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Съвременни тенденции при развитието на най-добрите 

налични технологии 

Относно понятието “най-добри налични технологии” 
- Н-ДНТ (Best Available Technologies - ВАТ) 

 
 Понятието “най-добри налични технологии” се използва от 

около 20 години, но е “узаконено” в санитарната техника със 
Статия 10, т. 2 (а) на Директива 2000/60/ЕС (Рамкова 
директива за водите) 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 Технологии, отговарящи на съвременните нормативни 

изисквания, доказали своята ефективност в съвременната 
практика 
 

 “Най-ефикасните и съобразени с последните достижения 
практически прилагани технологии, които осигуряват 
икономически, социални и технически приемливи условия 
за ефективно опазване на водоприемниците  от 
замърсяване” (съгласно правителствено постановление 
No227/2007 г. на Чехската република) 
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Относно понятието “най-добри налични технологии” - 

Н-ДНТ (Best Available Technologies - ВАТ) 

Изисквания към Н-ДНТ (ВАТ) 
 

 Да отговарят напълно на изискванията във вербалното 
определение за Н-ДНТ (ВАТ) - икономичност, социална 
поносимост, технологична ефикасност и ефективност 

 

 Да осигуряват нормативните изисквания за пределно 
допустимите концентрации на замърсителите в пречистените 
отпадъчни води 

 

 Да осигуряват изискванията за пределно допустимите 
концентрации на замърсителите в пречистените отпадъчни 
води, предписани в издаденото от компетентните 
власти Разрешително за заустване 
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Съвременни тенденции при развитието на най-добрите 

налични технологии 

 Принципите на съвременните технологии за пречистване на отпадъчни 
води са известни от повече от век и терминът “съвременни” тук се 
отнася до многобройните технологични и конструктивни модификации 
на съответните съоръжения, продиктувани от съвременните 
нормативни изисквания, от развитието на материалите, строителните 
технологии и производството на технологично оборудване.  

  

 Биологичните технологии на пречистване са в основата на 
съвременните “най-добри налични технологии” за пречистване на 
отпадъчни води от населени места 

  

 За пречистване на отпадъчни води от населени места се прилагат 
следните два основни класа биотехнологии: 

 Интензивни биотехнологии 
 Със суспендирана биомаса 

 С прикрепена биомаса 

 Екстензивни биотехнологии 
 Съоръжения с влаголюбиви растения (constructed wetlands) 

 Биологични езера и лагуни 

 Пясъчни биофилтри 

 Хибридни (комбинирани) системи 
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Интензивни биотехнологии със суспендирана биомаса 

Технологична схема на биобасейн с вторичен утаител 
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Интензивни биотехнологии със суспендирана биомаса 

Технологична схема на биологично отстраняване на азот и фосфор 

Анаеробен 

биореакто

р 

Безкислород

ен 

биореактор 

Аеробен 

биореактор 
Вторичен 

утаител 

Рециркулация на  NO3
- 

Рециркулация на активни утайки 
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Интензивни биотехнологии със суспендирана биомаса 

Технологична схема на биологично отстраняване на азот 

и химично отстраняване на фосфор (симултанна “коагулация”) 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

Безкислороден 

биореактор 

 

 

Аеробен биореактор 

 

Вторичен 
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Рециркулация на  NO3
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Рециркулация на активни утайки 

Al2(SO4)3 
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Интензивни биотехнологии със суспендирана биомаса 

Общ вид на биобасейн тип “Карусел” с турбоаератори 
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Интензивни биотехнологии със суспендирана биомаса 

Общ вид на коридорни биобасейни с пневматична аерация 
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Интензивни биотехнологии със суспендирана биомаса 

Схема на земнонасипен биобасейн с пневматични аератори, окачени на 
гъвкави въздухопроводи 
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Интензивни биотехнологии със суспендирана биомаса 

Общ изглед на биобасейн на ПСОВ - гр. Троян 

с пневматични аератори, окачени на гъвкави въздухопроводи 
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Интензивни биотехнологии със суспендирана биомаса 

