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1 АКТУАНИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПРОБЛЕМИ С КАЧЕСТВОТО НА 

ПИТЕЙНАТА ВОДА ИЗПОЛЗВАНА ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО НА 

ДИМИТРОВГРАД 

Качеството на всички водоизточници, които се експлоатират на територията на община 

Димитровград е проблемно, а нивата на замърсяване на суровата вода постоянно или 

периодично превишават нормативно допустимите. При водоизточниците захранващи 

град Димитровград се наблюдават много високи нива на манган. Измерваните 

максимални концентрации са в порядъка на 0,2÷0,3 mg/l при пределно допустими 0,05 

mg/l или средно 400% превишение. За решаване на проблема през 1994 г. е пусната в 

експлоатация пречиствателна станция за питейни води - ПСПВ Крум. Основната функция 

на съоръжнеието е обезманганяване на суровата вода, постигайки безопасни за здравето 

на консуматорите нива на показателите за качество на водите за питейно-битови нужди.  

В резултата на многогодишното подаване на оманганена вода в тръбите са се отложили 

значителни манганови хидроокиси. При резки промени на скоростта на водата в 

разпределителната мрежа, те са заплаха за качеството на вече пречистената вода, а в 

допълнение на това създават хидравлични затруднения по мрежата заради намалените 

сечения на водопроводите.  

1.1 ОСНОВНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ НА ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ 

Водоснабдяването на град Димитровград се осъществява от подземни водоизточници 

(дълбоки сондажи) с алувиални подпочвени води от терасата на река Марица. Това са три 

основни вододайни зони „Крумска тераса“ с 20 тръби кладенеца и „Черногорово“ с 9 

тръбни кладенеца и „Ляв бряг“ с 6 тръбни кладенеца и 2 шахтови.   След свързването на 

напорния резервоар /НР/ над кв. Марийно с напорен резервоар „Горен габер“ 
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водовземен участък „Ляв бряг“ е спрян от експлоатация, а в последствие оборудването и 

съоръженията от тръбните кладенци и помпената станция са премахнати. 

След въвеждане на Наредба №9/2001 г. се приемат нови ограничения за пределно 

допустимите концентрации на някои замърсители във водите за питейно-битово 

водоснабдяване. Един от тези показатели е арсен, като нормата се изменя от макс. 0,05 

mg/l на 0,01 mg/l. Това  води до спиране на водовземна група „Меричлери-Великан“ 

поради съдържание на арсен в подземните води над пределно-допустима концентрация 

съгласно изискванията.  

В Наредба № 9 от 16.03.2001 г. се определят изискванията към качеството на водата, 

предназначена за питейно-битови цели. Съгласно нея показателите, които се следят се  

разделят на микробиологични, химически, показатели с индикаторно значение и 

радиологични показатели.  

Експлоатационното дружество е установило система за наблюдение качеството на водата 

в обособената територия спазвайки нормативните изисквания. Допълнително се 

осъществява държавен контрол върху качеството на водите, извършван от регионалните 

дирекции на РИОСВ и РЗИ.  

Извършваният Мониторинг на качеството на питейните води се състои във вземане на 

проби и лабораторният им анализ в различни точки на водоснабдителните системи. Това 

включва, както проби на суровата вода от водоизточниците за питейно-битово 

водоснабдяване, така и проби при „крайния“ консуматор на вода, проби от различни 

етапи на пречистването, проби на вода от самостоятелно водоснабдени обекти и вода от 

„обществени местни водоизточници“ (публични чешми със свободен достъп и др.).  
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Мониторингът на питейните води, който провежда операторът е фиксиран мониторинг /в 

предварително обособени точки и пунктове по утвърден график/ и променлив 

мониторинг /в произволни точки и време/.  

