


1. За спорт и състезания: 
 Олимпийски  

 Полу-олимпийски 

 За скокове във вода 

 

Видове басейни според предназначението  



2. Обществени  
 Плувни 

 Къпални 

 Акватонични (с подводен масаж) 

 

 

Видове басейни според предназначението  



1. Схема със скимери  
 Скимерът представлява преливник 

посредством който чрез засмукване , водата 
от басейна се транспортира до съоръжението 
за механично пречистване (филтрационна 
система).  

 Скимерът се монтира в стената на басейна на 
20см от горния ръб и максималното водно 
ниво трябва да достига 2/3 от височината на 
входящия отвор. 

  Скимерите са подходящи за малки басейни, 
като за всеки 25м² от площта на басейна се 
разполага по един скимер. 

Видове технологични схеми за пречистване  



Видове технологични схеми за пречистване 
Схема със скимери  

1. Пясъчен филтър 

2. Робот за почистване на басейна 

3. Скимеи 

4. Манометър 

5. Подводен прожектор 

6. Подов сифон за басейн 

7. Дозаторна станция за реагенти 

8. Трансформатор 

9. Табло за управление 

10. Смукателна дюза 

11. Вливни дюзи 

12. Електро нагревател 

13. Циркулационна помпа 

14. Шестпътен винтил за управление на филтъра 

15. Нивомер 



2. Схема с преливен улей 
 Преливният улей представлява преливник 

разположен по целия периметър на басейна, 
посредством който водата от басейна се 
отвежда към компенсаторен резервоар и 
след това към съоръжението за механично 
пречистване (филтрационна система).  

 Подходящ за по-големи обществени 
басейни, системата с преливен улей 
осигурява равномерно преливане и бърз 
обмен на целия воден обем. 

Видове технологични схеми за пречистване  



Видове технологични схеми за пречистване 
Схема с преливен улей  

1. Пясъчен филтър 

2. Манометър 

3. Шестпътен вентил за управление на 

филтъра 

4. Обратна клапа 

5. Циркулационна помпа 

6. Система за автоматично доливане на вода 

7. Система от нивомери 

8. Компенсаторен резервоар 

9. Решетка  

10. Тръбопровод към канализацията 

11. Отвеждаща тръба 

12. Смукателна дюза 

13. Преливен улей 

14. Подов сифон за басейн 

15. Вливни дюзи 

16. Табло за управление 

17. Дозаторна станция за реагенти 

18. Електро нагревател 



 Това представлява технология основана на биологично пречистване чрез 
изграждане на система от филтър, влажна зона (зона за регенерация), 
система за обеззаразяване на водата без добавяне на химични препарати. 

Видове технологични схеми за пречистване 
Иновации – Еко басейн 



Видове технологични схеми за пречистване 
Иновации – Еко басейн 



1. Контролът в този тип обекти се извършва съгласно изискванията на 
Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка 
(Обн.ДВ.бр.82/1975г., изм.ДВ.бр.25/2002г.) 

 Тази инструкция определя следните качества на водата в плувните 
басейни: 

 - Активна реакция (pH) – от 6,5 до 8,5 
 - Остатъчен активен хлор ( сумарен = свързан+свободен)   
  от 0,2 до 0,6 mg/l и свободен от 0,2 до 0,5 mg/l  
 - Общ коли –титър повече от 100мл 
 - Микробно число до 100 колонии 
2. Наредба за водоспасителната дейност и обезопасяването на водните 

площи (Обн. ДВ. бр.65 от 31 Юли 1996г., изм. ДВ. бр.60 от 7 Август 
2012г., доп. ДВ. бр.72 от 21 Септември 2012г., доп. ДВ. бр.68 от 2 Август 
2013г., изм. ДВ. бр.102 от 12 Декември 2014г.) 

Нормативни изисквания за качествата на 
водата в плувните басейни 



1. Определяне на циркулационно водно количество : 

   Q

   

 ,[m³/h]  

V – обем на басейна, m³ 

t – период на циркулация, h 

За оптимално време на циркулация на целия воден обем се приема 4h. 

След определяне на циркулационно водно количество се избира филтрираща 
система с параметри подходящи за постигане на желаната циркулация. 

При система с преливен улей е необходимо да се определи и обема на 
компесаторния резервоар, който представлява 10% от общия обем на 
плувния басейн. 

Хидравлично оразмеряване на филтрираща 
система 



Видове филтриращи системи  

Система Моноблок Система с пясъчен филтър 



1. Система Моноблок 
 

Видове филтриращи системи  



Видове филтриращи системи  

Използван филтър 



2. Система с пясъчен филтър 

Видове филтриращи системи  



Видове филтриращи системи  

Пясъчен филтър 



1. Дезинфекция чрез добавяне на 
хлор ( натриев хипохлорид) 

 

 

Видове системи за дезинфекция на водата в плувни 
басейни  

Дозаторна инсталация 



2. Дезинфекция чрез електролитна дисоциация на NaCl ( сол) - При 
смесване на готварската сол (NaCl) и водата настъпват промени. 
Полярните водни молекули получават насочено движение, като се 
ориентират с противоположно заредените си краища към съответните 
йони от кристала и го ограждат. Възникват електролитни сили на 
привличане между противоположно заредените йони от кристалната 
решетка на NaCl и полюсите на водните молекули. Когато тези сили 
преодолеят здравината на йонните връзки натриевите и хлоридни йони 
се откъсват от кристалната решетка на NaCl и преминават във водата. 
Всеки един от образуваните йони се движи хаотично и е обграден 
(хидратиран) от неопределен брой водни молекули – йоните са 
хидратирани. Получил се е воден разтвор на NaCl, съдържащ 
хидратирани натриеви положителни йони (Na+) и хлоридни отрицателни 
йони (Cl– ). 

Видове системи за дезинфекция на водата в 
плувни басейни  



Видове системи за дезинфекция на водата в 
плувни басейни  

Електролизатор с 

биполярна клетка 



3. Иновативни системи без употреба на хлор и хлорни съединения 

 Система за хидролиза – взаимодействие на две технологии 
(хидролиза на водата и йонизация с медни електроди) 

Видове системи за дезинфекция на водата в 
плувни басейни  



Видове системи за дезинфекция на водата в 
плувни басейни  

3. Иновативни системи без употреба на хлор и хлорни съединения 

 UV системи за дезинфекция  

 



Изграждане на филтърно помещение 

 

 

Изграждане на басейни - личен архив 



Залагане на тръбна разводка  

 

 

Изграждане на басейни - личен архив 



Изграждане на басейни - личен архив 

Залагане на тръбна разводка  

 

 



Залагане на тръбна разводка  

 

 

Изграждане на басейни -Личен архив 



Залагане на тръбна разводка  

 

 

Изграждане на басейни - личен архив 



Басейн със система с преливен улей 

 

 

Изграждане на басейни - личен архив 



Басейн със система от скимери 

 

 

Изграждане на басейни - личен архив 



Благодаря за вниманието! 


