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1 ОБЩА ЧАСТ 

Замърсяването на околната среда с тежки метали и други токсични химични елементи 

е особено важно за здравето на хората. Токсичните метали обхващат група минерали, 

които не са с известни функции в живия организъм, а в действителност са вредни. 

Токсичните метали са навсякъде и засягат всички живи организми на планетата земя. Те 

са се превърнали в основна причина за болестите, застаряването и дори генетичните 

дефекти. Днес човечеството е изложено на най-високите нива регистрирани в историята, 

на олово, живак, арсен, алуминий, мед, никел, калай, антимон, бром, бисмут и ванадий. 

Замърсяването на питейната вода има голямо значение за заболеваемостта на 

населението, което може да бъде от микробиологични и химични агенти. Отклоненията в 

микробиологичните качества на питейните води могат да бъдат причина за възникването 

на редица инфекциозни и паразитни заболявания преносими с питейната вода (Вирусен 

хепатит тип А; Шигелоза; Коремен тиф и паратиф; Холера; Чума; Полиомиелит; Ку-треска; 

Бруцелоза; Амебна дизентерия и др.) 

1.1 СЪЩНОСТ НА ЕКОТОКСИКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА 

Оценка на вредното въздействие на химикали, физични агенти и природни продукти 

върху населението и обществата от растения, животни и човешки същества. 

Изразява се в оценка на ефектите на токсичните вещества върху равновесието на 

екосистемите и населяващите ги организми. Оценката на риска за околната среда изисква 

добро познаване на свойствата и въздействията на много химикали, тяхното 

разпределение в природата, биоразградимост, водоразтворимост, разтворимост в мастна 

тъкан и акумулацията им в хранителните вериги.  
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1.2 ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПРОУЧВАНЕТО 

Цел на настоящата разработка е да се направи проучване и екотоксикологична 

оценка на работата на пилотната дейност на телеметричните станции за мониторинг в 

реално време върху качеството на питейната вода. 

Изследванията, провеждани с цел оценка на качеството на питейната вода, често са 

свързани с мониторинг, моделиране и интерпретиране на данни за различни физико-

химични показатели. 

Целта на мониторинговите станции е да се гарантира качествено управление на риска 

от замърсяване на питейната вода. В избрани 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.  

 

1.3 ТОКСИЧНОСТ НА ПИТЕЙНАТА ВОДА 

Веществата, които при високи концентрации могат да причинят токсичност и 

радиоактивност на питейната вода са: олово, живак, арсен, повърхностно активни 

вещества от перилни препарати, пестициди, минерални торове и др.). 

Тежките метали могат да се разделят в три основни групи според вредното им влияние 

върху организма на човека. Тези три групи са представени в таблица 1 Най токсични са 

металите от първа група.  
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таблица 1 Групи елементи според вредността им.  

Група  Елемент 

Първа група Hg, Cd, Pb, As, Zn, Ti 

Втора група Co, Ni, Mo, Cu, Cr 

Трета Група Ba, V, Mn, Sr, Al 

 

Оловото се счита за най-широко разпространения токсичен метал, поради своето 

широко приложение в промишлеността. Въпреки това, живак, арсен, кадмий и особено 

алуминият са също толкова широко разпространени, ако не и повече, но тяхната 7 

токсичност не е толкова добре проучена. 

 

1.3.1 Източници на замърсяване с тежки метали  

Тежките метали под формата на различни съединения: оксиди, сулфиди, карбонати и 

др. в техните естествени концентрации присъстват в почвата, въздуха и водата. В тези 

количества те не предизвикват здравни и екологични проблеми. С развитието на 

човешката дейност обаче се наблюдава ускореното им проникване в атмосферата, 

водните басейни и почвата в концентрации по-високи от естествените. Именно това 

поражда нарушаване на екологичното равновесие. Основни източници на замърсяване 

на околната среда с тежки метали са: металургията (преработката на суровините и 

получаването на металите), металопреработващата промишленост, военната 

промишленост, производството на торове, изгарянето на въглища, отпадъци и утайки от 

производствата, моторните превозни средства и др. Емисиите, които се отделят 
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замърсяват въздуха, водата и почвата. От въздуха тежките метали попадат в почвата, в 

откритите водни басейни и директно, чрез дишането у човека. От почвата тежките метали 

се поемат от растенията. Като храна те попадат в животните и в човека и участват по-

нататък в кръговрата на биосферата. Друг път за попадане на тежките метали у човека е 

чрез преминаването им от почвата в откритите водоеми и в подпочвените води, а от тях - 

в питейната вода. Използването на тази вода поражда здравословни проблеми. Част от 

попадналите в моретата и океаните тежки метали се утаяват, а друга част остават 

разтворени и създават екологични проблеми. Безспорно е значението и приложението 

на тежките метали в живота на човека. Добре проучено е и въздействието на техните 

йони върху човека и околната среда. Ето защо е особено важно да се поддържа 

непрекъснат контрол на емисиите с цел да не се замърсява околната среда. Превенция 

при борбата с интоксикация с тежки метали може единствено да се реализира чрез строг 

контрол на съдържанието им във всички потенциални източници. Тези източници могат 

да бъдат разделени на три основни групи: 

• въздух;  

• вода - питейна и промишлена;  

• храна и предметите влизащи в контакт с храни. 