Общ вид на биобасейн, комбиниран с вторичен утаител 
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Интензивни биотехнологии със суспендирана биомаса 

Схема на биореактор с циклично действие 

(Sequencing Batch Reactor - SBR) 
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Интензивни биотехнологии със суспендирана биомаса 

Общ вид на биореактор с циклично действие – ПСОВ-Хисаря 

(Sequencing Batch Reactor - SBR) 
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Интензивни биотехнологии със суспендирана биомаса 

Общ вид на комбинирани 

аератори/миксери тип 

“Hyperclassic” за системи SBR 
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Интензивни биотехнологии със суспендирана биомаса 

Схема на мембранен биобасейн 

(без вторичен утаител) 
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Интензивни биотехнологии със суспендирана биомаса 

Общ вид на пакет от мембрани (снопове кухи нишки)  

за мембранен биобасейн  
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Интензивни биотехнологии със суспендирана биомаса 

Общ вид (схема) на мембранен биобасейн 
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Интензивни биотехнологии със суспендирана биомаса 

Схема (в ляво) и общ вид (в дясно) на анаеробен биореактор с псевдокипящ 
слой с гранулирана суспендирана биомаса (Upflow Sludge Blanket Reactor 

– USBR) 
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Интензивни биотехнологии със суспендирана биомаса 

Схема на анаеробен биореактор с псевдокипящ слой гранулирана биомаса – 
USBR 
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Интензивни биотехнологии със суспендирана биомаса 

Препоръчвани икономически  най-изгодни условия за приложение на 
аеробни и анаеробни интензивни биотехнологии 
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Интензивни биотехнологии с прикрепена биомаса 

Технологична схема с биофилтър  
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Интензивни биотехнологии с прикрепена биомаса 

Общ вид на биофилтър с реактивен разпределител 
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Интензивни биотехнологии с прикрепена биомаса 

Общ вид на реактивен разпределител върху биофилтър с пластмасов 

филтърен пълнеж 
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Интензивни биотехнологии с прикрепена биомаса 

Схема с въртящи се биодискове (rotating biological contactors – RBC) 
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Интензивни биотехнологии с прикрепена биомаса 

Общ вид на пречиствателна станция с биодискове 
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Екстензивни биотехнологии 

НАРЪЧНИК на ЕС  

за  

екстензивни процеси за 
третиране на отпадъчни 
води от средни и малки 

населени места 

(500 - 5000 ЕЖ) 
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Екстензивни биотехнологии със суспендирана биомаса 

Схема на факултативна лагуна (в ляво)  

Схема на каскада с биоезера (в дясно)  
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Екстензивни биотехнологии със суспендирана биомаса 

 Общ вид на анаеробни и на аеробни лагуни и биоезера 
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Екстензивни биотехнологии с прикрепена биомаса 

Схема на пясъчен биофилтър 
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Екстензивни биотехнологии с прикрепена биомаса 

Схеми на биореактори с влаголюбиви растения (Wetlands) 

горе - с вертикален поток  

долу - с хоризонтален поток 
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Екстензивни биотехнологии с прикрепена биомаса 

  Биореактори с влаголюбиви растения 

(Wetlands) 
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Съвременни тенденции при развитието и 

прилагането на най-добрите налични технологии 

Основни фактори, влияещи върху 
развитието и прилагането на Н-ДНТ (ВАТ) 

 
 Закони и нормативи 

 

 Климатични промени и недостиг на вода 

 

 Стремеж към енергийна ефективност 
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Влияние на законите и нормативите 

Закони, норми, такси,
глоби, регламенти за

водоползване
 

Информационна структура, 
мониторинг,хардуер, мрежи,

бази данни, връзки с 
обществеността

Мрежи, съоръжения, пречиств.
станции, техн. мероприятия и

изпълнителни средства

МОСВ, РИОСВ,
Басейнови съвети,

международни комисии

ЗАКОНОВА БАЗА УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННА БАЗА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

УПРАВЛЕНИЕ
на качеството на водите
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Влияние на законите и нормативите 

