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I. УВОД

 Водоизточници

 6 216 водоизточника, от които 4% повърхностни (реки и язовири);

 Вода за ПБН – 65% от повърхностни, 35% от подземни;

 Водоснабдителни зони

 179 големи зони (т.е над 1000 м3/д, над 5000 души);

 2034 малки зони;

 Качеството на питейните води се регламентира за всеки обект, който

захранва над 50 души.



 Изградени ПСПВ

 Около 50, от които 20 захранват големи населени места;

 Само 45% от повърхностните водоизточници имат пречиствателни

съоръжения;

 В ОПОС 2007-2013 е реконструирана само ПСПВ Габрово;

 Мониторинг на качеството на питейните води

 През 2015г. мониторинг по химични, микробиологични и радиологични

показатели за качество на доставяната за населението питейна вода се

извършва в около 10 000 пункта в населените места в страната;

 През 2015г. са извършени общо 219 018 анализа от Регионалните здравни

инспекции по органолептични, химични и радиологични показатели;

 По микробиологични показатели през 2015 г. от РЗИ са извършени 40 249

анализи.



II. ПРАВНА РАМКА

1. ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

 Министерство на околната среда и водите

Компетенции:

 Разработва политиката и стратегията за опазване на околната среда в Р

България;

 Ръководи Националната система за мониторинг на околната среда (вкл.

води);

 Контролира състоянието на околната среда на територията на страната;

 Координира контролните правомощия на другите органи на

изпълнителната власт по отношение на околната среда;

 Издава заповеди, разрешителни инструкции и утвърждава методики;

 Съставя и утвърждава законови и подзаконови нормативни актове;

 Събира и предоставя информация за състоянието на околната среда (вкл.

води);

 Управлява програми и проекти в сферата на опазването на околната

среда и водите.



 Министерство на регионалното развитие и благоуствойството

Компетенции:

 Провежда държавната политика за: регионално развитие и европейско

териториално сътрудничество; устройство на територията свързана с

дейностите по изграждане, експлоатация, реконструкция и

модернизация на водоснабдителните и канализационните системи и

съоръжения на населените места и за предпазване от вредното

въздействие на водите в границите на населените места;

 Съставя и утвърждава законови и подзаконови нормативни актове.

 Министерство на здравеопозването

Компетенции:

 Съставя законови и подзаконови нормативни актове;

 Провежда държавен здравен контрол на питейните води, водите за

къпане, минералните води, водоизточниците и водоснабдителните

обекти и съоръжения, санитарно-охранителните зони, местата за къпане

на открити водни площи и др.

 Други.



 Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Компетенции:

 Ръководи функционирането и развитието на НСМОС;

 Ръководи създаването, поддържането и усъвършенстването на

специализирани регистри. Организира разработването и издаването на

информационни бюлетини и справки;

 Организира разработването на методики и нормативни актове за

мониторинг, контрол и оценка на компонентите на околната среда и на

факторите, които въздействат върху тях.

.



 Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР)

Компетенции:

 Регулира качеството на ВиК услугите;

 Осъществява регулиране на цените на ВиК услугите;

 Разглежда жалби на потребители срещу ВиК оператори или на ВиК

оператори срещу ВиК оператори, свързани с предмета на регулиране

на ЗРВКУ;

 Одобрява общите условия на договорите за предоставяне на ВиК

услугите на потребителите;

 Упражнява контрол и налага санкции в случаите, предвидени в

ЗРВКУ;

 Води регистър на договорите за възлагане извършването на ВиК

услуги;

 Регистрира експертите, които участват при извършването на контрола

по ЗРВКУ;

 Одобрява предложените от ВиК операторите бизнес планове;

 Извършва предварителен контрол, като при подготовката на

концесионните и на другите видове договори за управление на ВиК

системите дава становище по съответствието им със ЗРВКУ и

подзаконовите нормативни актове по прилагането му.



