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1. Въведение  

Настоящият доклад е изготвен в рамките на поетите ангажименти от 

Института за икономически изследвания-БАН пред „Софийска вода” АД за 

провеждане на производствен експеримент за подобряване ефекта на пречистване 

на ПСПВ Бистрица.  

Поставените цели са: 

- да се направи преглед на известната информация за качеството на водата на 

водоизточника (яз. Сталин впоследствие преименуван яз. Искър) от началото на 

построяването му; 

- да се посочат проблемите при пречистването на язовирната вода, свързани с 

посочените реагенти в проекта на ПСПВ Бистрица; 

- да се покажат добри практики за преодоляване на подобни проблеми на 

други действащи ПСПВ; 

- да се предложи методология за изследване на доказали ефективността си 

български химически продукти при пречистването на повърхностни природни води 

за питейно-битови нужди, като се ползват и резултатите от изследванията на ПСПВ 

Панчарево; 

- да се проведат изследвания с избрания реагент на ПСПВ Бистрица, като в 

началото се работи в паралел с алуминиевия сулфат; 

- да се обобщят получените резултати и да се предложи технология за 

подобряване пречиствателния ефект на ПСПВ Бистрица. 

 

2. Използвани източници на информация 

Използваните източници на информация са следните: 

- Европейското и национално законодателство за води, предназначени за 

консумация 

- Алтернативни методи за пречистване и анализ на качеството на водите. 

Сътрудничество на Института по водни проблеми - БАН с Института по колоидна 

химия и химия на водите при Националната Украинска академия на науките НАНУ. 

2007-2009  

- Оценка на нови методи и средства за пречистване на природно замърсени 

води с метали и органични замърсители и тяхната дезинфекция. 2006-2009. 

Институт по водни проблеми-БАН 

- Dobrev H., G. Bardarska. 2009. Technological effective and low cost micro-

floccules method for drinking water treatment improvement. Fifth World Water Forum, 

Istanbul, 16-22 March  

- Bardarska, G., H. Dobrev. 2004. Chapter 9. The Impact of Drought on Surface 

Water Quality. pp. 101-113. In Knight,G.C., Ivan Raev,Marieta Staneva (editors), 2004. 

Drought in Bulgaria: A Contemporary Analog for Climate Change. Aldershot, UK: 

Ashgate Publishing Limited, ISBN 0-7546-4215-1, 330 pp. 

- Бърдарска Г., Хр. Добрев, 2003. Влияние на засушаването спрямо 

качеството на повърхностните води. Раздел от монографията “Засушаването в 

България: съвременен аналог за климатични промени”. БАН, С., стр.284 

- Добрев Х., Г. Бърдарска. 2000. Питейна вода без остатъчен алуминий. 

Водно дело, 1/2, 24-28 

- ЕкоГарант С-ООД София. 1999. Обект: ПСПВ „Бистрица” Инструкция за 

експлоатация. София 
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- Договор: Експеримент за физико-химична обработка на сурова вода в един 

пулсатор на ПСПВ „Панчарево” между „Водоснабдяване и канализация” - София и 

„СОЛВО” ЕТ – София, 25.11.1994 

- Писмо № 47-22-1015/21.11.1994 на Министерството на здравеопазването за 

съгласие относно използването на CFS като коагулант при обработката на 

питейната вода на ПСПВ „Панчарево” 

- Добрев Х., П. Добрева, Г. Бърдарска. 1994. Производство на 

високоефективни реагенти –приоритетно направление на водопречистването. Водно 

дело,1, 28-32 

- Протокол на ГДИС –СНС от 21.06.1985 г. за ЕТИС за разглеждане на ПТИЗ 

за обекти: „Третиране но отпадните води от ПСПВ Бистрица”, Третиране на 

отпадните води от ПСПВ Панчарево”, „Озонаторна станция Бистрица” и 

„Озонаторна станция Панчарево” 

- Матов Б., Ив. Златева, Хр. Добрев, Д. Трендафилов. 1980. Основен 

алуминиев хлорид (ОАХ 15) – нов български коагулант за питейни води. Водно 

дело, 2, 17-21 

- Водопречиствателна станция „София”. Проектантска организация 

„Софпроект” при СГНС. София, 1960 

- Водопречиствателна станция р. София. Изследване водоизточника том 

ХХII. Проектантска организация „Софпроект” при СГНС. 1962 

- Писмо № 369/ 23.04.1959 на МНЗСГ Научно-изследователски санитарно-

хигиенен институт до Соф. градски нар. съвет. 

 

3. Качествени показатели на суровата вода  

3.1.  Качество на водата в яз. Сталин (понастоящем яз. Искър) от 

1955 до 1961 г. 

През 1957 г. са приключили изследванията на водите на яз. Сталин с оглед на 

предварителния санитарен контрол и дадено заключение, потвърдено и през 1958 г., че 

водата на язовира е годна за водоснабдяване на гр. София при условие, че водата се 

филтрира и хлорира. Този извод го потвърждават и измерените показатели за качество 

на водата от различни дълбочини на яз. Сталин. В периода 27.05.1955 – 13.03.1957 г. те 

се променят както следва: 2-22,5
0
С, без цвят до жълт на дълбочина 0,5 mна 10.04.1956 

г., мирис – няма, прозрачност по Снелен 16,5-40 cm, рН 6,81-7,6, окисляемост 8,5-16,04 

mgО2/l, желязо 0,2-2,46 mg/l, манган от няма-следи – 0,66 mg/l на дълбочина 5 m на 

14.06.1955 и микробно число 3-6100. 

През 1958 г. са правени периодични изследвания за мед, олово, уран и др., които 

са намирани винаги в концентрации по-малки от допустимите по стандарта за 

питейните води. През 1958 г. общите физико-химически качества на язовирната вода не 

се променят. Така например на 11.06.1958 г. през дъждовния период и в края на 

снеготопенето от планините, когато се очаква по-силно размътване на водата в язовира 

са измерени следните стойности при пункт водовземна кула: 

- от дълбочина 5 m прозрачност 37,8 cm по Снелен, суспендирани вещества 9 

mg/l; 

- от дълбочина 35 m прозрачност 30,5 cm по Снелен, суспендирани вещества 17 

mg/l. 

Продължилите изследвания през 1959 г. показват наднормени отклонения най-

вече по показателя желязо, чиято концентрация се променя по дълбочина на язовира. 
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Например общото количество на желязото на 1 m дълбочина е 0,4 mg/l на 19.10.1959 г., 

а на 15 m, 30 m и 40 m дълбочина е съответно 0,6; 1,5 и 2,5 mg/l. 