Кратка ретроспекция на развитието на критериите 
за качеството на водните емисии в Европа 

 

 Ограничения относно едрите плаващи (видими) 
замърсители – от 1856 г. до края на 19 век (Англия) 

 Ограничения относно концентрацията на 
въглеродосъдържащата органика (БПК) - от края на 19 
век - до 1991 г. (биологично пречистване) 

 Ограничения относно концентрациите на биогенните 
елементи азот и фосфор - след 1991 г. и сега 

 Ограничения относно концентрациите на фармацефтични 
продукти - в процес на дебатиране 

 Ограничения относно концентрацията на биогенния 
елемент сяра - очаквани в бъдеще 
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Влияние на законите и нормативите 

 Законодателство (Директиви) на Европейския съюз 
 Директива 2000/60/ЕС (Рамкова директива за водите) 

 Директива 91/271/ЕЕС (Директива за отпадъчните води) 

 Директива 91/676/ЕЕС (Директива за нитратите) 
 

  Българско национално законодателство 
 Закон за водите от 1999 г. 

 Наредба No 6/9.11.2000г. (За емисионни норми за допустимото 
съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, 
зауствани във водни обекти) 

 Заповед № РД-272/03.05.2001 г. на Министъра на околната среда и 
водите - Категоризация на повърхностните водни обекти (чл. 118 

(2) от ЗВ) 

 Заповед № РД-970/28.07.2003 г. на Министъра на околната среда и 
водите - Списък на чувствителните зони (чл 12 (6) от Наредба 6) 
 

  Международни споразумения на България (Хелзинска 

конвенция от 1992 г. и споразумения с Гърция) 
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Влияние на законите и нормативите 

Чувствителни зони в Южнобългарските поречия 

(с червен код) 
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Основни фактори, влияещи върху развитието и 

приложението на Н-ДНТ (ВАТ) 

 

Влияние на климатичните промени и недостига на вода 

1

1 
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Влияние на климатичните промени и недостига на вода 
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Влияние на климатичните промени и недостига на вода 

Процентно намаляване на валежите над България за 
периода 1901 – 1995 г. (Tran et al., 2003) 
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Влияние на климатичните промени и недостига на вода 

Процентно намаляване на речния отток в България за периода  

1971 – 2100 г. спрямо периода 1961 - 1990 г. (J. Wright et al., 2011) 
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Влияние на климатичните промени и недостига на вода 

Изводи: 

 

 Средно в България на един жител се падат годишно водни 

ресурси с обем около 2400 m3  

 

 Въпреки редуцирането на водните ресурси в нашия 

климатичен пояс с около 20 %, те все пак са достатъчни за 

нуждите в България, при разумното им управление 

 

 Клчюов момент в управлението на водните ресурси у нас е 

опазването им от замърсяване 
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Влияние на климатичните промени и недостига на вода 

Как климатичните промени влияят върху развитието на 
технологиите за пречистване на отпадъчни води? 

(налагани в света тенденции) 
 

 Смяна на парадигмата: от отпадъчните води като проблем към 
отпадъчните води като ресурс 
 

 Повторно използване на пречистените отпадъчни води 
 За напояване на селскостопански площи 

 За поливане на тревни площи, дървета и храсти в населените места 

 За обогатяване на подземни водоносни пластове 

 За промиване на тоалетни 

 

 Стимулиране на развитието на децентрализирани канализационни 
системи, наред с централизираните (където има условия за това) 
 Отвеждане, пречистване и повторно използване на отпадъчните води в 

района на тяхното генериране 

 Използване на екстензивни технологии на пречистване  

 

 Разделяне на урината от битовите отпадъчни води и третирането 
им поотделно с оглед по-лесното повторно използване на 
последните 
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Влияние на климатичните промени и недостига на вода 

Има ли рационален смисъл в използването на 
отпадъчните води като ресурс? 