 Басейнова дирекция

Компетенции:
 Разработват, актуализират и прилагат Планове за управление на речните басейни, Планове за

управление на риска от наводнения и Морска стратегия;

 Стопанисват минералните води – изключителна държавна собственост, които не са

предоставени на концесия и/или на общини;

 Планират и участват в провеждането на мониторинга по Закона за водите, обобщават и

анализират данните;

 Определят естествените и разполагаемите ресурси на подземните водни тела;

 Учредяват санитарно-охранителни зони около съоръженията за питейно-битово

водоснабдяване;

 Издава разрешителни за водовземане и за ползване на водните обекти;

 Осъществяват контрола по отношение на състоянието и проводимостта на речните легла,

осъществяването на дейности в обсега на водните обекти, спазването на забраните и

ограниченията в границите на санитарно-охранителните зони, изпълнението на условията,

посочени в издадените разрешителни по Закона за водите, включително за заплащане на

дължимите такси за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване;

 Осигурява информация за обществеността за състоянието на водите. Поддържат

специализирани бази данни, карти, регистри и информационна система за водите, провеждат

обществено обсъждане на плановите документи.



 Регионални здравни инспекции (РЗИ)

Компетенции:

 Мониторинг (вземане на проби и лабораторен анализ) на качеството на

питейните води - във всички населени места в страната при “крайния

консуматор”, както и на сурова вода от водоизточниците за питейно-

битово водоснабдяване, вода на различни етапи на обработката и

доставянето й към “крайния консуматор”, вода от самостоятелно

водоснабдени обекти, вода от “обществени местни водоизточници”.

РЗИ имат задължение да извършват минимум 50 % от пълния обем

изследвания, които трябва да се извършват от водоснабдителните

дружества.

 Контрол (проверки) на санитарно-хигиенното състояние на обектите и

съоръженията за централно питейно-битово водоснабдяване -

водоизточници, водовземни съоръжения, санитарно-охранителни зони

(СОЗ), пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ), хлораторни и

други станции за дезинфекция на водата, резервоари, самостоятелно

водоснабдени обекти, “обществени местни водоизточници” и др., както

и на зоните за къпане и др.;



 Регионални здравни инспекции (РЗИ)

Компетенции:

 Съгласуване на проектни документации за санитарно-охранителни

зони на водоизточници за питейно – битови цели и на проектни

документации на водоснабдителни съоръжения и мрежи, участие в

приемателни комисии за такива обекти.

 Предприемане на административно-наказателни (предписания,

актове,наказателни постановления, заповеди за спиране, имуществени

санкции,отстраняване от работа и т.н.) и други мерки при установяване

на несъответствия в качеството на питейната вода и нарушения на

санитарно-хигиенните изисквания към водоизточниците,

водоснабдителните обекти и съоръжения, санитарно- охранителните

зони, зоните за къпане и др.;

 Проучване и анализ на проблемите с питейната вода и водите за

къпане, участие в изготвяне на проекти и програми за решаването им.

 Извършване на платени анализи на питейни води по искане на

физически и юридически лица.



 Асоциация по ВиК

Компетенции:

 Отговаря за управлението, планирането и изграждането на В и К системи и

съоръжения – публична държавна и публична общинска собственост и за

избора и контрола върху В и К оператора.

 ВиК оператор

Компетенции:

 Експлоатацията, поддръжката на ВиК мрежи и съоръжения, вкл.:

 Осигуряват снабдяването на населението с безопасна и чиста питейна

вода;

 Предприемат всички необходими действия, за да не се допусне

вторично влошаване на качеството на питейната вода при ремонт на

водоснабдителни системи, режимно водоснабдяване и при пускане в

експлоатация на нови водоизточници.

 Извършване на постоянен и периодичен мониторинг по показателите

за качество на питейната вода.

 Консуматор

 Подава сигнали за нарушения в качеството на получаваната услуга.



2. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

 Закон за водите

Законът осигурява единно и балансирано управление на водите като

основен компонент на околната среда и като ресурс в интерес на

обществото, защита на задравето на населението и устойчиво развитие на

страната.

 Закон за опазване на околната среда

Законът урежда предназначението и функциите на националната мрежа за

мониторинг (вкл. на води).

 Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги

Законът урежда регулирането на цените, достъпността и качеството на

водоснабдителните и канализационните услуги, извършвани от

експлоатационните предприятия за водоснабдителни и канализационни

услуги – ВиК оператори.



 Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучването, ползването и опазването на 

подземните води

Наредбата осигурява балансирано управление на подземните води чрез

осигуряване на устойчивото им потребление, основано на дългосрочно

опазване на наличните водни ресурси, гарантиране на водоснабдяването с

подземни води в необходимото количество и качество, създаване на

правила за проучването и ползването на тези води, установяване на

показатели за опазване, предотвратяване и ограничаване на замърсяването

им с опасни вещества и ограничаване замърсяването им с вредни вещества

и елиминиране на последиците от вече настъпили замърсявания с тези

вещества.



 Наредба № 3/2000 за условията и реда за проучване, проектиране,

утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около

водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и

около водоизточниците за минерални води, използувани за лечебни,

профилактични, питейни и хигиенни нужди

Наредбата определя условията и редът за проучване, проектиране,

учредяване, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните

зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово

водоснабдяване от повърхност-ни подземни води и от минерални води,

използувани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

Наредбата не се отнася за индивидуални и обществени местни

водоизточници, освен ако водата от тях не се използва за търговска или

социална дейност за питейни цели.

 Наредба № 1 от 11 април 2011 г. за мониторинг на водите

Наредбата урежда реда и начина за създаване на мрежите за мониторинг

на водите и дейността на националната система за мониторинг на водите.

Създава възможност за оценка и прогноза на състоянието на

повърхностните и подземни води, като осигурява нормативната основа за

реализиране на мониторинга на водите, определя реда и начина за

проектиране и изграждането й и регламентира принципите за провеждане

на собствен мониторинг и информационното и комуникационно

осигуряване и управлението на националната система за мониторинг на

водите.



 НАРЕДБА № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за

питейно-битови цели

Издадена от Министерството на здравеопазването, Министерството на

регионалното развитие и благоустройството и Министерството на

околната среда и водите

Наредбата определя показателите и нормите, на които трябва да отговаря

водта, предназначена за питейно-битови нужди с цел защита здравето на

хората от неблагоприятните ефекти от замърсяването на питейната вода.

Тя не се прилага за натурални минерални води, води з лечемни цели,

водите за технически цели и водите, от индивидуални и обществени

местни водоизточници, освен ако последните не се използуват за

търговска и социална дейност.

 Наредба № 12/2002 за качествените изисквания към повърхностните води,

предназначени за питейно-битово водоснабдяване

С Наредбата се определят изискванията към качеството на пресните

повърхностни води, които са перспективни за получаване на вода за

питейно-битови нужди и тяхното категоризизране:А1, А2 и А3.

Категоризацията на водите е свързана с прилагане на стандартни методи

за обработка, позволяващи получаване на вода в съответствие с

нормативните изисквания.



 Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните

води

С тази наредба се уреждат условията и редът за характеризирането на

повърхностните водни тела. С нея се определят повърхностните водни

тела в границите на всеки район за басейново управление, типовете

повърхностни водни тела, местонахождението и границите на всички

типове повърхностни водни тела, тяхното първоначално характеризиране,

специфични референтни условия за всички типове повърхностни водни

тела, видът и големината на натиска от човешка дейност върху тях и

други.