При анализ на взетите проби епизодично са регистрирани и несъответствия по други 

показатели, като:  

 някои микробиологични показатели – колиформи – предимно при/след 

аварийни ситуации; 

 физико-химични показатели - завишени стойности на нитрати - много често се 

дължат на нерегламентирано торене на селскостопанските земи и имат сезонен 

характер; 

 остатъчен хлор - при предозиране с хлор при процес на обеззаразяване; 

На база лабораторните изследвания на водите, които се използват за питейно-битово 

водоснабдяване е направена качествената оценка. Обобщена информация за 

показателите с наблюдавани отклонения е представена в следната таблица: 

Проблемен 

показател 
Водовземен участък 

Отклонение от пределно-

допустимата 

концентрация (ПДК) 

Причини 

Манган  

при ПДК 

0,05 mg/l 

1. „Крумска тераса“ всички 

плитки тръбни кладенци 

(ТК № 1÷17) 

2. „Ляв бряг“ всички 

кладенци (в момента не 

функционира ) 

0,9 mg/l 

 

 

1,0 mg/l 

 

Манганът се явява в края на 70-те 

години, вследствие на замърсяване 

на подхранващия източник – р. 

Марица и настъпили 

хидрогеохимични процеси в 

речните тераси 

Нитрати при 

ПДК 50 mg/l 

1. „Крумска тераса“ 

тръбен кладенец №3 – 

дълбок 

2. „Черногорово“ - всички 

кладенци 

60 mg/l 

 

 

До 90 mg/l 

 

От 2010 година по неизяснени 

причини; 

 

Карстов район с неспазване на 

нормите за торене в територията на 

неучредени санитарно-охранителни 

зони (СОЗ); 
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1.2 СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ 

За обезпечаване водоснабдяването на град Димитровград е изградена ПСПВ Крум. Тя е 

разположена на около 3-4 км от града до с. Крум и пречиства водата от вододайна зона 

„Крумска тераса“. Станцията е проектирана за да реши основния проблем с качеството на 

суровата вода – наличието на манган. Преди изграждането ѝ всички градски квартали са 

получавали вода със завишено съдържание на манган (0,7 до 2,0 l/s).  

ПСПВ Крум е проектирана  за  брутно водно  количество в краен етап Q ор.= 605  l/s,  но 

през 1994 г. е изграден и въведен в експлоатация само първи етап за Q ор.= 375 l/s. 

Предвид нуждите на града към настоящия момент в станцията се пречиства Q раб.= 150 ÷ 

200  l/s.   

Технологичната схема е двустъпална без използване на реагенти с изключение на 

хлорирането за обеззаразяване на пречистената вода. Манганът се отстранява на 

принципа на окислението и филтрирането посредством пясъчни филтри с пълнеж от 

перлитов и кварцов пясък. В момента не е необходимо допълнително оманганяване, чрез 

прибавяне на калиев перманганат или друг реагент, тъй като на изход станция показателят 

манган е в норми. От това следва, че филтрите пречистват водата в достатъчна степен и 

към момента изпълняват предназначението си. 

Информативни данни за обхвата на работа на ПСПВ Крум са дадени в следната таблица: 

№ Показател Единична мярка 
Стойност на 

вход 

Стойност на 

изход 

Наредба 

№9/2001 г. 

1 pH - 7,0 7,3 6,5 – 9,5 

2 мътност mg/l приемлив приемлив приемлив 

3 окисляемост mgO₂/l 2,1 1,8 5 

4 амониеви йони mg/l 0,039 0,0 0,5 

5 нитрити mg/l 0,041 0,0 0,5 

6 нитрати mg/l 43 44 50 

7 хлориди mg/l 30 31 250 
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№ Показател Единична мярка 
Стойност на 

вход 

Стойност на 

изход 

Наредба 

№9/2001 г. 