1.3.2 Основни причинители на замърсяване на водата 

Източници на микробиологично замърсяване на питейните води, както и промени в 

химичния й състав, могат да бъдат причинени от:  

 Фекално-битови отпадъчните води от населените места, които не са обхванати 

напълно от канализационна мрежа и пречиствателни станции и са основен 

източник на замърсяване на повърхностните водни тела с биогенни елементи. 
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 Замърсяването с тежки метали е не само проблем за качеството на водите в реката, 

но съдържа и риск от предизвикване на проблем със замърсяване на почвите 

около напоителните канали и здравето на хората;  

 Инцидентни залпови изпускания на непречистени промишлени отпадъчни води в 

резултат на аварии;  

 Все още съществува на някои места нерегламентирано заустване на промишлени 

отпадъчни води; 

 Увеличение на образуваните отпадъчни води от точкови източници (селско, горско 

и рибно стопанство, услуги и домакинства) в ИБР;  

 Натоварване от специфични органични замърсители от земеделски практики, 

животновъдни ферми и рибарници;  

 Наличие на нерегламетирани сметища за битови отпадъци, включително и в 

границите на заливаемите тераси на реките;  

 Липса на контрол върху наторяването; 

Основен източник за замърсяване на питейната вода са отпадните и канални води. От 

началото на Индустриалната революция фабриките изхвърлят непотребните продукти от 

своята дейност в реките, езерата и моретата. Това вреди не само на местната флора и 

фауна, но и на растенията и животните на стотици километри разстояние. Освен от 

производството, замърсяване се получава и от домакинствата. Селското стопанство е 

друга проблемна област. Изкуствената тор, увеличаваща добивите от реколтата и 

пестицидите, използвани за унищожаване на вредителите, попадат директно от почвата в 

подпочвените и питейните води.  

При определяне на праговете на замърсяване се отчитат и: източникът на 

замърсяващите вещества, възможностите за тяхното естествено формиране, тяхната 
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токсичност и тенденция за разсейване, тяхната устойчивост и биоакумулационния им 

потенциал. 

 

1.4 НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА 

ПИТЕЙНИ НУЖДИ 

Нормативните документи, които касаят качеството на водите са :  

 НАРЕДБА № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, 

предназначени за питейно-битово водоснабдяване. Издадена е от министъра на 

околната среда и водите, министъра на здравеопазването и министъра на 

регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 63 от 8.06.2002 г. т. 5, р. 1, 

№ 530г. Част от ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 от тази наредба е дадено в таблица 2:  

таблица 2 Изисквания към качеството на повърхностни води, предназначени за добиване на 

питейна вода 

№ Единица и показател Категория А1 Категория А2 Категория А3 

  Препор.  Задълж. Препор.  Задълж. Препор.  Задълж. 

10 mg/l Fe 0.1 0.3 1 2 1  

 mg/l Mn 0.05  0.1  1  

12 mg/l Cu 0.02 0.05 0.05  1  

13 mg/l Zn 0.5 3 1 5 1 5 

14 mg/l B 1  1  1  

15 mg/l Be 0.0002      

16 mg/l Co 0.02      
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17 mg/l Ni 0.02      

18 mg/l V 0.01      

19 mg/l As 0.01 0.05  0.05 0.05 0.1 

20 mg/l Cd 0.001 0.005 0.001 0.005 0.001 0.005 

21 mg/l Cr  0.05  0.05  0.05 

22 mg/l Pb  0.05  0.05  0.05 

23 mg/l Se  0.01  0.01  0.01 

24 mg/l Hg 0.0005 0.001 0.0005 0.001 0.0005 0.001 

25 mg/l Ba  0.1  1  1 

 

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

питейнобитови цели Издадена е от министъра на здравеопазването, министъра на 

регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и 

водите, обн., ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г. С тази наредба се определят изискванията 

към качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Част от тази 

наредба, касаеща допустимите стойности на химични елементи е дадена в таблица 

3.  
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таблица 3 Изисквания за качеството на вода, предназначена за питейно-битови цели. 

