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1. Увод

Качеството на питейната вода е тема,

която вълнува много от европейските

граждани. На питейната вода е посвете-

на първата европейска гражданска ини-

циатива — „Право на вода“ (Right2

Water), която събра над 1,8 милиона

подписа и на която Комисията даде

положителен отговор. Инициативата,

представена на Комисията през декем-

ври 2013 г., призова „институциите на

ЕС и държавите членки да бъдат задъл-

жени да гарантират, че всички жители

ще се ползват от правото на вода и

санитарно-хигиенни условия“ и настоя

„ЕС да увеличи своите усилия за пости-

гане на всеобщ достъп до вода и сани-

тарно-хигиенни условия“. В отговора

си Комисията прикани държавите

членки да вземат всички възможни

мерки, за да се гарантира достъпът до

минимално водоснабдяване за всички

граждани Този призив е изцяло съо-

бразен с приетата през 2015 г. Програма

до 2030 г., и по-конкретно с цел за

устойчиво развитие № 6 (UN SDG 6) и

свързаната с нея цел за осигуряване на

всеобщ и равен достъп за всички хора

до безопасна питейна вода на достъпна

цена. Наред с това Комисията пое анга-

жимент за преразглеждане на директи-

вата, който беше включен в нейната

Програма за пригодност и резултатност

на регулаторната рамка (REFIT). 

Преразглеждането на директивата за

питейни води е част и от плана за преход

към кръгова икономика. Преразгледано-

то предложение ще подпомогне държа-

вите членки при управлението на питей-

на вода по устойчив и позволяващ ефек-

тивно използване на ресурсите начин,

което от своя страна ще допринесе за

спестяването на енергия и за предотвра-

тяването на загубите на вода. 

Комисията започна работа в тази

насока, като най-напред извърши

оценка на директивата в съответствие

с принципите за по-добро регулиране.

Резултатите от оценката бяха публику-

вани на 1 декември 2016 г. и с тяхна

помощ бяха определени силните и сла-

бите страни на директивата. Те по-

твърдиха, че директивата е подходящ

инструмент, с който се гарантира ви-

сокото качество на водата, консумира-

на в ЕС, тъй като основното й предназ-

начение е да се осигури прилагането

на мерките за контрол върху питейната

вода и да се гарантира, че при възник-

ването на евентуален проблем държа-
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вите членки ще възстановят необходи-

мото качество на водата.

В рамките на оценката бяха опреде-

лени също така четири области с по-

тенциал за подобрение, отнасящи се

до: 

- списъка на параметрите; 

- използването на подход, основа-

ващ се на оценка на риска; 

- повишаването на прозрачността

по свързаните с водата проблеми и

предоставяне на актуална информация

на потребителите; 

- материалите в контакт с питейната

вода.

Настоящата статия е във връзка с

въвеждането в европейската директива

за питейните води на по-строг контрол

за качеството на използваните реаген-

ти при пречистване на водата, предна-

значена за консумация от човека. Раз-

гледани са съществуващите стандарти

за анализ на използваните коагуланти,

както и практики за тяхното прилагане

на ПСПВ Перник, ПСПВ Бистрица,

ПСПВ Панчарево и ПСПВ Пасарел.

2. Реагенти за пречистване и

контрол

За пречистване на вода, предназна-

чена за консумация от човека в Бълга-

рия все още масово се прилага класи-

ческия коагулант Алуминиев сулфат:

Al
2
(SO

4
)
3
.nH

2
O (БДС EN 878:2016).

Поради редица съществени предим-

ства се разширява използването на

полиалуминиеви хлориди (БДС EN

17034:2018). Макар и включени в една

група, тези коагуланти се различават

силно помежду си: докато алуминие-

вия хлорид AlCl
3 

е нормална безводна

сол, останалите са продукти на час-

тична хидролизира на AlCl
3
: 

- алуминиев хлорид основен

Al(OH)
a
Cl

b
(a+b) = 3 a > 0, 

- диалуминиев хлорид пентахид-

роксид Al
2
(OH)

5
Cl и

- алуминиев хлорид хидроксид

сулфат Al(OH)
a
Cl

(3-a-2b)
(SO4)

b
a = 0,6-

2,5 b = 0,05-0,5 (a+b)/2 < 2,4). 

Тези продукти, макар и да отговарят

на един и същ стандарт БДС EN

17034:2018, се различават освен по

съдържанието на алуминий и по ос-

новност (basicity - mole ratio OH/3Al).