Провежданите Джар тестове за коагулация с алуминиев сулфат на проба вода от 

ВЕЦ „Пасарел” на 10.11.1959 г. с мътност 10 mg/l и желязо 0,75 mg/l (фери) показват 

пълно избистряне след подаване на 20 mg/l алуминиев сулфат, 30 минутен престой и 

филтруване през пясъчен филтър.  

Както при Джар-тестовете, така и при проведените изследвания от 22.07.1960 до 

30.11.1960 г. на опитната станция, включваща различни съоръжения, не се следи за 

количеството на остатъчния алуминий в избистрената вода след употребата на 

различни дози на алуминиев сулфат.  

При последния опит (30.11.1960) при съдържание на желязо 1,0 mg/l и на манган 

0,14 mg/l в суровата вода, съответно измерените концентрации са както следва: след 

бърз филтър без утаител – 0,18 mg Fe/l и 0,11 mg Mn/l; след бърз филтър с утаител – 

0,025 и 0,13 mg/l и след контактен избистрител – 0,10 и 0,13 mg/l.  

Обобщените стойности за сезонното изменение на фитопланктона за хоризонта 

20-15 m по данни от изследванията на водите на яз. „Сталин” в периода 1955-1959 г. са 

както следва: 

- зима (месеци януари, февруари и март) 0-150 бр. клетки /cm
3
 (двуделки); 

- пролет (април, май и юни) 150-6400 бр. клетки /cm
3
 (двуделки); 

- лято (юли, август и септември) 100-4000 бр. клетки /cm
3
 (двуделки); 

- есен (октомври, ноември и декември) 2500-0 бр. клетки /cm
3
 (синьо - зелени). 

През времето на взимане на пробите от изтичалото на ВЕЦ „Пасарел” или от 

първи прозорец пред ВЕЦ „Пасарел” в периода 05.10.1959 – 28.07.1960 г. във всички 

проби без изключение присъстват представители на фитопланктона. Главната маса от 

тях са от двете групи: зелени водорасли (разряд Protococcales) и двуделки от родовете 

Synedra, Asterionella, Melosira и Stephanodiscus.  

Средните обемни величини на отделна клетка или колонии за някои от често 

срещаните водорасли, участващи в планктона на яз. „Сталин” са следните (определяни 

по методика на Штин от 1945 г.): 

- Synedra ulna 7200; 

- Stephanodiscus 470; 

- Asterionella formosa 590; 

- Scenedesmus quadricauda 580; 

- Aphanizomenon flos aque (нишки) 4000; 

- Micricystia aeruginosa (колонии) 1 980 000 и 

- Anabaena (нишки) 1300. 

Постоянното присъствие на нишковидните бактерии Cladotrix dichtoma и то в 

повишено количество в пробите от началото на април до последните проби се дължи на 

обраствания от тази бактерия на стените на водопроводните съоръжения. Присъствието 

на тази бактерия е нежелателно, защото в даден момент може да се развие до такава 

степен, че да затрудни и намали пропускателната способност както на самите 

водопроводни съоръжения, така и на филтрите от типа на бързите пясъчни.  

Предвижда се известно влошаване на качеството на водата от яз. „Сталин” от 

следните фитоплактонни водорасли в резултат на родове, установени от момента на 

завиряване на язовира до м. юли 1960 г.: 

1. Двуделки 
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Asterionella – при масово развитие придават на водата ароматен тревист или 

рибен мирис; 

Melosira – ароматична миризма; 

Synedra – ароматичен, землест мирис 

2. Синьо-зелени 

Anabaena – на плесен, тревиста и отвратителна миризма; 

Aphanizomenon - на плесен, тревиста и отвратителна миризма; 

Microcystis – тревиста миризма. 

Тези неблагополучия могат да се очакват през по-голямата част от годината по 

отношение на двуделките – от ранна пролет до късна есен. Влошаване на качеството на 

водата от страна на синьо-зелените водорасли може да се очаква само през много 

топлите месеци на годината и то за къси периоди. 

Резултатите от хидробиологичния анализ на проби вода за периода 22.12.1960-

22.12.1961 г., взимани от повърхността на яз. „Искър” и от опитната станция, построена 

при изтичалото на ВЕЦ „Пасарел” за доказване на избора на технологията и 

съоръженията на новата ПСПВ „Панчарево”, показват следното: 

- доминиращите видове през годината са били следните: през студените месеци 

на годината преобладава двуделкaтa Stephanodiscus Astrea, а през летните и есенните 

месеци преобладават синьо-зелените водорасли (Aphanizomenon Flos Aquae, Anabaena 

Flos Aquae, Microcystis aeroginosa). Максимумът на развитие при последните е в 

началото на м. септември (3000 нишки/cm
3
). Поради тяхното малко относително тегло 

те почти не достигат дълбочината, от която се взема вода за опитната станция. Ето защо 

на 04.09.1961 г., когато тяхното развитие на повърхността е в своя максимум на 

дълбочина 16 м тяхното количество е едва 20 нишки и то главно Aphanizomenon. 

Синьо-зелените водорасли много добре презимуват в язовира под формата на 

спори, което показва със сигурност, че и през топлите месеци на 1962 г. това водорасло 

ще се развие в язовира. 

При сравняване на данните от количествените анализи на „суровата вода” с тези 

на изхода на опитните съоръжения (контактен избистрител, бърз филтър без утаител и 

бърз филтър с утаител) показват сходни резултати, а именно в 75% от пробите те са 

задържали почти 100% от съществуващия планктон в „суровата вода”. В някои от 

пробите след филтрация се установява утайка, която се смята, че е от прилагания 

алуминиев сулфат като коагулант. Присъствието на утайка във филтрираната вода се 

предполага, че се дължи на недостатъчното време за утаяване след смесване на 

суровата вода с коагуланта. 

3.2.  Качество на водата в яз. Искър през последните години  

През 1985 г. при обсъждане на ПТИЗ за „Озонаторна станция Бистрица” и 

„Озонаторна станция Панчарево” началникът на ПСПВ „Панчарево” прави следното 

изказване „Качествата на суровата вода, действително се влошиха, повиши се 

концентрацията на мангана, но филтрите се справят успешно и в чистата вода го няма. 

За сега имаме само една възможност, да се борим с планктона – с предхлориране, 

евентуално за в бъдеще с микросита. Затова имаме нужда от предозониране.”  

На 14.02.1994 измереното съдържание на фитопланктон на входа на станцията е 

6340 бр. кл./ml, а на изхода най-голямата измерена стойност е 2860 бр. кл./ml 

(14.03.1994). 

