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 Водоизточници
 6216 водоизточника , от които 4% повърхностни (реки и язовири);
 Повърхностните водоизточници осигуряват около – 65% водните количества за 

ПБН; 
 Водоснабдителни зони

 179 големи зони (т.е над 1000 m3/d, над 5000 души);
 2034 малки зони;
 422 най-малки зони (т.е. под 10 m3/d)
 Качеството на питейните води се регламентира за всеки обект, който захранва 

над 50 души
 Отклонения на питейните води по качествени показатели (ИАОС, към 

2015)
 По микробиологични показатели – отклонения се наблюдават в около 900 зони 

(1/3 от всички). Общо за страната е постигнато е съответствие  - 95.7%, като по 
здравно-значими показатели – 97.5%. Отклонения се наблюдават в около 25% от 
зоните:

- В големите зони несъответствие е установено в 0.9% от анализите;
- В малките зони несъответствие е установено в 2.9% от анализите;
- В най-малките зони  несъответствие е установено в 5.1% от анализите;

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ В БЪЛГАРИЯ
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ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ В БЪЛГАРИЯ

Процент на анализите по микробиологични показатели, съответстващи на
изискванията за периода 2002 г. – 2015 г.
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 Отклонения на питейните води по качествени показатели (ИАОС, към 
2015)
 По показателя нитрати

− в  16 големи зони са регистрирани проби с наднормено съдържание; в 7 от тях 
отклоненията от допустимата норма (50 mg/l) са с постоянен характер; Най-
високата измерена стойност е 110 mg/l; 

− в 337 малки зони на водоснабдяване са регистрирани проби с и наднормено 
съдържание; в 188 от тях средната стойност надвишава допустимата норма; 
Най-високата измерена стойност - 409 mg/l в област Стара Загора;

− в 23 най-малки зони на водоснабдяване са регистрирани проби с и наднормено 
съдържание; в 10 от тях средната стойност надвишава допустимата норма; 
Най-високата измерена стойност е 176 mg/l;

− В София – град, София област, както и в областите Перник, Видин Смолян, 
няма регистрирани проби с наднормено съдържание на нитрати

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ В БЪЛГАРИЯ
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 Отклонения на питейните води по качествени показатели (ИАОС, към 
2015)
 По показателя манган – отклонения се наблюдават в 63 водоснабдителни зони, в 

областите Великотърновска, Плевенска, Бургаска, Ямболска, Благоевградска, 
Старозагорска, Сливенска, Врачанска, като в повечето случаи отклоненията са 
единични и непостоянни. Най-сериозно засегната е Хасковска област, като в 
някои случаи се налага ограничение на водопотреблението;

 По показателя желязо - отклонения се наблюдават в 58 водоснабдителни зони, в 
областите Вeлико Търново, Хасково, Габрово, Ст. Загора, Сливен, Благоевград, 
гр. София, като в повечето случаи отклоненията са до два пъти над нормата, с 
изключение на зона „Брягово“ в хасковска област където превишението средно 
за годината е около 5 пъти над нормата.

 По показателя флуориди – отклонения в 11 малки водоснабдителни зони ( 
Благоевград, Бургас, Плевен и Хасково). Касае се за природно обусловено
повишено съдържание на флуориди във води от подземни водоизточници, в 
някои случаи ситуирани в близост до находища на богати на флуор минерални
води. Превишението е най-често до около 2-3 пъти на нормата, която е 1.5 мг/л.

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ В БЪЛГАРИЯ
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 Отклонения на питейните води по качествени показатели (ИАОС, към 
2015)
 По показателя хром – в 23 малки водоснабдителни зони в области Плевен, 

Монтана и Враца). Това са водоизточници с естествено наднормено съдържание
на хром и липса на пречистване на водата. Превишението най-често е до 1,5 - 2 
пъти над нормата.

 По показателя арсен – 4 малки водоснабдителни зони (Благоевградско и 
Хасковско). Високото съдържание на арсен в тези води е от естествен произход.

 Изградени ПСПВ (информация към 2011)
 Около 31, от които 20 захранват големи населени места;
 Само 45% от повърхностните водоизточници имат пречиствателни съоръжения;
 В ОПОС 2007-2013 е реконструирана само ПСПВ Габрово

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ В БЪЛГАРИЯ
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕКЦИОННИЯ КУРС

Характеристика на природните води
1. Качествени показатели на природните води

Класически процеси за третиране на природни води
2. Коагулация и флокулация на природни води
3. Реагентно стопанство за коагуланти и флокуланти
4. Смесване на реагентите с водата. Видове смесители
5. Камери за флокулация
6. Процеси и съоръжение за избистряне на водата

 Утаители
 Избистрители със суспендиран слой

7. Филтрация на водата
 Теоретични основи
 Обикновен бърз пясъчен филтър
 Специфични конструкции пясъчни филтри

8. Обеззаразяване на водата
 Хлорни реагенти
 Използване на озон
 Обеззаразяване  с UV лъчи

9. Третиране на технологични отпадъчни води
10. Видове технологични схеми и област на приложение

Специфични процеси за третиране на природни води
11. Други технологии за пречистване на природни води - йонен обмен, 

мембранни технологии. Отстраняване на специфични замърсители
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 Оценката на знанията е комплексна и включва: 
 Оценка от участие по време на лекциите;
 Оценка от текущите семестриални тестове;
 Оценка от разработване на реферат
 Оценка на изпита

 Изпит по пречистване на природни води
 На изпит се явяват само студентите които са заверили проекта;
 Изпитът включва два въпроса (на случаен принцип) от лекционния курс;
 Изпитните въпроси включват отделни подточки/въпроси от лекционните теми
 Изпитът се провежда в рамките на 2 дни (максимум 10 човека на ден)

 20 минути ползване на всякакъв вид източници;
 40 минути самостоятелна работа по въпросите
 40 – 60 минути детайлно, устно изложение на точки от въпросите, 

избрани от преподавателя;
 Изпитни дати

 По една в редовните сесии
 По една допълнителна дата извън редовните сесии (февруари, септември)

ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА
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Прави цялостна оценка и набелязва
краткосрочна и дългосрочна инвестиционна
програма за ВиК инфраструктурата за даден
регион или агломерация:

Прави техническа и икономическа оценка на 
различни технологии и варианти за реализиране 

на мерктите от КИП, въз основа на следните 
ключови въпроси:

Доказва, че инвестицията е целесъобразна, т.е 
ползите от проекта са повече отколкото 
разходите за неговата реализация;

Разработване на тръжни процедури за 
строителство и супервизия

ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

Идеен, 
Технически
Работен Проект
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Провеждане на търгове

ЗНАНИЯ за:
• правилна оценка на съществуващото 

положение;
• краткосрочна и дългосрочна инвестиционна 

програма;

ЗНАНИЯ за:
• правилна оценка на съществуващото 

положение;
• опционен анализ;
• избор на варианти за пречистване на водата;

ЗНАНИЯ за:
• Избор на технологична схема на ПСПВ;
• Оразмеряване на съоръженията;

ЗНАНИЯ за основните изисквания към 
проектиране на ПСПВ, които трябва да бъдат 
заложени в техническата документация

ЗНАНИЯ за специфични особености при 
експлоатацията на съоръженията в ПСПВ;

ПОЛЗИ ОТ КУРСА
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ПОЛУЧАВАНЕТО НА ЗНАНИЯ НЕ Е МЕХАНИЧЕН ПРОЦЕС!

ТОВА Е ПРОЦЕС НА ВЗАИМНО ЖЕЛАНИЕ И РАЗБИРАНЕ ОТ 
СТРАНА НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТИТЕ!


