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❑ Има постигнат политически консенсус за текста на Директивата от държавите-членки  
текстът е публикуван на 24.02.2020 – 5846/18 - COM(2017) 753 final + ADD 1

https://eur-lex.europa.eu/

❑ 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;

❑ Преходен период
За новите параметри до 3 г. след крайната дата за транспониране , която е 2 год. за въвеждане в 

националното законодателство след официалното влизане в сила на Директивата.
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Параметър Здравен ефект Произход Източници във 
водата

Технологии за пречистване

Бисфенол А ендокринната система продукт за п-во на поликарбонатна 
пластмаса и епоксидни смоли, 
поливинил хлорид

Индустриални
зауствания, 
канализационна 
мрежа

Гранулиран активен въглен 
(GAC( 76-99% степен на 
отстраняване

Хлорати червени кръвни клети, 
щитовидна жлеза

Странични продукти при дезинфекция
(Cl2, NaOCl,ClO2, O3)

Третиране на водата 
с дезинфектанти

Намаляване дозите на 
дезинфектантите

Хлорити червени кръвни клетки ClO2 Третиране на водата 
с дезинфектанти

Намаляване дозите на 
дезинфектантите

HAAs Токсични, канцергенни
(черен дроб, далак)

Странични продукти при дезинфекция
(Cl2, NaOCl)

Третиране на водата 
с дезинфектанти

Намаляване дозите на 
дезинфектантите, органика, 
застояването на водата в 
мрежата

Микро
цистин LR

Потенциално канцерогенен 
(черен дроб)

Цианобактерии Цъфтеж на 
язовирната вода

Превенция цъфтеж на 
цианобактерии; 
окисление (O3, Cl2) + GAC, PAC

PFAS фертилност, имунна с-ма, 
ендокринна с-ма, риск от рак

Oпаковки за храна, почистващи 
продукти, незалепващи съдове за 
готвене, устойчиви на петна и вода 
покрития, бои, мастила и козметика.

Заустване на 
отпадъчни води, 
атмосферна 
депозиция

гранулиран активен въглен,
мембранни технологии (NF/RO)
йонен обмен



❑ 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
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Национална стратегия и План за действие за адаптация към изменението на климата, 
Сектор „Води“ (Световна банка)

❑ Прогноза за температурата и средните денонощни валежи за България

❑ Прогноза за сезонното изменение на валежите

❑ Прогноза за речния отток (към 2070-2100)

▪ Оттокът на проучваните реки намалява ежегодно
▪ Летният и есенният отток на проучваните реки бележи съществен спад 

Параметър Период RCP4.5 (умерен) RCP8.5 (песимистичен)

Температура 2021–2050 увеличение с около 1°С увеличение от 1,3°С до 1,5°С

Средни валежи 2021–2050 увеличение с 2,71% няма данни

Параметър Период RCP4.5 (умерен) RCP8.5 (песимистичен)

Летни валежи 2021–2050 спад с 12% спад от 2% до 11%

Есенни валежи 2021–2050 повишаване с 12% повишаване с от 21% до 27%

Климатичните промени



❑ 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

Очакван ефект на климатичните фактори



Фитопланктон
Assessment of cyanoprokaryote blooms and of cyanotoxins in Bulgaria in a 

15-years period (2000-2015)
Maya P. Stoyneva-Gärtner, Jean-Pierre Descy, Adrien Latli, Blagoy A. Uzunov, Vera T. Pavlova, 
Zlatka Bratanova, Pavel Babica, Blahoslav Maršálek, Jussi Meriluoto, Lisa Spoof

https://pagepressjournals.org/index.php/aiol/article/view/6320/6360

«...Въпреки факта, че микроцистини не са открити във всички изследвани 
водни тела и че регистрираните нива са все още по-ниски в сравнение с някои 
други европейски държави и с праговите стойности за микроцистин LR на 
СЗО, фактът, че са идентифицирани цианотоксини в 3 язовира за питейна 
вода и поява на цианопрокариоти в нископланинските водни тела може да 
служи като предупреждение за необходимостта от признаване на 
цианотоксините като нов здравен рисков фактор в страната. 
Следователно, постоянен мониторинг с идентифициране на токсини във 
водните тела в риск и дейности за ограничаване и контрол на токсичните 
цъфтежи са спешно необходими, в комбинация с увеличаване на внимание 
върху ефектите на цианотоксините върху човешкото здраве и водните 
екосистеми в България...»