По време на водната криза през 1994 – 1995 г. ПСПВ „Панчарево” изпита 

проблеми при пречистването с алуминиев сулфат на суровата вода от дънните слоеве 
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на яз. Искър (“мъртъв обем”), именно поради завишеното съдържание на планктон и 

манган и ниската температура. Манганът достигна 0,51 mg/l на вход ПСПВ Панчарево, 

а на изход значително над нормата от 0,1 mg/l (Фиг. 1).   
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Фиг. 1.   Съдържание на мангана в суровата и пречистената вода на ПСПВ 

Панчарево при използване на алуминиев сулфат. 

 

Последните няколко години от анализа за качеството на водите на яз. Искър на 

вход на ПСПВ Бистрица, извършени от ЛИК при „Софийска вода“ АД, е видно, че 

мътността е с устойчиво ниски стойности и краткотрайни завишения (под 13 FNU) 

(Фиг. 2). Наблюдава се появата на разтворен алуминий в суровата вода, чието 

съдържание корелира с мътността (Фиг.  2, 3). 
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Фиг. 2.  Мътност и разтворен алуминий в суровата вода на ПСПВ Бистрица в периода 

02.01.2010-15.04.2012 
 

Фиг. 3. Корелация между мътност и разтворен алуминий в суровата вода на ПСПВ 

Бистрица в периода 02.01.2010-15.04.2012 
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Съдържанието на фитопланктон варира в широки граници и често води до 

технологични трудности. Практически фитопланктона не корелира с мътността на 

суровата вода на ПСПВ Бистрица (4). 

 

 

Фиг. 4. Планктон и мътност на суровата вода на ПСПВ Бистрица  

в периода 02.01.2010-15.04.2012 

 

Епизодична и кратка е появата на желязо, което не представлява проблем за 

ПСПВ Бистрица (Фиг. 5).  

През последните години съдържанието на манган и зоопланктон е в рамките на 

допустимото и не са обект на настоящото изследване (Фиг. 6). 
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Фиг. 5.  Фитопланктон и желязо в суровата вода на ПСПВ Бистрица  

в периода 01.01.2012-25.04.2012 
 

 

 Фиг. 6. Зоопланктон в суровата вода на ПСПВ Бистрица  

в периода 20.01.2012-29.04.2012 
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4. ПСПВ Бистрица -  технология и проблеми 

4.1. Технологична схема  

ПСПВ Бистрица е проектирана да се изгради на два етапа за пречистване на 

чистите планински води от водосбора на Рила планина. На Фиг. 7 е показан 

проектирания довеждащ водопровод от планирания за изграждане язовир Лакатица до 

ПСПВ Бистрица. 

 

 
 

Фиг. 7.  Схема на съоръженията от проекта ВК Рила,  

включващ израждането и на ПСПВ Бистрица 
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Вероятно и по тази причина се изгражда едностъпално пречистване (филтриране 

през бързи пясъчни филтри тип „Аквазур”), като се премахват пулсаторите, 

проектирани за ПСПВ Панчарево и пречистващи водите на яз. Искър от 1968 г. Поради 

намаляване на консумацията след въвеждането на водомери от 2000 г. и постепенната 

подмяна на остарялата водопроводна мрежа, изградената производителност на първия 

етап (6,75 m
3
/s при нормален режим и 8,8 m

3
/s при форсиран режим на работа) се оказва 

достатъчна, като се поддържа експлоатацията и на ПСПВ Панчарево.  

Заложените реагенти в проекта на „Дегремон” са следните: 

- хлор за предокисление – до 3 mg/l; 

- алуминиев сулфат – 10 mg/l; 

- активна силициева киселина – 2 mg/l; 

- натриев силикофлуорид – 1 mg/l; 

- вар за корекция на рН на филтрираната вода – 6 mg/l; 

- хлор за обеззаразяване – 1 mg/l. 

Основните съоръжения по пътя на суровата вода от деривация „Искър” е както 

следва:  

- Енергогасително съоръжение, снабдено с дросел – клапи и иглени затвори; 

- Довеждащ стоманен водопровод с диаметър 2500 mm, налягане до 8 m и 

дължина на тръбопровода 130 m; 

- Смесител с механично разбъркване. В него се инжектира хлора за 

предокисление, коагуланта алуминиев сулфат и флокуланта активна силициева 

киселина. Смесителят е изграден на две секции, като всяка една може да се изолира от 

другата чрез данбалкени; 

- Филтърният корпус се състои от довеждащ канал, канал за филтрираната вода, 

канал за отпадъчна промивна вода, резервоар за условно чиста вода, отпадаща в 

началото на промивния процес и 32 броя двойни филтърни клетки тип „Аквазур V”, 

всяка една от тях с площ по 140 m
2
 (2 х 4/17,46 m) или обща филтърна площ 4480 m

2
. 

Скоростта на филтрация при нормален режим е 5,42 m/h и при форсиран режим – 7,07 

m/h. Бързите пясъчни филтри с водно-въздушна регенерация са заредени с чист кварцов 

пясък със следните показатели: минимален диаметър на зърната 0,63 mm, максимален 

диаметър на зърната 1,6 mm, еквивалентен диаметър на зърната 0,8-1,0 mm, 

коефициент на разнозърненост К=1,6-1,8 и височина на пясъчния слой 1,2 m. 

Регенерацията на филтърния пълнеж се осъществява чрез водно-въздушна промивка. 

Промивната вода се осигурява от центробежни помпи (3 броя), от които 2 са работни и 

1 резервна. Всяка помпа осигурява по 275 l/s промивна вода с налягане от 0,45 atm на 

вход филтърна клетка. Промивният въздух се осигурява от 3 броя въздуходувки, от 

които 2 работни и 1 резервна. Всяка въздуходувка подава по 4000 Nm
3
/h въздух с 

налягане 320 mbar; 

- Съоръженията за складиране, приготвяне и дозиране на необходимите за 

пречистване реагенти са: хлораторно стопанство, съдове за съхранение и за приготвяне 

на работния разтвор на коагуланта алуминиев сулфат по мокър способ, 

стоманобетонови силози за съхранение на хидратна вар, съдове за съхранение и за 

разтваряне на натриев силикофлуорид. 

Южният и северният разпределителни канали минават в непосредствена близост 

до съответните филтърни редове и са с дължина по 153 m, правоъгълно напречно 

сечение с ширина 2,90 m ±0,06 m и височина 2,70 m. Дъното им е плоско, без надлъжни 

и напречни наклони, но не е добре подравнено. Ъглите между дъното и стените са 
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закръглени с радиус около 5 cm. Краищата на двата разпределителни канали при 

филтри № 16 и № 32 са свързани със „западен изравнителен канал”, който служи за 

изравняване на водните нива в тези канали. Изравнителният канал е с плоско дъно на 

1,10 m над дъната на разпределителните канали и в план е П-образен. 