8 манган µg/l 279 0 50 

9 твърдост mg eqv/l 7,2 7,3 12 

10 електропроводимост µs/cm3 818 809 2 000 

11 остатъчен свободен хлор mg/l 0 0,4 0,3-0,4 

1.3 ВЪТРЕШНА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА  

Сериозен проблем за вътрешната водопроводна мрежа на град Димитровград и 

обслужваните гр. Меричлери и с. Великан са мангановите отложения в тръбите. В резултат 

на многогодишното подаване на оманганена вода в тръбите са се натрупали отлагания от 

манганови хидроокиси, което при резки смени на скоростта на водата води до 

разтварянето им, а в допълнение на това те значително намаляват на сечението на 

тръбите, което е потенциален проблем за хидравликата на мрежата. В кварталите 

Марийно, Вулкан, Черноконево е подавана вода с най-високо съдържание на манган (до 

2,0÷2,5 mg/l) от извадената от експлоатация вододайна зона „Ляв бряг“, съответно там 

ефекта от описаните проблеми е най-голям. 

Отново с цел решаване на проблема с оманганената вода, допълнително е разработен и 

реализиран проект за водоснабдяване на град Меричлери и село Великан от мрежата на 

град Димитровград. Водата се подава до черпателният резервоар /ЧР/ на помпена 

станция /ПС/ „Меричлери“ и оттам към потребителите.  
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2 ПРЕДВИДЕНИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА 

КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА – ПРОУЧВАНЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО 

НА СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА 

ТЕЛЕМЕТРИЧНИ СТАНЦИИ ЗА МОНИТОРИНГ В РЕАЛНО ВРЕМЕ 

Въпреки, че през 1994 година е пусната в експлоатация ПСПВ, чиято основна цел е 

отстраняването на мангана във водата добита от тръбните кладенци, все още при 

определени хидравлични условия се отчитат проблеми с повишеното му съдържание. 

Това се дължи на факта, че в резултат на многогодишното подаване на оманганена вода в 

тръбите са се натрупали отлагания от манганови хидроокиси. При чувствителни промени в 

скоростта, така наречените хидравлични удари, частици от отлаганията се разтварят във 

водата и съществува риск от повишение на концентрацията на манган над нормативно 

регламентираната стойност от 50 µg/l. 

За да се гарантира адекватен контрол на качеството на питейната вода в 

разпределителната мрежа на града се предвижда изграждането на система за мониторинг 

в реално време на основни химични показатели в ключови точки от водопроводната 

мрежа. Системата ще се състои от 5 контролни точки /КТ/, инсталирани в предварително 

избрани контролни точки. Тяхното разположение е съобразено с характеристиката на 

цялата водоснабдителна система, така че да се гарантира максимално покритие на града и 

захранваните от градската водопроводна мрежа на Димитровград населени места. 

2.1 ЗОНИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 

Главна особеност на вътрешната /разпределителната/ водопроводна мрежа на 

Димитровград е нейната разпръснатост, което дава основание тя да бъде класифицирана 

като разклонена. Това се дължи на особеностите в застрояването на града - състои се от 
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пет сравнително отдалечени една от друга части, всяка със своя сключена водопроводна 

мрежа водопроводна мрежа, в общия случай с един вход и изход, единственото 

контролна зона 1 – централна градска част има два входа.  

Вътрешната водопроводна мрежа на Димитровград е разделена на:  

 Централната градска част и кв. Изток /1 и ІІ / - захранвани от напорен водопровод 

/НВ/ „Десен бряг” и помпена станция /ПС/ „Черногорово”, като водата от 

помпената станция се смева с водата от ПСПВ Крум, в НВ „Десен бряг“; 

 Кв. Марийно, кв. Вулкан и кв. Черноконево - захранвани чрез връзка от „Десен 

бряг“. 

Водоподаването между двете зони може да бъде регулирано посредством спирателен 

кран, в кв. Марийно след преминаването по моста над р. Марица (2 х Φ225 HDPE – през 

моста). Има и хидрофорна инсталация, която изпраща водата в НР Марийно. 

В допълнение на това от вътрешната водопроводна мрежа на Димитровград се 

водоснабдяват гр. Меричлери и с. Великан – след реконструкцията са свързани НР 

Марийно и Хидроформа станция с черпателен резервоар 50 m3, откъдето водата се 

подава към двете населени места. 