Показател Максимална стойност Единица 

Sb 5.0 µg/l 

As 10 µg/l 

B 1.0 mg/l 

Hg 1.0 µg/l 

Cd 5.0 µg/l 

Cu 2.0 mg/l 

Ni 20 µg/l 

Pb 10 µg/l 

Se 10 µg/l 

Cr 50 µg/l 

Al 200000 mg/l 

Fe 200 µg/l 

Ca 150 mg/l  

Mg 80 mg/l  

Mn 50000 mg/l  

Na 200 mg/l  

Zn 5.0 mg/l  
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1.5 ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ НА ГР. 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.  

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 
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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. 

 

1.6 ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЕЛЕМЕТРИЧНИТЕ СТАНЦИИ 

Монтажа на телеметричните станции ще дава възможност за осъществяване на 

мониторинг в реално време на основни химични показатели на водата: 

- pH 

- Окислително редукционен потенциал ORP  

- Остатъчен хлор 

В допълнение на това е предвидено в точките за контрол на качеството да се 

измерват и двата основни експлоатационни показателя – моментен разход, налягане и 

температура.  
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2 ЕКОТОКСИКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА ОТ ДЕЙНОСТТА НА 

МОНИТОРИНГОВИТЕ СТАНЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВРЕДНОТО 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ. 

 

2.1 ВРЪЗКА МЕЖДУ НАБЛЮДАВАНИТЕ ПАРАМЕТРИ И ТЯХНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ 

КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА 

2.1.1 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.  

2.1.2 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. 

2.1.3 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 
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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 

поддържа от квалифициран персонал или в специални лаборатории.  

Предвид това, чрез постоянен контрол на изменението на стойностите на други два 

параметъра, които ще се наблюдават – pH и ORP, по косвен начин ще се извършва и  

мониторинг на концентрацията на манган във водата. 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. 
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2.1.4 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. 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.  

2.1.5 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. 
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2.2 ОЦЕНКА НА РАБОТАТА НА МОНИТОРИНГОВИТЕ СТАНЦИИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ИМ 

ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА И ОКОЛНАТА СРЕДА 

Въведената в експлоатация пилотната система за мониторинг осигурява данни в 

реално време за основни физични, химични и експлоатационни показатели. 

Благодарение на стратегически подбраните точки се осигурява информация за – дебит, 

налягане, остатъчен хлор, окислително редукционен потенциал, pH и температура на 

водното количество. 

Осигуреното електрическо и интернет захранване на шахтите, където контролерите са 

инсталирани дава възможност за пренос на данни на кратки интервали от време без 

ограничение в обема на изпратената информация. Непрекъснатият поток от информация 

гарантира навременно предупреждение за изменение в някои от наблюдаваните 

параметри и бърза реакция за справяне с потенциален проблем.  

Неминуемо благодарение на нововъведената информационна система и мониторинг на 

остатъчен хлор, окислително редукционен потенциал и pH, които тя осигурява ще се 

подобри значително качествения контрол на почти цялата предоставяна от Оператора 

вода.  

 

2.3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изложеното по-горе мотивира необходимостта от осъществяване мониторинг на 

качеството на питейната вода във водопроводната мрежа с цел опазване на общественото 

здраве. 

Всичко това ще доведе до подобряване на екотоксикологичните показатели и 

постигане на екологична и социално-икономическа устойчивост по отношение 

водоснабдяването на града. 
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3 ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА И ПОДДРЪЖКАТА 

НА МОНИТОРИНГОВИТЕ ТОЧКИ, ТАКА ЧЕ ДА СЕ ГАРАНТИРА 

УСТОЙЧИВАТА РАБОТА НА СИСТЕМАТА. 

За да се гарантира устойчивата работа на системата за мониторинг в реално време 

върху качеството на питейната вода е нужно постоянна и правилна експлоатация и 

поддръжка на всяка една от мониторинговите точки.  

В таблица 4 са описани необходимите консумативи и дейности, както и разходите за 

експлоатацията на всяка една от мониторинговите точки за 1 година.  
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таблица 4 Цена за поддръжка на оборудването  

Дейност Стойност за 

експлоатация за 

една мониторингова 

точка (лв/год) 

Брой мониторингови 

точки 

Обща стойност за 

експлоатация на 

мониторинговата 

система (лв/год)  

Остатъчен хлор 1800 5 9000 

ORP 1200 5 6000 

pH 1200 5 6000 

водно количество 400 5 2000 

разход свързаност 180 5 900 

разход ел. енергия 150 5 750 

Посещение на място 

от оператор 

500 5 2500 

  общо: 27 150 лв/год 

 

Общата стойност за експлоатация и поддръжка на системата за мониторинг в реално 

време върху качеството на питейната вода е 27 150 лв/год. 
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