4.2. Проблеми с качеството на пречистената водата 

При типично ниските мътности, наличието на планктон и ниската температура 

на водата използваният на ПСПВ Бистрица алуминиев сулфат е неподходящ поради 

появата на остатъчен алуминий в пречистената вода. Колебанията в стойностите на 

остатъчния алуминий се дължат на трудностите при поддържане на дозата на 

алуминиевия сулфат (Фиг. 8). 

 

Фиг. 8.  Мътност на суровата вода и остатъчен алуминий в пречистената вода на  

ПСПВ Бистрица през м. февруари 2011 г. 

 

5. Добри практики за постигане на стабилно качество на пречистената вода  

За постигането на стабилно качество на пречистване на язовирните води в 

страни с континентален климат (топло лято и студена зима) се изисква използването на 

химически продукти, чиито ефект не се влияе от температурните изменения на водата и 

устойчиво работещи при сезонните колебания на качеството в зависимост от 

протичащите еутрофикационни процеси. На всички ПСПВ в страната самостоятелно 

прилагания алуминиев сулфат не осигурява целогодишно пречистването на питейните 

води в съответствие с Наредба № 9. Поради тази причина френската фирма „Дегремон” 

е включила в проектите си за ПСПВ Панчарево и ПСПВ Бистрица използването и на 

флокулант.  
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Трудностите при използването на активна силициева киселина в допълнение 

към алуминиевия сулфат е причина да се потърсят нови реагенти, заместващи 

класически използвания алуминиев сулфат.  

Едно добро решение за 1976 г. бе предложения от колектив на БАН метод за 

получаване на алуминиев оксихлорд (ОАХ) при взаимодействие между метален 

алуминий и солна киселина в условията на вътрешна електролиза. Според издаденото 

Авторско свидетелство № 28756/1976, НРБ, се използва метален алуминий с ниска 

плътност (ламарина, фолио, тел, стружки и др.). Впоследствие методът е патентован в 

Швеция през 1982 г. и във Финландия през 1987 г. През 1979 – 1980 г. е построена 

първата инсталация за производство на ОАХ в СХК „Свилоза”, гр. Свищов, а през 1990 

г. в Технологичния център по екология и природни ресурси, гр. Бургас. Като 

хидролизиращ коагулант ОАХ има следните съществени предимства пред класическия 

алуминиев сулфат: висок пречиствателен ефект при по-ниски дози, физикохимична 

обработка при по-широк диапазон на изменение на температурата и рН, с възможност 

за съчетаване с варуване и окислители, остатъчен алуминий под нормативната стойност 

в обработваната с него вода и др. Тези предимства на ОАХ се доказаха многократно и 

на ПСПВ Панчарево при обработка на постъпващата сурова вода от бент Кокаляне и яз. 

Искър. 

През месеците май и юни на 1978 г. в ПСПВ Панчарево се провеждат 

лабораторни и промишлени изследвания с основен алуминиев хлорид (ОАХ 15), чието 

промишлено производство с концентрация 13-15% на Al2O3 започва през 1980 г. 

Основните изводи от анализите, извършени в лабораторията на ПСПВ Панчарево, са: 

- ОАХ 15 е високоефективен коагулант за питейни води, спо- 

собен да замести класическия алуминиев сулфат. Остатъчният алуминий, който е от 6 

до 15 пъти по-малко, е   в полза на ОАХ 15; 

- ОАХ 15 запазва пречиствателната си способност при съвместна употреба с 

вар, респ. при високи стойности на рН (до 9,0); 

- Замяната на алуминиевия сулфат с ОАХ 15 не изисква никакви нови 

инвестиции, тъй като може да се съхранява в същите резервоари, използвани за 

алуминиев сулфат, и да се дозира със същите съоръжения. 

Независимо от тези предимства, ОАХ в чист вид не може да се разглежда като 

универсален реагент за отстраняването на всички видове значими замърсители. 

Системната изследователска работа в страната по изучаване на хидратационни и 

хидролизни процеси в разтвори на силни електролити и в частност полимеризацията в 

алуминий съдържащи разтвори доведе до разработването на серия от особено 

високоефективни реагенти на база модифициране на ОАХ. Създадоха се състави и 

технология за получаване на коагулант-флокулант-сорбент CFS (в България и Турция 

с търговска марка SOLVO) с особено висока сорбираща и флокулираща способност 

при пречистване на природни и битово или промишлено замърсени води. 

CFS-SOLVO е продукт на частична хидролиза на Алуминиев хлорид (AlCl3). 

Крайния продукт на хидролизата е Алуминиев хидроокис (Al(OH)3 ). Степента на 

хидролиза (и някои свойства) се характеризира с основността (basicity),  дефинирана по 

различни начини, илюстрирани в следващата Таблица 1. 
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Таблица 1.  Основност (basicity) на полиалуминиеви соли 
Основност на PAC и CFS (PACS) 

xAl2O3yHClzH2O TC2006-95

№ Al Al2O3 x=1; 0,9<y<2; 4<z<85 M M2 (6-M)/6*100 a/3*100 Al(OH)aClb Al(OH)aClb(SO4)c

% % Al2O3.MHCl.M2H2SO4.zH2O HCl/Al2O3
H2SO4/Al2O3 % % a+b=3; b=M/2 a+b+2c=3; c=M2/2 (6-M)/2 3-M/2-M2

1 H 34,6 65,4 Al2O3 3H2O 0 100 Al(OH)3 3

2 PAC 5,9 11,2 Al2O31,044HCl40,55H2O 1,04 82,60 Al(OH)2,48Cl0,52 2,48

3 CFS10A 10,1 19,0 Al2O3.HCl.0,16H2SO4.21,29H2O 1,00 0,16 78 2,34

4 CFSS5A 5,3 10,0 Al2O3.0,91HCl.0,61H2SO4.45,79H2O 0,91 0,61 63,3 1,90

5 CFSS3A 3,2 6,0 Al2O3.0,78HCl.1,489H2SO4.79,2H2O 0,78 1,489 37,3 1,12

6 C Al2O36HClzH2O 6 0 AlCl3 0

7 AS Al2O33H2SO4zH2O 3 0 Al2(SO4)3 0

Забележка: H- Aluminium hydroxide,C- Aluminium chloride, AS- Aluminium sulfate

Basicity, % БДС EN 883 Basicity, a

a>1,05

Al(OH)2,34Cl0,50(SO4)0,08

Al(OH)1,90Cl0,46(SO4)0,30

Al(OH)1,12Cl0,39(SO4)0,74

 

Най-добре изразени коагулационни свойства имат продукти с М=0,9 до 1,2,  а по 

БДС EN883 с a=2 до 2,5, т.е. с основност като тази на продукта  CFS10Al (CFS-

SOLVO). Сенсибилизацията (повишена чувствителност към отделни примеси) се 

постига чрез промени на технологията на получаване и внасяните добавки. 