№ Контролна точка Място на монтаж Обхванат район 

1 №1 – вход от НР 8 000 м3 Съществуваща шахта с 

регулатори на налягане – 

предвижда се 

измервателното 

оборудване да се монтира 

на водопровод стомана 

475 мм след обединението 

на водното количество 

преминаващо през двата 

регулатора 

Около 80% от 

водопроводната мрежа на 

града 

2 №2 – директен вход в 

града между ПСПВ и 

Съществуваща шахта с 

водомер и въздушник – 

Остатъка от водното 

количество за 
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НР8000 м3 предвижда се 

измервателното 

оборудване да се монтира 

на водопровод етернит 

200 мм 

водоснабдяването на 

града 

3 №3 – изход от централна 

градска част за квартали 

Съществуваща шахта с 

тройник след моста на р. 

Марица 

Северните квартали на 

града, гр. Меричлери, с. 

Великан 

4 №4 – вход от НР4000 м3 Съществуваща шахта с 

регулатори на налягане – 

предвижда се 

измервателното 

оборудване да се монтира 

на водопровод стомана 

450 мм след обединението 

на водното количество 

преминаващо през двата 

регулатора 

кв. Марийно, кв. 

Черноконево, кв. Вулкан, 

гр. Меричлери, с. Великан 

5 №5 – хидрофорна 

помпена станция 

Съществуваща 

хидрофорна станция в кв. 

Черноконово – предвижда 

се измервателното 

оборудване да се монтира 

на водопровод ПЕ 140 мм, 

след помпата 

гр. Меричлери и с. 

Великан 

2.2 КОНТРОЛНИ ТОЧКИ 

Местата за монтаж на измервателните станции са избрани така, че да се изпълни 

основната цел на проекта – ефективен контрол на качеството на водата предназначена за 

питейно битови цели. В допълнение на това за всеки Контролна точка е оценена 

възможността за бързо и лесно обособяване на инсталация на необходимото 
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оборудване, лесен достъп за обслужване и възможност за осигуряване на 

електроснабдяване. 

 
Контролна точка №1 

 
Контролна точка №2 
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Контролна точка №3 

 
Контролна точка №4 
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Контролна точка №5 

 

Схема 1 – схема на зоните за наблюдение 
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2.3 НАБЛЮДАВАНИ ПАРАМЕТРИ 

За да се гарантира качествено управление на риска от замърсяване на питейната вода в 

избраните точки от водопроводната мрежа се предвижда монтаж на набор от сензори, 

информацията, от които ще се обединява от телеметрични станции и ще бъде предава 

дистанционно към централен диспечерски пункт. Новизградената система ще даде 

възможност на ВиК Оператора да осъществява мониторинг в реално време на основни 

химични показатели на водата. В допълнение на това се предвижда в точките за контрол 

на качеството да се измерват и двата основни експлоатационни показателя – моментен 

разход и налягане. Това ще улесни експлоатацията на мрежата, осигурявайки информация 

за хидравличните ѝ показатели в реално време.  

2.3.1 pH 

Това е мярка за количеството водород в течността. То не отразява алкализиращи или 

киселизиращи химикали в течността, а количеството водородни атоми. Вода с pH по-

ниско от 6,5 е корозивна, може да съдържа метални йони като – желязо, мед, цинк или 

манган и е опасна, както за здравето на човека, така и за ВиК инфраструктурата.   
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2.3.2 Окислително редукционен потенциал ORP  

Окислително редукционният потенциал индикира потенциално замърсяване, особено с 

промишлени отпадъчни води. Поради факта, че при наличието на висока концентрация 

на соли на метали стойността на ORP е значителна много често мониторинга на този 

показател се извършва за да се контролира замърсяването на подпочвените и 

повърхностните води с тежки метали. 