От особено значение за ефективността

на използвания коагулант наред с кон-

центрацията и основността е техноло-

гията на получаването му и наличието

на добавки. В стандарта са представе-

ни някои типични стойности на съдър-

жание на Al в зависимост от измерена-

та плътност, както следва: 

- Алуминиев хлорид безводен, 2,5

g/ml 

- Разтвор на алуминиев хлорид, 1,30

g/ml за 5,8 % Al 

- Разтвор на полиалуминиев хло-

рид, 1,35-1,40 g/ml за 9,0% Al 

- Разтвор на алуминиев хлорид хи-

дроксид сулфат, 1,20 - 1,25 g/ml за

5,3% Al.

Методите за анализ, приложими за

хидролизиращите коагуланти са опи-

сани в EN 1302. Всеки химикал, из-

ползван у нас, трябва да е регистриран

в европейската листа REACH за хими-

кали. REACH е регламент на Европей-

ския съюз, приет за подобряване на

защитата на човешкото здраве и окол-

ната среда от рисковете, които могат

да представляват химикалите, като съ-

щевременно повишава конкуренто-

способността на химическата про-

мишленост в ЕС. Компаниите трябва

да регистрират своите вещества и за да

направят това, трябва да работят съв-

местно с други компании, които реги-

стрират същото вещество.

Съгласно Чл. 13 (1) (2) на Наредба

№ 9 за качеството на водата, предназ-

начена за питейно-битови цели (Обн.

ДВ. бр.30 от 28 март 2001г., посл. изм.

и доп. ДВ. бр.6 от 16 януари 2018г.) се

изисква използването на безопасни за

здравето реагенти:

- Чл. 13. (1) В процеса на дезинфек-

ция и обработка, както и при изграж-

дане на инсталации и съоръжения за

подготовка и разпределение на питей-

на вода се използват само безопасни за

здравето реагенти и материали, серти-

фицирани от акредитирани органи по

сертификация, за контакт с питейна

вода и/или одобрени от Министер-

ството на здравеопазването. (2) Питей-

ната вода не трябва да съдържа веще-

ства, мигриращи от контактуващи с

нея материали, остатъци от реагенти,

дезинфектанти и съдържащи се в тях

22 март - СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА



38

22 март - СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА

примеси, в концентрации, които пре-

вишават количеството, необходимо за

постигане целите на тяхното приложе-

ние и/или които представляват опас-

ност за здравето.

3. Проблеми при контрола на

използваните реагенти за пречис-

тване на питейни води

Най-често срещаните проблеми при

контрола на използваните реагенти в

пречиствателните станции за питейни

води у нас са следните:

- Без да изискват регистрация в

европейската листа REACH за химика-

ли, влагат реагенти за питейно пречис-

тване. Има случаи у нас да се използват

реагенти, съдържащи синтетични орга-

нични вещества в концентрация над

допустимата;

- Неспазване на EN 17034:2018 и про-

веждане на анализи на коагулантите по

методи, различни от описаните в EN

1302. Неправилно е при анализите на

коагулантите да се използват стандарти

за води, например: EN ISO 11885 (за Al)

и БДС EN 1484:2001 (за общ и разтворен

органичен въглерод). Тези стандарти са

приложими за анализ на вода, но не и за

коагуланти;

- Неспазване на Чл. 13 (1) (2) от На-

редба № 9 за качеството на водата, пред-

назначена за питейно-битови цели. За

някои търговски химически продукти са

издадени становища въз основа на

предоставени документи с невярно

съдържание т.е. не се правят контролни

анализи от отговорните институции

съгласно европейското и българско

законодателство. Освен това не се прави

проверка на произхода на търговския

продукт и съответните референции;

- Неправилно определяне на цената

на търговските продукти за пречиства-

не на питейни води. Например, невъз-

можно е цената на търговски продукт с

два пъти по-ниска концентрация на

алуминий да е близка до друг търгов-

ски продукт с два пъти по-висока

концентрация на алуминий.

4. Примери за неспазване на

законодателството

4.1. ПСПВ Перник

ПСПВ Перник получава сурова

вода от яз. Студена. ПСПВ Перник

първоначално е пусната в експлоата-

ция като двустъпална схема на пречис-

тване през 1954 г., докато през 1976 г.