 Наредба за ползването на повърхностни води

С наредбата се уреждат редът и начинът на използване на повърхностните

води и водни обекти; редът и условията, за издаване на разрешителни за

използване на повърхностните води по чл. 44, 46 и чл. 140, ал. 7 от Закона

за водите (ЗВ)

 Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и

канализационните услуги

С наредбата се уреждат показателите за качество на водоснабдителните и

канализационните (В и К) услуги във връзка с чл. 9, ал. 2 от Закона за

регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ),

вкл. показателят качество на питейната вода.



 Директива 98/83/ЕС относно качеството на водите, предназначени за

консумация от човека

 Директива 76/464/ЕЕС за емитиране на опасни вещества – DDS):

 Списък I, съдържащ веществата, които трябва да бъдат елиминирани като

замърсители на водната среда.

 Списък II на веществата, които трябва да бъдат редуцирани като

замърсители на водната среда.

 Директива 96/61/EC за комплексно предотвратяване и контрол на

замърсяването.

 Рамкова директива 2000/60/ЕО (Рамкова директива за водите)

 Директива 2009/90/ЕО Изискванията относно методите за анализ

 БДС и БДС/EN

 Стандарт EN ISO/IEC 17025 – валидиране на методите за анализ.

 БДС ISO 5667 Качество на водата. Вземане на проби.

 БДС EN ISO 19458 Качество на водата. Вземане на проби за

микробиологичен анализ.

 БДС № Качество на водата. Определяне на различни показатели.



III. МОНИТОРНИГ НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ
1. ОБХВАТ

 Дефиниция

МОНИТОРИНГ е:

Планиран процес на пробонабиране, измерване и последващо записване

и/или известяване на компетентните органи или други заинтересовани страни за

качеството на водите, най-често с цел да се оцени съответствието им с предварително

зададени критерии, както и да се проследи ефективността на провежданото

третиране.

Мониторингът на питейните води включва още:

 Определяне на параметрите, които ще са обект на мониторинг;

 Определяне броя, честотата и графика на пробонабиранията;

 Определяне броя и мястото на пробовземните пунктове;

 Определяне методите на пробовземане и методите на изпитване на пробите.

Системата за мониторинг следва да осигури:

 Представителност на данните;

 Надежност на данните;

 Устойчивост на данните;

 Пълнота на информацията;

 Навременно предостяване на информацията.



 Класификация

• На подземни води

• На повърхностни води

Според вида на 
водоизточника

• При водоизточника

• При косуматора

Според мястото на 
мониторинг

• Постоянен

• Периодичен

Според обхвата и 
честотата

• Контролен – БД, РЗИ

• Оперативен – ВиК

Според 
изпълнителя

• За доказване на съответствие – при консуматора

• За управление на водоснабдителната система – при
водоизточника, на вход/изход ПСПВ, след отделни
съоръжения в ПСПВ и по водоснабдителната мрежата

Според 
предназначението



Мониторинг на подземни води, предназначени за ПБН

 Водоснабдителните организации (ВиК дружествата) и РЗИ разработват

съвместно програми за мониторинг на питейните води, които по обхват и

честота следва да отговарят на минималните изисквания на Наредба 9 от 2001

г. на МЗ, МРРБ и МОСВ за качеството на водата, предназначена за питейно-

битови цели;

 БД извършват контролен, оперативен мониторинг на химичното състояние

на подземните води и мониторинг в зони за защита на водите, но няма права и

задължения да извършва мониторинг и оценка за качеството на водите за

питейно-битови цели (питейни води до „краен потребител”);

 Мониторингът на водите за ПБН е постоянен и периодичен.

 Постоянният мониторинг обхваща минимума показатели по приложение

№ 2, таблица А, и се допълва при необходимост с актуални за региона

показатели със съвместно решение на водоснабдителните организации и

регионалните здравни инспекции (РЗИ). Показателите са рН, остатъчен

алуминий, амониев йон, вкус, електропроводимост, желязо, манган, мирис,

мътност, нитрати, нитрити, остатъчен свободен хлор, цвят, ешерихия коли,

клостридиум перфрингенс, колиформи, микробно число, псевдомонас

аеругиноза.