2.3.3 Манган  

Потенциалната заплаха от завишена концентрация на манган в използваната за питейно-

битови цели вода в следствие на разтварянето на отлагания от манганови хидроокиси от 

тръбите е едно от най-големите предизвикателства по отношение на предоставянето на 

качествена услуга на потребителите. Отклонението по този показател няма  пряка  

здравна  значимост,  дори  и  при  превишаване  на  нормата до  определена  степен,  но  

е  много  важен  за  консуматора,  тъй  като завишената концентрация на манган променя  

силно  органолептичните показатели на  водата,  като  в  някои  случаи отклоненията  я  

правят  дори  проблемна  за  ползване  за  някои  битови  нужди  в домакинствата. 

Поради тази причина основен приоритет при изграждането на системата за мониторинг 

на качеството на питейната вода във водопроводната мрежа е осигуряването на 

надеждно решение за ранно известяване при повишение на концентрацията на манган 

над посочената в Наредба  №9 /16.03.2001 г.  за  качеството  на  водата,  предназначена  

за  питейно-битови  цели стойност. 

Измерването на концентрацията на манган във водата се извършва трудно предимно в 

лабораторни условия със специализирана техника или на терен с предварително 

калибрирано преносимо оборудване. Поради тази причина подобно оборудване се 

монтира основно на пречиствателни станции за питейна вода, където се използва и 
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поддържа от квалифициран персонал или в специални лаборатории. Предвид това екипът 

планира мониторинга на концентрацията на манган във водата да става по косвен начин 

чрез постоянен контрол на изменението на стойностите на други два параметъра, които 

ще се наблюдават – pH и ORP. С понижението на окислително-редукционния потенциал 

на водата се понижава и разтворения кислород в нея, което пък е обратно 

пропорционално на концентрацията на манган. В същото време изменението на pH и 

концентрацията на манган са право пропорционални и повишението на едната стойност е 

индикация за повишение и на другата. 

  

2.3.4 Остатъчен хлор 

Хлорът (или съдържащите хлор вещества) се използват за дезинфекция на питейната вода 

поради фактът, че той разгражда молекулите на органичните съединения от растителен и 

животински характер и така се унищожават всички болестотворни микроорганизми. 
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Взимайки това предвид друг основен приоритет на система за мониторинг на качеството 

на водата ще е осигуряването на надеждни данни за остатъчния хлор във водопроводната 

мрежа. За целта се планира монтажа на специализирана автоматична система от сензори 

и прибори, която на всеки 2,5 минути ще добива вода директно от водопровода 

посредством пробовземачка. Система ще използва индикаторен реактив, който ще се 

оцветява от свободния хлор във взетата от водопровода проба. Крайният резултат от 

измерването ще е достъпен на място на дисплея на системата или дистанционно в 

специално предвидения софтуер за мониторинг.  

Петте точки за мониторинг на остатъчен хлор, които ще бъдат изградени ще дадат 

възможност на ВиК Оператора да поддържа концентрацията му в изискуемите от Наредба  

№9 /16.03.2001 г.  за  качеството  на  водата,  предназначена  за  питейно-битови  цели 

стойности от 0,3 – 0,4 мг/л.  

2.3.5 Водно количество 

Разделянето на водопроводната мрежа на зони с постоянен мониторинг на водно 

количество и налягане на вход е най-популярният метод за контрол на загубите на вода. 

При наличието на вече обособени зони от експлоатационна гледна точка е логично 

паралелно с оборудването за мониторинг на качеството на водата  в избраните точки да 

се инсталира и измервателни прибори за водно количество. 