(някои показателни числа) 
 

Необходима вода за производство на храни - 1000 m3/ЕЖ.год 

 

 

 

 

 

 

 

Необходима вода за питейни нужди - 1 m3/ЕЖ.год 

 

Битови отпадъчни води – 30 - 60 m3/ЕЖ.год 
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Влияние на климатичните промени и недостига на вода 

Рационалният смисъл е в опазването на чистотата 
на естествените водни ресурси, защото 

(някои показателни числа) 

 
 Отпадъчните води от 1 ЕЖ, ако не бъдат пречиствани до 

нормативните нива, замърсяват (по БПК5) годишно 
следните обеми естествени водни ресурси:  

 
 Около 11 000 – 20 000 m3/ЕЖ.год в чувствителни зони 

 

 Около 5 000 – 10 000 m3/ЕЖ.год в по-малко чувствителни зони 

 

 Следователно, 1 ЕЖ би замърсил от около 90 до около 
750 пъти повече естествени водни ресурси от тези, 
които потребява за битови нужди (100 – 180 л/ж.д) 

 

 Рециклирането на отпадъчните води стимулира 
тяхното пречистване и развитието на съответните 
технологии 
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Влияние на климатичните промени и недостига на вода 

Повторно използване на пречистените отпадъчни води 

 За напояване на селскостопански площи 

 За поливане на тревни площи, дървета и храсти в 
населените места 

 За обогатяване на подземни водоносни пластове 

 За промиване на тоалетни 
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Влияние на климатичните промени и недостига на вода 

 Стимулиране на развитието на децентрализирани 
канализационни системи, наред с централизираните (където 
има условия за това) 

А Битови отпадъчни води (входящ поток)  

В Предварително пречистени отпадъчни води  

С Инфилтриране в почвата  

D Изпускане на пречистените отпадъчни води  

(изходящ поток)  

1 Предварително изработени септични ями  

2 Почвени инфилтрационни системи  

3 Сглобени и/или сглобени на строителната 

площадка пречиствателни станции за битови 

отпадъчни води  

4 Септични ями от готови строителни елементи, 

сглобени на място. Предписания за изграждане  

5 Филтрационни системи (включително пясъчни 

филтри) 



49 

Влияние на климатичните промени и недостига на вода 

 Стимулиране на развитието на децентрализирани 
канализационни системи, наред с централизираните (където 
има условия за това) 

 Отвеждане, пречистване и повторно използване на отпадъчните 
води в района на тяхното генериране 
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Влияние на климатичните промени и недостига на вода 

 Общ вид на попивни басейни за рециклиране на пречистени 
отпадъчни води (Калифорния) 
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Влияние на климатичните промени и недостига на вода 

 Стимулиране на развитието на децентрализирани 
канализационни системи, наред с централизираните (където 
има условия за това) 

 Отвеждане, пречистване и повторно използване на отпадъчните 
води в района на тяхното генериране 
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Влияние на климатичните промени и недостига на вода 

 Стимулиране на развитието на децентрализирани 
канализационни системи, наред с централизираните (където 
има условия за това) 

 Използване на екстензивни или интензивни технологии на 
пречистване  

Water to
be treated

Treated
effluent

Spray nozzles distribute

wastewater evenly over surface

Sheets of textile

fabric draped over
support rod

Fiberglass
container
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Влияние на климатичните промени и недостига на вода 

 Разделяне на урината от битовите отпадъчни води и 
третирането им поотделно с оглед по-лесното повторно 
използване на последните 
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Основни фактори, влияещи върху развитието  

на Н-ДНТ (ВАТ) 

 
Стремеж към енергийна ефективност 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ вид на когенераторна инсталация за оползотворяване на енергията 
на биогаза в пречиствателна станция за отпадъчни води  
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Стремеж към енергийна ефективност 

 Каква е частта на енергийня ресурс на отпадъчните 
води в общото потребление на енергия от 1 ЕЖ?  