 Периодичният мониторинг включва всички показатели по приложение

№ 1, таблици А, Б, В и Г.



 Минималната честота за вземане на проби и изпитване се определя

съгласно приложение № 2, таблици Б.1 и Б.2. За радиологичните показатели

по приложение № 1, таблица Г.1 и Г.2 честотата на мониторинга се определя

съгласно изискванията на приложение № 2а.

 Органите на ДЗК проверяват чрез постоянен и периодичен мониторинг

съответствието на подаваната към консуматорите питейна вода по показателите

за качество, определени в приложение № 1, и честота, определена съгласно

разработените програми за мониторинг по реда на чл. 9, ал. 1, но в размер не по-

малък от 50 % от посочените изисквания в приложение № 2, таблици Б.1 и Б.2.

 Пунктове за мониторинг

 За вода, доставяна чрез водоснабдителната мрежа - на мястото на

изтичането й от крана при консуматора; Пунктовете за мониторинг не

могат да бъдат по-малко от два за населено място.

 Проби по отделни показатели за целите на мониторинга на вода,

доставяна чрез водоснабдителната мрежа за всяка обособена зона на

водоснабдяване, могат да се вземат и от водоизточника, резервоарите или

от пречиствателната станция, ако е доказано, че стойността на изследвания

показател няма да се повлияе от мястото на вземане на пробата.

 За вода, доставяна в цистерна - на мястото на изтичането й от цистерната;



 Мониторинг на повърхностни води, предназначени за ПБН

 Мониторингът на питейните води, съгласно Наредба №12 от 18.06.2002 г. за

качествените изисквания към повърхностните води, предназначени за питейно -

битово водоснабдяване се провежда от Басейновите дирекции за управление на

водите, РЗИ и ВиК дружествата.

 В началото на всяка календарна година Басейновите дирекции разработват

Програми за контролен и собствен мониторинг на питейните води.

 Честотата на пробонабиране зависи от броя на населението, обслужвано от този

водоизточник и е от 1 до 8 пъти годишно.

 Показателите за контрол и мониторинг са групирани в следните три групи:

 І група – рН, цвят, неразтворени вещества, температура,

електропроводимост, мирис, нитрати, хлориди, фосфати, ХПК,

разтворен кислород, БПК и амониеви йони;

 ІІ група – желязо, манган, мед, цинк, сулфати, повърхностно активни

вещества, феноли, азот по Келдал, колиформи-общо, фекални

колиформи;

 ІІІ група – флуориди, бор, арсен, кадмий, хром общ, олово, селен,

живак, барий, цианиди разтворени или емулгирани въглеводороди,

полициклични ароматни въглеводороди, пестициди общо,

екстрахируеми вещества, фекални стрептококи и салмонела.



 Мониторинг на повърхностни води, предназначени за ПБН

 В зависимост от получените резултати от провеждането на мониторинга,

водите предназначени за питейно - битови нужди се категоризират в три

категории А1, А2, А3. Категоризацията се извършва от Басейновите дирекции,

съвместно с органите за държавен санитарен контрол. Годишни доклади за

състоянието на водите за питейно- битово водоснабдяване се публикуват на

интернет страниците на всяка Басейнова дирекция за управление на водите.

 БД извършва мониторинг на физичните и химичните показатели, а РЗИ на

микробиологичните показатели;

 ВиК дружествата извършват собствен мониторинг на повърхностните води,

които използват за ПБН по показателите от приложение 1;

 Пунктове за мониторинг

 Преди отвеждането на водите към съоръженията за обработка.