в експлоатация бива приведена „нова”

едностъпална линия с капацитет 520

l/s. През 2008 г. старата двустъпална

линия е спряна от експлоатация. Нова-

та ПСПВ Перник разполага с достатъ-

чен капацитет, за да доставя питейна

вода за гр. Перник, гр. Батановци и

селата Дивотино, Люлин, Голямо Бу-

чино, Мещица, Витановци, Богданов

дол, Лесковец и Черна гора (Фиг. 1). 
Няма съществени поражения на

сградите и съоръженията на ПСПВ Пер-

ник от земетресението на 2012 г., но се

нуждаят от основен ремонт.  Предвижда-

ше се изпълнението на проект „Рехаби-

Фиг. 1. Технологична схема на новата ПСПВ Перник
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литация на ПСПВ Перник“, финансиран

по Заемно споразумение за „Проект за

развитие на общинската инфраструк-

тура“ между Република България и

Международна банка за възстановяване

и развитие. Вероятно поради неизпълне-

нието му се наложи аварийно финанси-

ране за ПСПВ Перник от държавния

бюджет по време на водната криза в края

на 2019 г. без експертно обсъждане. 

Проблеми с количеството на водата от

2011 г. до есента на 2019 г. няма. На Фи-

гура 2 е показана степента на напълване

на яз. Студена (с общ обем 25 милиона

m3 вода) в края на съответния месец при

месечна норма на валежа за Ме-

теорологична станция Перник за април -

октомври както следва: 2011 - 63 %,

2013-69 %, 2017-89 %, 2018-106 % и

2019-69 % (виж 3-та корица). По

официална информация водния обем на

яз. Студена се поддържа на 60 % напъл-

ване или 15 милиона m3 вода чрез пла-

нирано изтакане през 2019 г., което се

предполага от местните жители като

причина за водния режим в гр. Перник

и другите селища, получаващи питейна

вода от ПСПВ Перник.  

Наблюдаваните проблеми с пречис-

тването на суровата вода с максимална

мътност до 30,50 FNU в периода

01.01.2011-30.06.2016 г. се дължи на

неправилно провеждана експлоатация

и подаване на неподходящи реагенти

(Фигури 3 и 4 на 3-та корица). Изпол-

зва се само алуминиев сулфат през м.

януари 2011 г. и алуминиев оксихло-

рид (АОХ без регистрация по REACH)

през месеците март и април 2012 г.,

като с тяхното дозиране или без тяхно-

то дозиране не се постига постоянно

отстраняване на мътността под стан-

дартното 1 FNU в пречистената питей-

на вода. От сравнителните графики за

ефекта на пречистване на две едностъ-

пални станции – ПСПВ Бистрица за

води от яз. Искър и ПСПВ Перник за

води от яз. Студена е видно, че в

ПСПВ Бистрица се постига стандарт-

на мътност на пречистената питейна

вода от 1 FNU вследствие на правилно

провеждана коагулация със CFS10Al с

REACH регистрация (Фигури 5 и 6 на

3-та корица).

4.2. ПСПВ Бистрица, ПСПВ

Панчарево и ПСПВ Пасарел

В изпълнение на обществена поръч-

ка с номер ТТ001795 и предмет “До-

ставка на коагулант алуминиев хлорид

хидроксид сулфат с характеристики в

съответствие със стандарт БДС EN

17034 Химикали, използвани за пречис-

тване на вода, предназначена за консу-

мация от човека” от 26.11.2018 и с прог-

нозна стойност 1 215 500 лв. без вклю-

чено ДДС, възложителят „Софийска

вода“ АД извършва следните действия:  

- Отхвърля българския продукт

CFS10Al с 10 % съдържание на Al при

цена 850 лв. на тон, който е с европей-

ска регистрация за химикали за питей-

ни води по REACH и ефективно е ра-

ботил непрекъснато повече от 6 годи-

ни на софийските станции, както и на

други питейни станции у нас. Същият

коагулант е използван успешно през

1994 г. на ПСПВ Панчарево за пречис-

тване на суровата вода от мъртвия

обем на яз. Искър по време на водната

криза в гр. София; 

- Избира гръцкия продукт Lubroflog

19 с 5,1 % съдържание на Al при цена

838 лв. на тон без да съществува в

сайта на производителя и без предста-

вена референция за използването му за

пречистване на води с подобно каче-

ство на яз. Искър. Не се обръща вни-

мание, че Становището на Национал-

ния център по обществено здраве и

анализи-МЗ за хигиенно-токсиколо-

гична безопасност № 1680-13-С-

7/07.05.2013 на коагуланта алуминиев

хлорид хидроксид сулфат с търговско

име Lubroflog 19 е неправомерно

издадено въз основа само на входира-

но искане за регистрация (Референтен

№ 17-2119 938453-35-0000/18.9.2012)

по REACH.