 (някои показателни числа, K. Svardal & H. Kroiss, WS&T, 2011) 

 
 Специфична консумирана мощност в развитите страни на база 

фосилни горива - 5-10 kW/ЕЖ 
 

 Специфична мощност в поеманата от човека храна - 0,11 kW/ЕЖ 
 

 Специфична мощност в замърсителите в непречистените 
отпадъчни води - 0,0225 kW/ЕЖ 
 

 Само 5 % от топлинната енергия на отпадъчните води е 
икономически изгодно да бъде рекуперирана 
 
 

 Следователно, отпадъчните води не могат да се считат за 
сериозен източник на енергия за общо потребление, тъй като те 
съдържат не повече от 0,44 % от енергията, потребяванa от 1 
ЕЖ в бита 
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Стремеж към енергийна ефективност 

 Каква е частта на енергийня ресурс на отпадъчните 
води в общия енергиен баланс на пречиствателните 

станции за отпадъчни води?  
 (някои показателни числа) 

 

 Специфична мощност за ефективно аериране на биобасейните 
в големи (над 50 000 ЕЖ) пречиствателни станции, в 
зависимост от технологичната схема – 1,0-1,9 W/ЕЖ (3 - 15 W/m3) 
 

 Обща необходима специфична мощност в големи (над 50 000 
ЕЖ) пречиствателни станции, в зависимост от технологичната 
схема – 1,7-3,1 W/ЕЖ 
 

 Специфична мощност в замърсителите в непречистените 
отпадъчни води - 22,5 W/ЕЖ 
 

 Специфична електрическа мощност, която може да бъде 
получена при оползотворяването на отделения биогаз, в 
зависимост от технологичната схема на пречистване – 0,9-2,1 
W/ЕЖ (при к.п.д. на когенераторите – 25-37%) 



57 

Стремеж към енергийна ефективност 

 Каква е частта на енергийня ресурс на отпадъчните 
води в общия енергиен баланс на пречиствателните 

станции за отпадъчни води?  
 (продължение) 

 
 Следователно, при големи пречиствателни станции (над 50000 

ЕЖ) е технологично възможно и икономически целесъобразно 
произвеждането на електроенергия от отделяния в 
метантанковете биогаз (т.н. “когенерация”) за покриване на 
основната част от енергийните нужди на станциите 
 

 Произведената при когенерацията електроенергия може да 
бъде увеличена чрез: 
 Увеличаване на частта на въглеродо-съдържащата органика чрез 

първично утаяване на отпадъчните води 
 Оптимизиране на конструкциите и работата на метантанковете 
 Увеличаване на к.п.д. на когенераторите 

 

 При малки и средни пречиствателни станции (под 20 000 ЕЖ) 
енергийният баланс е отрицателен - (от -27 до -32 W/ЕЖ), 
поради което при тях улавянето и оползотворяването на 
биогаза е икономически нецелесъобразно 
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Основни фактори, влияещи върху развитието  

на Н-ДНТ (ВАТ) 

ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 

 “Най-добрите налични технологии” са тези, утвърдени в 

световната практика и базирани на последните технологични 

достижения в света  

 

 Технологичните процеси, прилагани в “най-добрите налични 

технологии”, са известни отдавна, а новостите са свързани с 

многобройни технологични модификации, продиктувани 

отсъвременните нормативни изисквания, от развитието на 

материалите, строителните технологии и производството на 

технологично оборудване 

 

 Най-действените фактори, влияещи върху развитието и 

приложението на “най-добрите налични технологии” са 

законите и нормативите 
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Основни фактори, влияещи върху развитието  

на Н-ДНТ (ВАТ) 

ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
 

 Спазването на технологичните стандарти, свързани с 
опазването на чистотата на природните води, са доминиращият 
фактор в развитието и приложението на “най-добрите налични 
технологии” в сравнение с факторите “климатични промени” и 
“отпадъчните води като енергиен и воден ресурс”  
 

 В рамките на пречиствателната станция за отпадъчни води, 
стремежът към реализиране на енергийна ефективност е 
съвременен императив 
 

 Енергийните разходи в пречиствателните станции за отпадъчни 
води зависят основно от товара (масата) на органичните 
замърсители и в много по-малка степен – от третираното водното 
количество (Briscoe, Wasser-Abwasser, 1995) 
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Състояние и предизвикателства при изграждането на 

ПСОВ в България 