Положителните страни на коагуланта ОАХ са по-силно изявени при 

синтезираните CFS на негова основа. При опит с води от яз. Искър (12.06.1991) CFS 

показва по-добър ефект дори и при по-ниска доза в сравнение с алуминиевия сулфат и 

АСН (коагулант на база алуминиев сулфат, предоставен от Румен Кънев) (Таблица  2). 

 

Таблица  2. Сравнителни данни за пречистване на водите на яз. Искър 
№ Показатели** Води от 

яз. 

Искър 

Коагулант (доза по Al2O3 mg/l) 

Алуминиев 

сулфат 

АСН CFS* 

10 5 10 5 10 

1. рН 7,0 6,7 6,6 6,3 7,0 7,0 

2. Мътност, mg/l 20,0 6,54 4,1 5,7 1,1 0,5 

3. Окисляемост, 

mg O2/l 

3,68 2,40 3,36 2,16 2,40 1,84 

4. Желязо, mg/l 0,15 0,03 0,014 0,052 0,091 0,005 

5. Манган, mg/l 0,082 0,018 0,023 0,005 0,009 0,009 

* CFS – течен коагулант на база алуминиев оксихлорид. **Анализите са извършени по БДС 

2823-83 от Централната химико-бактериологична лаборатория при фирма „ВиК” София.  
 

Прилагането на новите реагенти CFS решава напълно и проблема с 

фитопланктона, чието съдържание затруднява работата на действуващата двустъпална 

пречиствателна станция „Панчарево” в отделни годишни периоди. Пречиствателният 

ефект спрямо планктона е 100% (0 бр. кл./ml) след коагулация със CFSК (прахообразен 

коагулант на база алуминиев оксихлорид с доза 7,5  mg Al2O3/l) при Джар тест, 

проведен на станцията през 17.04.1992, със следните изходни данни: общо количество 

на фитопланктон 1750 бр. кл./ml и индекс на колматация по Бодрей Сд = 4,8 на 

суровата вода. При норма от 100 бр.кл./ ml за съдържание на планктон в пречистената 

питейна вода според БДС 2823-83 след Джар теста с алуминиев сулфат при същата доза 

(7,5  mg Al2O3/l) планктонът е 6 пъти над нормата (600 бр. кл./ml). 
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По време на водната криза през 1994 г. пречистване на суровата вода в ПСПВ 

Панчарево в съответствие с БДС 2823/83 се постигна с разрешения от МЗ български 

продукт CFS-SOLVO както в лабораторни условия (Джар тест), така и на ПСПВ 

Панчарево, като се дозира реагента директно в един пулсатор, работещ на максимален 

дебит от 2600-2700 m
3
/h. Това е практически цялото водно количество, преминаващо 

през станцията, а останалото количество питейна вода се подаваше байпасно към 

София т.е. не се пречистваше, а само хлорираше. С дози на CFS от 10 до 20 ml разтвор 

за 1 m
3
 сурова вода се постигна снижаване на мътността, мангана и планктона още в 

пулсатора, което облекчи работата на бързите филтри: удължи се филтроцикъла и се 

спести пречистена вода, необходима за промивка на филтрите.  

Качествените показатели на суровата вода в периода на успешно проведеното 

изследване със CFS на ПСПВ „Панчарево” в периода 28.11.1994-06.12.1994 г. са:  

- температура 1-2
0
С; 

- рН 6,8-7,2;  

- окисляемост под нормата от 2,6 mg О2/l по БДС 2823-83; 

- ниска мътност 2,1-3,9 mg/l;  

- завишена цветност 15-22 mg/l по платино-кобалтовата скала;  

- желязо под нормата от 0,2 mg/l;  

- завишено съдържание на манган 0,37 mg/l и  

- фитопланктон 417- 1375  бр.кл/ml.  

В резултат на добре протеклата макрофлокулация в пулсатора планктонът се 

отстранява 100% (Фиг. 9). Постигането на нормативните стойности и по другите 

показатели още след първото стъпало гарантира подобряването и на органолептичните 

и вкусови качества на пречистената вода след хлориране. 
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Фиг. 9. Количество на планктон на вход и изход ПСПВ Панчарево (по данни на 

фирма „ВиК” София) 
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На 30.03.2005 г. по искане на началника на ПСПВ Бистрица се провежда Джар тест 

за пречистване със CFS на суровата вода от фитопланктон. На Фиг. 10 са показани 

микроскопски снимки на фитопланктона преди и след коагулация, при което се вижда 

агрегирането на фитопланктона във флокулите, образувани от CFS (Фиг. 10б). 

 

 
Фиг. 10а. Микроскопска снимка на фитопланктона 

в суровата вода на ПСПВ Бистрица, 30.03.2005. 

 
Фиг. 10б. Микроскопска снимка на агрегиран фитопланктон във флокулите, 

образувани след коагулация със CFS, 30.03.2005 г. 
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Поради липса на третиране на получената утайка в пулсаторите на ПСПВ 

Панчарево, доказания добър ефект на макрофлокулация с българския продукт CFS-

SOLVO не се приложи. Също така, не се прояви интерес от страна на експлоатацията да се 

проведе експеримент и за микрофлокулация със същия тип реагенти, чиито фини флокули 

залепват по пясъчните зърна на бързите филтри и прихващат планктона и други 

замърсители в самия филтърен пълнеж. Продължава да се използва алуминиев сулфат и да 

се подава некачествена питейна вода към консуматорите в столицата. При норма на 

мътността 1,5 mg/l съгласно БДС 2823-83 максималната стойност през м. януари 1995 г. е 

2,7 mg/l (Таблица 3). 

 

Таблица 3. Мътност на водата на вход и изход на ПСПВ Панчарево 

1995 г. 

Минимална 

стойност на 

мътността на 

вход ПСПВ 

Панчарево, mg/l  

Максимална 

стойност на 

мътността на 

вход ПСПВ 

Панчарево, mg/l 

Минимална 

стойност на 

мътността на 

изход ПСПВ 

Панчарево, mg/l  

Максимална 

стойност на 

мътността на 

изход ПСПВ 

Панчарево, mg/l 

януари  3.2 4.4 2.1 2.7 

февруари  3.05 3.9 2 2.1 

март  3.4 3.9 2 2.3 

април  3.9 21 0.5 2.3 

май  5 8.2 1.1 1.2 

 

Независимо от изпитаните български продукти за пречистване на водите на яз. 

Искър, с които нееднократно е доказвано постигането на стандартните норми на 

пречистване за питейно-битови цели, през 1991 г. без изследвания за ефекта от 

озонирането се закупиха и досега не са монтирани озонаторни инсталации за ПСПВ 

Панчарево и ПСПВ Бистрица (с капацитет около 100 кг озон/ч срещу 33 милиона френски 

франка). Проектантът на озонаторните станции и третирането на отпадъчните води доста 

некомпетентно отбелязва на ПТИЗ през 1985 г., че пулсаторите работят най-добре при 

голяма мътност и лошо при малка, като не взема в предвид действителното качество на 

язовирната вода и системно допусканите нарушения по време на експлоатацията  на 

ПСПВ Панчарево.  

Подобни добри качества на пречистване доказаха реагентите от типа CFS в 

сравнение с алуминиевия сулфат и на други питейни станции в страната, но поради 

конфиденциалност на резултатите не ги публикуваме. Затова даваме резултати от 

пречистването на повърхностни води за питейно-битовите нужди в някои градове на 

Република Турция. Критериите за устойчивостта на работа на разглежданите 

ПСПВ са двата показателя: пречиствателен ефект по мътност в проценти и 

съдържанието на остатъчния алуминий в пречистената вода. Следващите графики за 

ПСПВ „Добруджа“, гр. Бурса (Фиг. 11), и ПСПВ „Чаталан“, гр. Адана (Фиг. 12), показват 

постоянно висок процент за пречиствателния ефект по мътност и устойчиво ниско 

съдържание на остатъчния алуминий в пречистената вода със CFS. 
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Фиг. 11. Пречиствателен ефект по мътност при различни стойности на мътността 

на суровата вода и остатъчния алуминий в пречистената вода със CFS на ПСПВ 

„Добруджа“, гр. Бурса. 
 

 
 

Фиг.  12.  Пречиствателен ефект по мътност и остатъчен алуминий в пречистената 

вода със CFS на ПСПВ „Чаталан“, гр. Адана. 
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6. Изследвания със CFS на ПСПВ Бистрица 

6.1. Изследвания през 2011 г. 

Изследванията със CFS на ПСПВ Бистрица започват на опитна колона на 6 март 

2011 г. (Фиг. 13).  

 
 

Фиг. 13.  Опитна колона на ПСПВ Бистрица,  

заредена с пясък от действащите филтри. 

 

Въпреки че опитът се проведе при възможно най-неблагоприятните условия 

(висока филтрационна скорост и импулсно дозиране на коагуланта-флокуланта-сорбента 

поради липса на подходящи помпи за микродозиране) се получи задоволителен краен 

резултат при стабилизиране на процеса. Резултатите от извършените анализи от ЛИК при 

«Софийска вода» АД са посочени в Таблица 4. 

Таблица 4. Качество на суровата вода на вход и изход на 

опитната филтърна колона на ПСПВ Бистрица 
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Активна реакция (pH)  07.03.2011 г. 7,70 7,54 

Алуминий, mg/l 07.03.2011 г. 0,119 0,047 

Мътност, FNU 07.03.2011 г. 1,20 0,10 

Цвят, mg/l Pt 07.03.2011 г. 6,2 1,6 
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Опитът на малка филтрационна колонка с пясъчен пълнеж от действащите филтри 

на ПСПВ „Бистрица“ не е в състояние да даде точната доза на използвания реагент, което 

е от съществено значение за извършване на анализа разходи-ползи (АРП). Дори и при 

осигуряването на подходящи помпи за микродозиране пристенният ефект на опитната 

колона с диаметър 5 cm променя действителните условия на протичане на процеса в 

самите филтри на станцията. 

Ето защо експериментът продължи директно на половината от потока на ПСПВ 

Бистрица (Фиг. 14). Поради доброто качество на водата от яз. Искър се спира реагентната 

обработка и експеримента е прекъснат в началото на м. април 2011 г.  

 
Фиг. 14.  Дозиране на CFS директно към половината поток на  

ПСПВ Бистрица през м. март 2011 г. 

 

6.2. Изследвания през 2012 г. 

Еспериментът на ПСПВ Бистрица се възобновява през м. април 2012 г. 

6.2.1. Джар тест 

За начална ориентация на дозата на CFS се направи Джар тест на 4.04.2012. От 

снимката за протеклата макрофлокулация в еднолитровите проби е видно уголемяване на 

флокулите с увеличаване на дозата от 5 до 20 µg/l  (Фиг. 15). Експериментът показва, че 

постигането на нормативните стойности по избраните критерии  мътност и остатъчен 

алуминий в пречистената вода е възможно при относително високи дози (1,21-2,41 mg 

Al/l) (Фиг. 16) в сравнение с действителните дози на CFS в действащи ПСПВ. Поради тази 

причина изследванията със CFS продължават за половината дебит на действащата 

станция. Другата половина работи при нормални условия с алуминиев сулфат. 
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Фиг. 15.  Снимка на пробите със сурова вода при Джар теста (4 април 2012) за 

определяне на дозата на CFS (отляво надясно): 5, 10, 15 и 20 µl/l 
 

Jar test ПСПВ Бистрица София 4.4.2012

CFS pH Мътност Остатъчен

10% Al2O3  Al

N µl/l FNU mg/l

1 0 0,00 0,00 7,32 2,24 0,108

2 5 3,02 0,30 7,48 1,18 0,281

3 20 12,07 1,21 7,62 0,9 0,055

4 40 24,14 2,41 7,49 0,5 0,039

Проба

Доза 

g CFS10Al /m
3 mg Al/l
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Фиг.  16. Джар теста (4 април 2012) със суровата вода на ПСПВ Бистрица за 

определяне на дозата на CFS. 

 

6.2.2. Сравнителни изследвания между CFS  и алуминиев сулфат  

Подаването на CFS директно от еднокубикови бидони с дозаторна помпа в канала на 

половината станция и следенето на качеството на пречистената вода само от три филтъра 

(Ф17, Ф25 и Ф30) на съответната редица филтри се извърши в периода 10.04.2012-

25.04.2012 (Фиг.  17). Паралелно се следи и качеството на пречистената вода на три (Ф1, 

Ф9 и Ф14) от другата редица филтри, работещи при условията на станцията – с подаване 

на алуминиев сулфат и предхлориране. 
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Фиг.   17. Снимка на опитната постановка за подаване на CFS към половината 

дебит на ПСПВ Бистрица. 

 

Независимо от големите колебания в дебита през делнични и празнични дни,  

ниските стойности на мътността на суровата вода и наложилото се разреждане на CFS 

поради авария на дозиращата помпа (падане на шатрата вследствие буря), мътността на 

пречистената вода е под 0,4 FNU, а остатъчният алуминий под препоръчителната стойност 

0,1 mg/l (Фиг. 18, 19). След спиране подаването на CFS съдържанието на остатъчния 

алуминий остава ниско следващите дни (Фиг. 19). 