- При Джар-теста за разлика от

предишни обществени поръчки за

твърде ниската мътност на изследвана-

та вода от яз. Искър (1,62 FNU) „Со-

фийска вода“ АД използва неподходя-

ща за питейната вода филтърна хартия

с Ref. 0011А00007 Filtres Fioroni с

възможно най-големите пори - 12-

15 μm от Клас 11, чиято дефиниция е

„Филтърна хартия с широки пори,

22 март - СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА



използвана за груби и обемни утайки,

като желязо, алуминий и хромирани

хидриксиди, определяне на SI в

стомана и анализ на чугун“. 

5. Предложения за подобряване

качеството на питейната вода и

опазването на околната среда

5.1. ПСПВ Перник

Във връзка с оптимизация работата

на ПСПВ Перник и спазване на

изискванията за качеството на питей-

ната вода съгласно Наредба № 9 при

ниско водно ниво в яз. Студена е на-

правено следното предложение до

областния управител, кмета на общи-

ната и ВиК дружеството на гр. Перник

на 30.12.2019:

- последователно допълване на

пясъчните пълнежи на 7-те действащи

бързи филтри до проектната им висо-

чина 1,40 m с антрацит със зърномет-

рия d
екв. 

= 1,4-2,6 mm; 

- използване на коагулант с

европейски сертификат за химикали за

питейни води по REACH, подходящ

при пречистване на води с ниска

температура и високо съдържание на

суспендирани вещества и фито/зоо-

планктон;  

- след предварително утаяване в съ-

ществуващите съоръжения на старата

станция, връщане на промивните води

от филтърния корпус на входа на

станцията за пречистване и подаване

към консуматорите. По този начин ще

се пестят водни количества и опазва

околната среда, тъй като няма

изградени съоръжения за пречистване

на промивните отпадъчни води преди

тяхното заустване във водоприемника

– изискване на РИОСВ Перник.  

За облекчаване натоварването на

действащите бързи филтри, работещи

в момента при по-ниска филтрационна

скорост от проектната, веднага без

допълнително строителство може да

се използва самия язовир Студена -

естествен утаител за замърсителите,

като се добавя подходящ коагулант в

язовирната вода преди постъпването й

във водовземната кула. По този начин,

голяма част от мътността и планктона

ще бъде отстранена в самия язовир

преди ПСПВ Перник. 

Допълнително, населението трябва

да прецежда питейната вода през под-

ходящ материал и изварява в домашни

условия, за да се предотвратят нежела-

ни последици от вторично замърсява-

не на пречистената питейна вода

вследствие на аварии и вече замърсена

водопроводна мрежа вкл. наличие на

Ешерихия коли и Криптоспоридии.

Криптоспоридиите са едни от най-

честите водни патогени. Ниската им

инфекциозна доза, малките им разме-

ри, удължена преживяемост във влаж-

на среда, продължителна контагиоз-

ност и екстремната хлор толерантност

ги прави подходящи за предаване чрез

замърсени питейни води. Водещ е

гастроентеритният синдром със суб-

фебрилна температура, гадене, повръ-

щане, коремни болки и умерена про-

фузна диария с 5–10 дефекации на

денонощие, които симптоми вече се

наблюдават при перничани.

5.2. ПСПВ Бистрица, ПСПВ

Панчарево и ПСПВ Пасарел

В резултат на проведени анализи за

състава на гръцкия продукт Lubroflog

19 у нас и в чужбина се установи, че

впоследствие предмета на обществе-

ната поръчка Aluminum chloride

hydroxide sulfate Al(OH)
a
C1

(3-a-2b)

(S04)
b

е заменен с друг. Образувано е

досъдебно производство.

6. Заключение

В отговор на предстоящите

промени в европейската директива за

питейните води за по-строг контрол на

използваните материали в питейното

водоснабдяване предстои и хармони-

зиране на действащата у нас Наредба

№ 9. Този факт предполага отговорни-

те институции да обръщат повече

внимание на химическия състав на

използваните реагенти при пречиства-

не на питейната вода с цел не само

подобряване на ефекта на пречистване

при нормални и екстремни условия, но

и да се предотврати всякакъв здравен

риск при нормално влажни години и

по време на водни режими.
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Уважаеми колеги, драги гости, дами и господа,

Добре дошли на 27-то Национално честване

на Световния ден на водата - 22 март.