2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

 Да оцени съответствието на качествата на питейната вода с

нормативните изисквания;
 По физико – химични показатели

 По микробиологични показатели

 По радиологични показатели

 Да проследи ефективността на провежданото третиране;
 На отделните стъпала на пречистване в ПСПВ

 На целия процес в ПСПВ

 На дезинфекцията

 На постхлорирането



 Да извести своевремнно за настъпили извънредни обстоятелства;
 Рязка промяна в качеството на водата при водоизточника

 Поява на токсични и други опасни вещества във водата (естествени процеси или

преднамерено замърсяване)

 Допълнително замърсяване на водата във водопроводната мрежа

 Да формира надеждна база данни, която служи за:
 Минимизиране на грешки при проведени единични изследвания;

 Вземане на проектни решения за избор на водоизточник;

 Вземане на проектни решения за избор на технологична схема на пречистване;

 Определи количественото изменение на качествените показатели;

 Анализ и оценка на причините за настъпили изменения в параметрите на водите;

 Оценка на риска;

 Взимане на управленски решения за развитие на питейно – битовото

водоснабдяване.



4. МЕТОДИКИ

 Измерване на място

 рН

 Температура

 Електропроводимост

 Съдържание на разтворен кислород

 Лабораторни анализи

 Физични и химични показатели

 Микробиологични показатели

 Радиологични показатели

 Методи на анализ

 Класически методики (описани в стандартите БДС)

 Експресни методики (кюветни тестове) - оптично сравняване, чрез което

могат да бъдат определени повечето технологични показатели

характеризиращи питейните води



4. СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ

 Основни предизвикателства при мониторинга на качествата на питейните води

 Характерът на водоизточниците е динамичен и трудно предвидим;

 Естествени процеси

o Изразена сезонност при повърхностните водоизточници;

o Изменение на качествата на водата в следствие на климатични

промени;

o Изменение на качествата на водата в следствие на гниене на

органични вещества в стоящите водоизточници;



 Антропогенна дейност

o Липса или неспазване на разрешителния режим на дейностите в

СОЗ около водоизточниците;

- Поява на нитрати – основен проблем при подземните води

(не спазване на добрите земеделски практики при торене с азотни

торове);

- Завишаване на мътността и цветността на повърхностните

води (изсичане на дървета във водосборния басейн);

- Влошаване на микробиологичните показатели (изпускане на

непречистени битови отпадъчни води);

 Често изменение на нормативната база;

 Включване на нови показатели (радиологични показатели,

микропластмаси);

 Снижаване на максимално допустимите концентрации на отделни

показатели (уран, предлага се хром);

 Развитие на технологиите за измерване.



 On-line мониторинг на качествата на питейните води

• При водоизточника

• По водопроводната мрежа

Място на 
измерване

• Качествени показатели – рН, температура, мътност, разтворен кислород, 
остатъчен хлор, електропроводимост, нитрати, нитрити, общ органичен 
въглерод, UV адсорбция (245nm)

• Водно количество

• Налягане

Измервани 
параметри

• Директо измерване

• Индикативни измервания

• Биосензори (бактериални щамове, които флуоресцират при замърсяване)

Технология на 
измерванията

• Измерване и интерпретиране на данните в реално време

• Оптимизиране на разходите за реагенти

• Оптимизиране не процеса на пречистване

• Гъвкаво управление на водоснабдителната система

• Значителна база данни

Предимства

• Високи инсталационни разходи – голям брой уреди при мониторинг на
водопроводната мрежа

• Необходимост от редовно почистване и калибриране
Недостатъци



Резултат от 

мониторинга

Причина Влияние Мерки

Изменение на рН Естествени био-

химични процеси; 

антропогенно 

замърсяване;

Влошава процеса на 

коагулация и флокулация;

Промяна в стабилността на 

водата; опасно за здравето

Корекция на дозата / 

вида на коагуланта; 

Добавяне на реагенти за 

корекция на рН;

Изменение на 

температурата

Климатични промени Влошава процеса на 

коагулация и флокулация;

Влошава процеса на утаяване;

Корекция на дозата на 

коагуланта; добавяне на 

флокулант;