Предвид наличието на постоянно електрическо захранване, като най-подходяща 

технология за измерване на разхода на вода е предпочетена „transit time“ с датчици за 

външен монтаж, която определя средната скорост на флуида на база ефективната скорост 

за разпространение на звука. При тази технология на водопровода се монтират два 

сензора (хидро-акустични преобразуватели), които постоянно излъчват звукови импулси, 

а уредът отчита разликата във времето, което е необходимо на звуковия сигнал да 

пресече водното сечение по посока и срещу на течението. Получената по този начин 
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стойност е пропорционална на скоростта на флуида. Чрез използване на „transit time“ 

технологията отпада нуждата за монтаж на спирателни кранове и тръбни разводки, което 

значително намалява разхода за обособяването на измервателни точки за водно 

количество. В допълнение на това цялостният монтаж се реализира без ограничаване на 

водоснабдяването. За да се гарантира максимална точност на измерването се предвижда 

разходомерите, които ще бъдат монтирани да са от одобрен тип спрямо изискванията на 

„Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол“. 

2.3.6 Налягане 

Предвижда се инсталиране на преобразувател на налягане с аналогов изход от 4-20мА, 

директно монтиран върху щуцера на водопровода, от който ще се взима водното 

количество необходимо на сензорите за мониторинг на качеството на водата.  

Захранването на сензорите ще се извършва от основния контролер. 

2.4 ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СИСТЕМАТА 

Предвидените за мониторинг показатели ще бъдат отчитани посредством 

специализирани сензори, като в общия случай за всеки показател ще е необходим 

отделен сензор. Пробата необходима за отчитане на наблюдаваните параметри ще се 

взима директно от водопровода посредством щуцер и ще се съхранява в специални 

пробовземачки, където предвидените сензори ще имат контакт с флуида. Отчитането на 

окислително-редукционният потенциал и pH ще се извършва в обща пробовземачка, а 

системата за мониторинг на остатъчния хлор е оборудване със собствен водочерпен 

прибор.   

Предвид спецификата на всеки един от параметрите се предвижда информацията от всеки 

сензор да бъде събирана и обработвана в индивидуален контролер с локален дисплей, а 

след това данните да бъдат предавани посредством един или няколко от следните 
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комуникационни канали – RS485, аналогов изход 4-20мА, дигитален изход към 

централните телеметрични станции, който ще са монтирани във всеки Контролна точка.  

 

Схема 2 – условна схема с разпределение на оборудването в Контролна точка 

Събраната информацията ще се предава дистанционно посредством GSM модем, а 

управлението и визуализацията на данните ще се осъществява посредством 

специализирана SCADA система.  

2.5 ДОСТЪП ДО ДАННИТЕ 

Данните от всички измервания ще бъдат интегрирани в специализирана SCADA система, 

където информацията за отчетените стойности ще бъде достъпна в графичен и табличен 

формат. Предвижда се софтуерът да бъде инсталиран на специално отреден за това 
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сървър, което ще даде възможност приложението да е достъпно дистанционно. 

Комуникацията между телеметричните станции и SCADA системата ще е двупосочна, 

посредством специално изградена VPN мрежа. Това ще даде възможност за ръчно 

извикване на данни и дистанционна пренастройка на контролерите при необходимост.  

Функционалността на системата ще позволява създаването на различни нива на достъп. 

като администраторите освен опция за дистанционен достъп до телеметричните станции 

ще имат възможност да създават аларми и различни логики.   
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3 ПРОЦЕДУРА (ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ) ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА АЛАРМА ЗА 

ПОТЕНЦИАЛНО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВОДАТА: 

3.1 СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДАННИТЕ 

Системата за ранно предупреждение с телеметрични станции за мониторинг в реално 

време ще извършва измервания денонощно, като данните от тях ще са достъпни в реално 

време с интервал на обновяване от 5 минути. За управление и визуализация на 

информацията ще се разчита на специализиран софтуер /локална SCADA/ с 

предварително зададен обхват на показанията, алармени нива и вид на сигнализацията. 

Всички отчети от системата ще се архивират автоматично. При отклонение на някой от 

наблюдаваните параметри SCADA системата ще извършва следните действия – локална 

сигнализация чрез съобщение на екрана и изпращане на e-mail до предварително 

зададен списък от контакти. 

След получаване на сигнал за превишаване на предварително зададените гранични нива 

на някои от наблюдаваните параметри отговорните служители от страна на Оператора 

имат за задача да анализират получената информация и да стартират плана за действие.  