Както неведнъж сме отбелязвали, през 1993 година Генералната асамблея на

ООН обявява този ден за Празник на водата. До това решение се стига, като се

отчита от една страна важността и огромното значение на водата за живота на

планетата ни, а от друга страна недостатъчното оценяване на този факт и задълбочаващите се

дефицити на водни ресурси в много страни. Обръщането на специално внимание на този

безценен ресурс е повод за ежегодно обединяване на усилията на специалисти, институции и

организации от всички страни, в търсенето на по-добри решения, свързани с управлението,

използването и опазването на водните ресурси. Провежданите дискусии и конференции

подпомагат решаването на важни за страната ни въпроси, свързани с икономическото и

социалното развитие, опазване на екологическото равновесие и човешкото здраве.

През настоящата 2020 година темата, обявена от ООН за Световния ден на водата е „Водата

и измененията на климата. Не можем да си позволим да чакаме. Всеки има важна роля“

Това означава, че всяка държава в света трябва да работи по-бързо. Екстремните

метеорологични събития правят водата по-оскъдна, непредвидима, по-замърсена или и трите.

Хората се нуждаят от вода, за да оцелеят, както и всички системи, на които разчитаме:

санитария, здравеопазване, образование, бизнес и индустрия. Плановете за действие за

справяне с изменението на климата трябва да бъдат интегрирани в различни сектори и

координирани между държавите. И те трябва да имат едно общо нещо: безопасно и устойчиво

управление на водите.

Водата и климата са неразривно свързани. Настъпващите климатични промени от една

страна и нарастващото водопотребление, изтощаването на водоизточниците и намаляване на

водните ресурси, от друга страна, са предмет на широка международна дейност под егидата на

Обединените нации и Европейската общност.

Проблемите, свързани с това уникално природно богатство – водата – са непрекъснат

предмет на внимание от страна на световната общност, защото хиляди хора умират годишно

от липса на питейна вода. Ето защо, дори в съвременния свят на високи технологии, нуждата

от опазване на водата като ресурс, необходим за съществуването на живота, става съвсем

осезаема.

На тези проблеми през последните месеци беше обърнато сериозно внимание и в нашата

страна. За първи път от много години насам, новините започваха и завършваха с водните

проблеми не само в град Перник, но и в редица други райони на страната. Освен общественият

интерес, проблемите бяха поставени и разглеждани в Парламента и Правителството, като бяха

взети и конкретни решения за подобряване на дейностите, свързани с управлението и

експлоатацията на водните ресурси.

Не можем да подминем обаче факта, че при формирането на тези решения, не се привличат

в достатъчна степен специалистите от водния сектор, а участват ведомства и институции,

които никога не са се занимавали с водните проблеми.

Въпреки това ние трябва да изразим нашата позиция , а добра възможност да анализираме

проблемите и да формираме мнение по тях са предстоящите конференции и дискусии по повод

честването на нашия професионален празник.

Следвайки общите световни насоки и решения на Европейската общност за устойчиво

интегрирано използване и развитие на водния сектор, Министерството на околната среда и

водите и Научно-техническия съюз по водно дело организират провеждането на конференции,

свързани с актуалните проблеми във водната политика на България. 

Организацията и провеждането на мероприятията се осъществява с подкрепата и

партньорството на научните и правителствените институции и неправителствени организации

у нас. 

От името на управителния съвет на НТС по Водно дело и от мое име поздравявам

всички наши специалисти, работещи в страната и извън нея в областта на водното дело

и да им пожелая здраве и професионални успехи.

Пламен Никифоров

Председател на НТС по водно дело

Фиг. 2. Степен на напълване на яз. Студена в края на съответния месец, % (Източник: МОСВ)

Фиг. 3. Мътност на суровата вода на вход ПСПВ

Перник

Фиг. 4. Намаление на мътността 

Δ FNU = (FNUВх – FNUИзх )/FNUВх  *100  (%) 

и мътност на филтруваната вода (син цвят-

пречистване с алуминиев сулфат, червен – с

АОХ и черен – без коагулант)

Фиг. 5. Мътност на вход ПСПВ Бистрица – син

цвят и на вход ПСПВ Перник – червен цвят

Фиг. 6. Мътност на изход ПСПВ Бистрица – син

цвят и на изход ПСПВ Перник – червен цвят



100 95 90 80 70 60 50 40 30 20 10 5 100 95 90 80 70 60 50 40 30 20 10 5 100 95 90 80 70 60 50 40 30 20 10 5 100 95 90 80 70 60 50 40 30 20 10 5

cmyk cmyk

ISSN: 0861-3036 (Print) 

ISSN: 2603-4786 (Online)  

Язовир "Белмекен" Язовир "Студена" 