Язовири Фито
планктон

яз. Искър отлично

яз. Б. Искър отлично

яз. Среченска Бара добро

яз. Хр. Смирненски добро

яз. Йовковци добро

яз. Ясна поляна добро

яз. Камчия умерено

яз. Тича лошо

Източник: ПУРБ



https://smartwatermagazine.com/news/university-amsterdam/cyanobacteria-
problems-will-worsen-if-carbon-concentrations-continue-rise

«ВНИМАНИЕ
Способността на токсичните цианобактерии да 
растат по-бързо при високи концентрации на CO2 има 
далечни последици за качеството на водата. 
Моделните прогнози на изследователския екип 
показват, че изключителната способност за 
адаптиране допълнително ще увеличи растежа на 
цианобактериите при повишени концентрации на 
CO2, особено в богати на хранителни вещества води. 
Поради това изследователите предупреждават, че 
ако концентрациите на CO2 в атмосферата 
продължат да се увеличават, проблемите с 
цианобактериите ще продължат да се влошават в 
бъдеще.»



ЛИНЕЙНА ИКОНОМИКА

Кръгова Икономика

СУРОВИНИ ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИЯ КОНСУМАЦИЯ УПОТРЕБА Събиране и 
Депониране

СЪБИРАНЕ И
РЕЦИКЛИРАНЕ

СУРОВИНИ

ПРОДУКЦИЯ

УПО
ТРЕБА КРЪГОВА

ИКОНОМИКА

РАЗПРОСТРА
НЕНИЕ

В СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН 
ПЕРИОД ЩЕ СЕ ФИНАНСИРАТ 
ПРИОРИТЕТНО ИНВЕСТИЦИИ, 

НАСОЧЕНИ КЪМ КРЪГОВА 
ИКОНОМИКА



Кръговата икономика е начин на мислене
«...Битовото потребление на вода на жител в Израел 
е 1/3 от средното потребление на вода в ЕС и 
представлява само 1/4 от общото годишно 
потребление на вода в Израел. 85% от отпадъчните 
води в Израел се рециклират за селскостопанска 
употреба, докато в ЕС този процент е много по-
нисък, около 2%. Повече от половината вода на 
Израел - за битови, търговски и селскостопански 
консумации - сега е „изкуствено произведена“ чрез 
опции за обезсоляване, рециклиране и обработка на 
вода. И повечето нови технологии се стремят да 
имитират естествения воден цикъл, като 
проектират попълването на водоносни хоризонти и 
минимизират изпомпването на подпочвените води. 
Освен това Израел е въвел множество технологии за 
пестене на вода при източника и от потребителите.»

https://milkeninnovationcenter.org/wp-
content/uploads/2019/08/R2Pi_Case-Study-Report_Israel-
Water_FINAL.pdf

Природен 
ресурс

Събиране,
Пречистване
Съхранение

Отвеждане и 
разпределе
ние

Ползва
тели

Възстановя
ване, 
пречистване



Кръгова Икономика в ПСПВ

✓ Инвестиции за подобряване качеството на 
водоизточниците (вкл. самопречиствателен ефект)

✓ Използване на рециклирани материали като 
филтърен пълнеж

✓ Oптимизиране разхода на реагенти

✓ Оптимизиране разхода на енергия за разбъркване 
и промивка на филтрите

✓ Рециклиране на промивната вода от филтрите
(MF, UF)
▪ За напояване
▪ За измиване на улици
▪ Връщане обратно в процеса 

Влияние на ТºС върху необходимата енергия за 

разбъркване на 1 м3 вода, при G 1000 s-1 и КПД на 

бъркалката 70 %



✓ Оползотворяване на утайките от ПСПВ

➢ Сорбция на индустриални замърсители (Cu, Pb, As, пестициди) и биогенни 
елементи (P)

➢ Използване в изкуствени влажни зони и дренажни филтри

➢ Използване като подобрител на почви

➢ Използване в строителството като добавъчен материал
▪ За производство на тухли (30-50% утайка)
▪ За производство на цимент (10% утайка)
▪ За производство на бетон (25-50% утайка)
▪ За производство на керамични материали (30% утайка)

Кръгова Икономика в ПСПВ



Какво да се прави

https://www.dsborden.com/

…има два радикални подхода



ПРЕПОРЪКИ ЗА ДЕЙСТВИЕ

✓ Проучване за готовността на съществуващите 
ПСПВ за удовлетворяване на изискванията на 
Новата Директива

✓ Разработване на единна Национална методика за 
Оценка на Риска и разработване на Планове за 
Оценка на Риска 

✓ Разработване на каталог от мерки за прилагане на 
кръгова икономика във водоснабдителните 
системи

Защита на 
предложените 
инвестиции в 

ОПОС 2021-2027



Проект: BG05M2OP001-1.002-0019

ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УСТОЙЧИВА ОКОЛНА СРЕДА – ВОДИ, 
ОТПАДЪЦИ, ЕНЕРГИЯ ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА

финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските 

структурни и инвестиционни фондове

ОБЩА СТОЙНОСТ: 23 667 925,86 лв.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: март 2018 г. - декември 2023 г.

НИЕ СМЕ ОТВОРЕНИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО


