
алуминиев хлорид хидроксид сулфат) варира от 0,05÷0,7
gAl/m3, а цената е в границите от 0,000425÷0,00595 лв./m3 в
зависимост от качеството на язовирната вода и състоянието
на пясъчния филтърен пълнеж.



Ⅶ. IDES - Подобряване качеството на водата в река Дунав и
нейните притоци, чрез интегрирано управление на

заливните равнини въз основа на екосистемни услуги

проф. д-р Емил Бурназки, доц. д-р 
инж. Галя Бърдарска - ИИКАВ



Цел и значение..?

• Проектът IDES има за цел да разработи и
внедри подход за транснационални
интегрирани екосистемни услуги в заливните
равнини, които да подобрят управлението на
качеството на водата на р. Дунав и нейните
притоци и по този начин да формират
печеливши решения за различните секторни
интереси.



• Основни етапи:
➢ Анализ на реалното състояние на замърсяването на водата и пораждащият
натиск, както и на екосистемните услуги, в целия Дунавски регион.
Хармонизиране на различни подходи и съвместно разработване на инструмент
за оценка на екосистемните услуги (инструмент IDES) въз основа на тези
проучвания.
➢ Семинари със заинтересовани страни в пет пилотни области, където ще
бъдат разработени и оценени иновативни концепции за управление на
качеството на водата с помощта на новия инструмент IDES. Разработване на
ръководство за IDES, което ще бъде използвано от партньорите на проекта по
време на националните курсове за обучение.
➢ Съвместно разработване на транснационална стратегия, осигуряваща
оперативната пътека за интегриране на подхода на екосистемните услуги в
бъдещите процеси за планиране качеството на водите.



Екосистемните услуги са обобщени в 4 групи:

• Материални услуги - отнасят се до продукцията, добивана от
екосистемите и директно използвана в производството или за
лична консумация от хората (всички стоки, които ни доставя
природата).

• Регулиращи услуги - свързани с капацитета на екосистемите да
регулират важни природни процеси и животоподдържащи
системи чрез биогеохимични и биосферни цикли. Регулиращите
услуги са с пряко или косвено въздействие (пречистване на
водата, третиране на отпадъци и др.)



• Културни услуги - нематериални ползи, които хората
извличат от екосистемите под формата на наслада от
красивата природа

• Подържащи услуги - създават условията, необходими за
предоставяне на всички други екосистеми и услуги. Те се
различават от всички други услуги по това, че тяхното
действие върху хората е косвено или много бавно
(кръговрата на хранителни вещества, на вода,
почвообразуване)



Кристиян Владимиров 
APS България

Ⅷ. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТРЪБОПРОВОДИ ОТ 
СТЪКЛОПЛАСТ, ЧУГУН И КЕРАМИКА В СИСТЕМИТЕ 
ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ



Заводи:

● ЗАВОД САКАРИЯ
– 3 производствени лнии,
– До DN4000 mm,
– Капацитет: 750 km/година.

● ЗАВОД ШАНЛИУФРА
– 1 производствена линия,
– Капацитет: 250 km/година



Технология

• Стъклопластовите (GRP) тръби на SUBOR се 
произвеждат използвайки предимствата на 
технологията на непрекъснато навитата нишка и 
композитни материали, като по този начин се 
предлагат широка гама продукти.



Продукти:

• ТРЪБИ
- Дължина до 15 метра
- Диаметър до 4.000 милиметра
- Клас на налягане до 40 bar
- Клас на коравина до SN1.000.000 N/m2

• МУФИ
• ФИТИНГИ
• РЕЗЕРВОАРИ И СИЛОЗИ



Основни материали:

● Стъклени влакна
– E стъкло
– ECR стъкло (Химически устойчиво)
• Смола
– Ортофталова или Терафталова полиестерна смола за общо
приложение
– Изофталова или Винилестерна смола за специални приложения с
високи температури или химикали
• Пясък
– Силициев пясък



Приложение

• GRP тръбите могат да се използват за:

• Канализационни системи
• Техническа вода

• Напояване
• Питейна вода

• Напорни тръбопроводи за ВЕЦ
• Всмукатели/изпускатели – морски приложения

• Рехабилитация
• Тръбопроводи за охлаждаща вода

• Индустриални надземни приложения



Pipe wall construction

• The sandwich construction provides strength and 
stability.

Exterior surface

Outer structural layer

Core

Inner structural layer

Interior liner



Благодарим за 
вниманието! 