Резултата от прилагането на избраните критерии за устойчивост на работата на 

ПСПВ Бистрица се вижда от сравнителните графики за пречиствателния ефект по мътност 

и остатъчен алуминий при използването на алуминиев сулфат и CFS (Фиг. 20). 

Постигнатият пречиствателен ефект по мътност е по-стабилен със CFS, докато при 

алуминиевия сулфат колебанията не само по ефекта на пречистване, но и по съдържание 

на остатъчен алуминий са значителни и със стойности над препоръчителната 0,1  mg Al/l. 

Единствените стойности под 0,1 mg Al/l са при спиране подаването на алуминиев сулфат.  
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Фиг. 18.  Доза на CFS и мътност на пречистената вода след наблюдаваните филтри (Ф17, 

Ф25 и Ф30) на ПСПВ Бистрица. 
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 Фиг. 19. Доза на CFS и остатъчен алуминий на пречистената вода след наблюдаваните 

филтри (Ф17, Ф25 и Ф30) на ПСПВ Бистрица. 
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Фиг.  20. Сравнителен анализ по критериите пречиствателен ефект по мътност (%) и съдържание на остатъчен 

алуминий в пречистената вода при обработката на суровата вода на ПСПВ Бистрица със CFS и алуминиев сулфат. 
 



Провеждане на производствен експеримент за подобряване ефекта на пречистване 

на ПСПВ Бистрица 

 
 

Институт за икономически изследвания-БАН, 21 май 2012  27 
 

6.2.3.  Изследвания със CFS на цялата станция 

Изследванията със CFS продължават на цялата станция като в началото на 6 май 

2012 подаването на реагента се извършва в енергогасителя на ПСПВ Бистрица. Силната 

аерация доведе до коагулация и флотация на планктона с образуване на пяна още в 

смесителната камера. За отстраняване на този негативен ефект се премина към подаване 

на реагента към дъното на смесителната камера с помощта на тънък маркуч (8) (Фиг.21 ). 

 

                        
Фиг.  21. ПСПВ Бистрица, експеримент със CFS, 6-13 май 2012 
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 При подаване на средна доза на CFS 0,4 mg Al/l  при променящи се воден дебит на 

суровата вода, мътност и съдържание на планктон се постига стабилна работа на 

станцията, като мътността на пречистената вода е ≤ 0,5 FNU, остатъчният алуминий  < 0,1 

mg/l,  фитопланктон 0 бр.кл./ml при 1070 бр. кл./ml на вход, намаляване броя на частиците 

7 пъти, а абсорбцията на ултравиолетова светлина намалява от 0,29 на 0,17  AU   

(Фиг. 22,23,24,25). 
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Фиг. 22. Мътност на суровата и пречистената вода на ПСПВ Бистрица при различни дози 

на CFS в периода 6-13.05.2012 
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Фиг.  23.  Пречиствателен ефект по мътност и остатъчен алуминий в пречистената 

 със CFS вода на ПСПВ Бистрица в периода 6-13.05.2012 
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Фиг. 24. Брой частици и фитопланктон в пречистената 

 със CFS вода на ПСПВ Бистрица в периода 6-13.05.2012 
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Фиг.  25. Абсорбция на ултравиолетова светлина на суровата и пречистената  

със CFS вода на ПСПВ Бистрица в периода 6-13.05.2012 

 

 

7. Технико-икономическа оценка  

7.1. При работа на половината станция със CFS 

За определяне на изразходваното количество реагент за пречистване на 1 m
3
 вода 

се използват данните за общото количество пречистена вода и подаден реагент, показани 

на Фиг. 26. В продължение на 16,05 дни са пречистени 1 361 000 m
3
 вода с 6560 kg 

CFS10Al, което е 0,0048 kg/m
3
. При цена 1 BGN/kg CFS се получава 0,48 ст./m

3
 пречистена 

вода т.е. половин стотинка на кубически метър пречистена вода на ПСПВ Бистрица. 
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Фиг. 26.  Количество на пречистената вода и разхода на CFS10Al в периода 10.04.2012-25.04.2012.
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7.2. При работа на цялата станция със CFS 

За определяне на изразходваното количество реагент за пречистване на 1 m
3
 вода 

се използват данните за общото количество пречистена вода и подаден реагент, показани 

на Фиг. 27. В продължение на 7,816 дни са пречистени 1 459 000 m
3
 вода с 5567 kg 

CFS10Al, което е 0,0038 kg/m
3
. При цена 1 BGN/kg CFS се получава 0,38 ст./m

3
 пречистена 

вода т.е. под половин стотинка на кубически метър пречистена вода на ПСПВ Бистрица.
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Фиг. 27. Количество на пречистената вода и разхода на CFS10Al в периода 6.05.2012-13.05.2012. 
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7.3. Сравнителен анализ  

В резултат на проведения експеримент на ПСПВ Бистрица през 2012 г. и на 

основание изследванията за пречистване водите на яз. Искър за минали години е направен 

сравнителен анализ между алуминиевия сулфат и реагентите от типа CFS (Таблица 5). 

 

 

Начинът на използването на реагентите от типа CFS при пречистването на 

природни води за питейно-битови нужди е описан в приложената Техническа 

спецификация 2006-95. 
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Таблица  5. Сравнителен анализ за алуминиевия сулфат и CFS, 

използвани при пречистване на повърхностни природни води за питейно-битови цели 

Показател 

 
Алуминиев сулфат CFS 

pH Запазване или понижение* Запазване или повишение 

Цвят Не винаги се отстранява** Отстранява се 

Вкус и мирис Не винаги се отстранява** Отстранява се 

Мътност Не винаги се отстранява** Отстранява се 

Остатъчен 

алуминий (Al
3+

) 
Основен проблем Al

3+
 < 0,1 мг/л*** 

Фитопланктон 

Не гарантира отстраняването му на филтрите, 

поради непълна коагулация при ниски мътност и 

температура. 

Отстранява се на филтрите и няма отлагане 

във водопроводната мрежа. 

Стабилност на 

пречистване 

Показателите на пречистване варират в широки 

граници- нестабилна работа на системата 

(индикатор: остатъчен Al
3+

). 

При  оптималната доза (в широки граници) 

гарантира стабилност на добри физико-

химични и органолептични показатели . 

Вторична 

коагулация 

Допълнително замърсяване на водопроводната 

мрежа. 
Няма 

Здравен риск 

При наличие на остатъчен алуминий Алцхаймер, 

нервни разстройва, безсъние и др. При хлориране на 

органични съединения поява на трихалометани. 

Няма 

Допълнителни 

реагенти 
Флокулант, предхлориране и постхлориране Постхлориране 

Икономичен 

ефект, свързан с: 

Намаляване на годишното използвано количество 

поради неподаване на по-високи дози на реагента, 

водещи до появата на остатъчен Al
3+

 над 

препоръчителната и/или  допустимата 

концентрация. 