 

събиране и анализ на 
данните

ИП №1

ИП №2

ИП №3

ИП №4

ИП №5

архивиране на 
данните 

аларма при 
превишени 
стойности

активиране 
на планa за 

действие 
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Схема 3 – условна схема с последователността на процесите при работа със 

системата за ранно предупреждение и мониторинг в реално време 



 

Разработка № 2:  

„Проучване за разработването на система за ранно 

предупреждение с използване на телеметрични станции за 

мониторинг в реално време”  

 

 

Прилагане на иновативни техники за подобряване качеството на 

питейната вода в градските области  AQUA-LITY Стр. 1 

 

3.2 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

След изграждане на системата за ранно предупреждение и мониторинг в реално време 

изпълнителят планира да я предаде за експлоатация на ВиК Оператора, където тя ще 

стане част от съществуващата диспечерска система за управление и мониторинг на 

ключови съоръжения. С предаването на система ще бъде въведен и следния план за 

действие, който ще се прилага при достигане на предварително зададените гранични 

стойности за някои от наблюдаваните параметри. 

Стъпка Описание на действието 

  

Активиране на аларма за преминаване на гранична стойност на някой от 

параметрите 

↓ 

Проследяване изменението на параметъра извън обхват при останалите 

измервателни пунктове и на изход ПСПВ 

↓ 

Локализиране на проблема до конкретна/и зона/и 

 ↓ ↓ ↓ 

При преминаване 

граничните стойности на 

pH и ORP 

При преминаване гра

 ничните стойности 

на остатъчен хлор 

При преминаване 

граничните стойности на 

водното количество и 

налягането 

↓ ↓ ↓ 
Контролирано изпускане 

на водно количество от 

водопроводната мрежа и 

допълване на системата 

от зона с нормална 

концентрация 

Проверка на 

хлораторните инсталации 

в конкретната зона 

 

Уведомяване на 

експлоатационните 

екипи за наличието на 

нова авария 

 

↓ ↓ ↓ 
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Стъпка Описание на действието 

↓ ↓ ↓ 

 

При невъзможност за вкарване на алармиралия 

параметър в нормални експлоатационни 

граници в рамките на един час се преминава 

към уведомяване на заинтересованите лица за 

проблем с качеството на питейната вода 

 

Проследяване работата на 

експлоатационните екипи 

по откриване и 

отстраняване на аварията 

  ↓ 

  

При невъзможност за 

отстраняване на аварията в 

рамките на 12 часа и 

захранване на засегнатото 

население от друга зона се 

преминава към 

уведомяване на 

заинтересованите лица  

3.3  СПИСЪК НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ  

Освен ВиК Операторът, който ще е пряко ангажиран с експлоатацията и ефективното 

използването на данните от системата за ранно предупреждение и мониторинг в реално 

време останалите заинтересовани страни са както следва: 

№ 
Заинтересована 

страна 
В качеството си на 

Начин на уведомяване 

наличието на проблем 

1 
Община 

Димитровград 

Представител на населението, 

възложител на дейността на 

ВиК оператора (член на АВиК) и 

собственик на ВиК активите 

Сигнал по телефон и е-мейл до 

началник отдел 

„Инвестиционна дейност, 

околна среда и вода“ 

2 

Районна 

здравна 

инспекция 

Териториален орган на 

Министерство на 

здравеопазването на 

Сигнал по телефон и е-майл до 

дирекция „Обществено здраве“ 
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№ 
Заинтересована 

страна 
В качеството си на 

Начин на уведомяване 

наличието на проблем 

територията на община 

Димитровград с основна роля 

по изпълнение и провеждане 

на държавната политика за 

защита здравето 

на населението 

3 
Население на 

територията 

 Потребителите на ВиК услуги – 

пряко засегната страна 

Сигнал на уеб сайта на ВиК 

Оператора и обявяване по 

местното радио 
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