Снижение на 

разтворения 

кислород

Органично 

замърсяване от 

дъждовни или 

отпадъчни води

Влияе върху окислително –

редукционният потенциал на 

водата и върху химичната й 

обработка

В процеса на 

препомпване и смесване 

/ разбъркване водата се 

насища с кислород

Поява на нитрати Торене с азотни 

торове; Изпускане на 

битови отпадъчни 

води

Здравен ефект; Повишава 

хлоропоглъщаемостта на 

водата;

Контрол на дейностите 

в СОЗ; търсене на друг 

водоизточник; 

изграждане на ПСПВ

IV. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И МЕРКИ



Резултат от 

мониторинга

Причина Влияние Мерки

Изменение на

мътността

Интензивни валежи, 

снеготопене, изсичане 

на гори във водосбора;

компрометиране на 

водовземните 

съоръжения

Не приемлива за 

потребителите при липса на 

ПСПВ;

Претоварване на 

съоръженията за пречистване / 

няма необходимост от 

използване на част от 

съоръженията;

Изключване на 

водоизточника;

Корекция на дозата на 

коагуланта; По-чести

промивки на БПФ; 

Изключване на 

съоръжения;Промяна в 

технологичната схема 

на ПСПВ;

Поява на 

токсичност

Естествени био-

химични процеси;

антропогенна дейност

Питейната вода е опасна за 

човешкото здраве;

Интензивно 

предокисление; 

Изключване на 

водоизточника;



Резултат от 

мониторинга

Причина Влияние Мерки

Влошаване на 

микробиологичнит

е показатели, поява 

на клостридиум 

перфингенс

Органично 

замърсяване от 

дъждовни или 

отпадъчни води; 

Замърсяване по 

мрежата;

Влошаване органолептичните 

качества на водата; Опасна за 

здравето; Влошаване работата 

на ПСПВ; повешава разхода 

на реагенти; Клостридиум 

перфингенс не може да се 

отстрани чрез хлориране

Повишаване дозата на 

дезинфектанта; 

Спазване на СОЗ; 

Допълнителна 

дезинфекция; 

Постхлориране по 

мрежата;

Развитие на алгии 

и планктон 

(цъфтеж на водата)

Органично 

замърсяване от 

дъждовни или 

отпадъчни води; 

процеси на гниене; 

климатични промени

Влошаване органолептичните 

качества на водата; Опасна за 

здравето; Влошаване работата 

на ПСПВ;

Интензивно 

предокисление; 

Промяна на 

технологичната схема 

на ПСПВ; Саниране на 

водоизточника;



Резултат от 

мониторинга

Причина Влияние Мерки

Съдържание на 

желязо 

Естествено сдържание 

във водоизточника;

Корозия на желязо-

съдържащи тръби

Питейната вода е опасна за 

човешкото здраве; Влошава 

органо-лептичните качества на 

водата;

Окисление и 

утаяване/филтрация; 

Стабилизационна 

обработка на водата; 

Подмяна на 

тръбопроводи;

Съдържание на 

манган

Естествено сдържание 

във водоизточника;

Гнилостни процеси 

във водоизточника;

Питейната вода е опасна за 

човешкото здраве; Влошава 

органо-лептичните качества на 

водата;

Окисление и 

утаяване/филтрация; 

Саниране и почестване 

на водоизточника;

Съдържание на 

арсен, хром, уран

Естествено сдържание 

във водоизточника;

Замърсяване с 

промишлени 

отпадъчни води;

Опасна за здравето; Изключване на 

водоизточника и 

намиране на нов; 

Контрол на дейностите 

в СОЗ; Пречистване;



• Мониторингът на водите е комплексен и
динамичен процес;

• Адекватният мониторинг на качеството на
питейните води е основополагащ за достигане на
нормативните изисквания и изисванията на
консуматорите;

• Резултатите от мониторинга следва да се
интерпретират индивидуално за всеки отделен
случай от компетентен екип от специалисти, за да
се вземе оптимално и своевременно управленско
решение;

Изводи