Отпада необходимостта от  предхлориране и 

се намалява количеството хлор при 

постхлорирането, не се използва ел. енергия 

за разбъркване на реагента, облекчава се 

експлоатацията. 
Бележки: *При понижение на рН риска от корозия се увеличава; **При повишаване на дозата се завишава  

концентрацията на остатъчен алуминий в пречистената вода; *** Препоръчителна стойност от СЗО 
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8. Обобщен SWOT – анализ 

SWOT анализът изхожда от идеята за разделянето на  метода на пречистване с 

химическите продукти от типа коагулант-флокулант-сорбент от средата, в които те 

функционират. Приложеният метод на пречистване посредством макрофлокулация или 

микрофлокулация се разглежда откъм неговите “силни страни” и “слаби страни”. Средата, 

в която се прилага, се диференцира на “възможности” и “заплахи”. 

Силни страни. Силните страни са ресурс, умение или друго преимущество, което 

притежава метода на пречистване с коагулант-флокулант-сорбент. Силната страна е 

отличителна компетенция, която дава сравнително предимство. 
Слаби страни. Слабите страни представляват ограниченията или недостигът на ресурси, 

умения и способности, които сериозно възпрепятстват прилагането на метода на пречистване с 

коагулант-флокулант-сорбент.  

Възможности. Възможностите представляват най-благоприятните елементи на 

външната среда. Това са благоприятни външни фактори,  от които метода на пречистване 

с коагулант-флокулант-сорбент се възползва или би могъл да се възползва. 

Заплахи. Заплахите са най-неблагоприятните сегменти на външната среда. Те 

поставят най-големи бариери пред настоящото или бъдещото (желаното) състояние.  
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SWOT анализ 

  
Положително 

влияние 

Отрицателно 

влияние 

Вътрешна 

среда 

Достижения и силни страни 

 

Националното законодателство в областта на 

питейните води е изцяло хармонизирано с 

Директивите на ЕС и е в процес на прилагане. Този 

факт предполага увеличено внимание относно 

здравния риск от прилагането на реагенти при 

пречистване на питейните води.  

 

Изградена е инфраструктурата за контрол по 

прилагане на европейските норми за качеството на 

питейните. Съгласно Закона за водите и Закона за 

здравето, Министерството на здравеопазването и 

неговите регионални структури – 28 регионални 

здравни инспекции (РЗИ) предприемат  

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. Отговорни за 

изпълнението на изискванията на законодателството 

за питейните води, включително и провеждане на 

мониторинг на качеството на питейната вода в 

пълния му обем, са водоснабдителните организации, 

в качеството им на структури, осъществяващи 

дейността по водоснабдяване за питейно-битови цели.  

 

Проблеми и слаби страни 

 

Продължава да не се изпълнява задължението, 

регламентирано в Закона за водите и Наредба № 12 за 

качествените изисквания към повърхностни води, 

предназначени за питейно-битово водоснабдяване за 

всички повърхностни водоизточници, да се изградят 

съответни съоръжения за прилагане на необходимите 

подходящи методи за обработка на повърхностните 

води, съобразно категоризацията им. 

Регламентираният срок в Наредба № 12, в който това 

задължение трябваше да бъде изпълнено бе до 

началото на 2007 г. 

 

Липсва мониторинг на водата в пълен обем, съгласно 

Европейското и национално законодателство, което 

към момента не е постигнато от всички ВиК 

оператори в страната, отчасти и поради 

недостатъчните капацитетни възможности на 

лабораториите на ВиК дружествата. 

 

За технико-икономическото оптимизиране на процеса 

на пречистване с коагулант-флокулант-сорбент се 

изисква филтърен пълнеж с подходяща зърнометрия, 

на чиито повърхности се задържат по-успешно 

образувалите се микрофлокули заедно със 

замърсителите във водата. 
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Създадени са нови химически продукти (коагулант-

флокулант-сорбент CFS), които отговарят на БДС EN 

883:2005 Химични продукти, използвани при 

пречистване на води за питейни нужди. 

Полиалуминиев хлорид хидроксид и полиалуминиев 

хлорид хидроксид сулфат, които са показали висок 

пречиствателен ефект при пречистване на води с 

ниска и висока мътност, съдържание на органика, 

метали, фитопланктон, подобрява органолептичните 

качества и работи безотказно при ниски температури 

без да се увеличава количеството на остатъчния  

алуминий и намаляване на рН след пречистване. 

 

Методът на пречистване с коагулант-флокулант-

сорбента CFS при добре протичащи 

макрофлокулация или микрофлокулация не изисква 

влагането на допълнителни реагенти и окислители 

при пречистването на питейни води от повърхностни 

водоизточници, намалявайки и количеството на 

необходимия хлор при постхлориране. Разходът за 

реагент е под половин стотинка за пречистване на 1 

кубически метър вода от яз. Искър. 

 

Външна 

среда 

Възможности 

Използване на финансовите инструменти на ЕС за 

решаване на проблемите, свързани с ефективното 

поддържане на добро качество на питейните води и 

модернизация на ВиК инфраструктурата. 

 

Съвпадение на националните приоритети в областта 

на водите с приоритетите на международните 

Опасности 

 

Кризи на глобално, европейско и национално ниво. 

Изчерпване на водните ресурси при бъдещи 

климатични промени. 

 

Недостатъчен интерес от страна на вземащи решения 

и ВиК оператори за привеждане в съответствие  
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общности, за които устойчивото качество на 

питейните води е приоритет. 

 

Ограничаване на заплахите за човешкото здраве чрез 

изпълнение на новия регламент на ЕС REACH за 

регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на 

химичните вещества и препарати. 

 

Привличане на местни и чуждестранни инвестиции, 

както и публично-частни партньорства,  за достигане 

на европейските стандарти и изисквания за качество 

на питейните води.  

 

Готовност сред голяма част от населението да приеме 

увеличение на цената на питейната вода при 

осигуряване на добро качество. 

 

Намаляване на обществения интерес към 

използването на минерална вода за питейни нужди. 

 

По-ясно осъзнаване от вземащите решения и ВиК 

операторите за ролята на иновациите. 

пречистването на питейни води с европейските 

стандарти и изисквания за опазване на здравето на 

населението, свързано към водоснабдителната мрежа. 
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Списък на съкращенията 

 

БДС – Български държавен стандарт 

ВиК – Водоснабдяване и канализация 

ВК – водоснабдителен комплекс 

EС – Европейски съюз 

ПСПВ – питейна пречиствателна станция 

CFS – coagulant-flocculent-sorbent 

FNU – единица мярка за мътност 

NTU – единица мярка за мътност 
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