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ИЗИСКВАНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО  

ЗА ДОКЛАДВАНЕ 

 

 ДИРЕКТИВА 98/83/ЕО ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО НА ВОДИТЕ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА 

 

 Член 13 изисква страните-членки да изготвят на всеки три години доклад за 
качеството на водите, предназначени за консумация от човека. 

 Докладът следва да обхваща като минимум всички зони на водоснабдяване, в 
които се доставя вода над 1 000 м3 средно на ден или се снабдяват с вода над 
5 000 души. През последните два периода на докладване (2008-2010г. и 2011-
2013г.) се изискват данни и за малките зони на водоснабдяване 

 Страните-членки предоставят на Европейската комисия на всеки три години 
доклад за качеството на питейните води, в рамките на една година след края 
на отчетния тригодишен период.  

 На 20 март 2015г. на ЕК беше предоставен доклада за питейните води за 
периода 2011-2013г. Това е третият доклад изготвян от Република България 
откакто страната е член на ЕС. Първият доклад бе за 2007г. - годината, от 
която България е член на ЕС, а вторият бе за периода 2008-2010г. 

 



КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ В БЪЛГАРИЯ. ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНИ 

РЕШЕНИЯ 

КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ЕС И БЪЛГАРИЯ 

 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА COM(2014) 363 final 

 Обобщаващ доклад относно качеството на питейната вода в ЕС, 

разглеждащ докладите на държавите членки за периода 2008—

2010 г., предоставени съгласно Директива 98/83/ЕО 

 Технически доклади за страните-членки за големите зони на 

водоснабдяване 

 Технически доклади за страните-членки за големите зони на 

водоснабдяване 

 

 http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/reporting_en.html  



 

 



 

 http://ec.europa.eu/environment/water/water-

drink/reporting_en.html 
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Обобщаващ доклад относно качеството на питейната вода в ЕС, разглеждащ докладите на 

държавите членки за периода 2008-2010г., предоставени съгласно Директива 98/83/ЕО 

ОСНОВНИ РАВНИЩА НА СЪОТВЕТСТВИЕ ПО ДЪРЖАВИ  







Обобщаващ доклад относно качеството на питейната вода в ЕС, разглеждащ докладите на 

държавите членки за периода 2008-2010г., предоставени съгласно Директива 98/83/ЕО 

ОСНОВНИ ДАННИ ЗА МАЛКИТЕ ЗОНИ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ 
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ОСНОВНИ ДАННИ ЗА ПИТЕЙНОТО ВОДОСНАБДЯВАНЕ 

В БЪЛГАРИЯ 

 (големи зони на водоснабдяване) 

 Година: 2013 

 Големи зони на водоснабдяване: 187 

 Население постоянно свързано към водоснабдителната 
система в големите зони: около 78% от цялото население 

 Количество вода от подземни водоизточници: около 35% 

 Количество вода от повърхностни водоизточници: около 
65% 
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ОСНОВНИ ДАННИ ЗА ПИТЕЙНОТО ВОДОСНАБДЯВАНЕ 

В БЪЛГАРИЯ 

 (малки зони на водоснабдяване) 
 

 Година: 2013 
 Малки зони на водоснабдяване – общо 2 481 бр. От тях: 

 категория 3 (от 400 до 1000 куб.м в денонощие) - 97 бр. 
 категория 2 (от 200 до 400 куб.м в денонощие) - 571 бр. 
 категория 1 (от 10 до 200 куб.м в денонощие) - 1361 бр. 
 категория 4 (от 1 до 10 куб.м в денонощие) - 452 бр.* 

 Население свързано към водоснабдителната система в малките 
зони: около 22% от цялото население  

 Количество вода от подземни водоизточници: около 90% 
 Количество вода от повърхностни водоизточници: около 10% 
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ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ С КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ 

(големи и малки зони на водоснабдяване) 

 

 Несъответствия по микробиологичните показатели 

 Отклонения по показател ―нитрати‖ 

 Отклонения по органолептични показатели (цвят, мирис, вкус, 
мътност) 

 Отклонения по показател ―манган‖ 

 Отклонения по показател ―хром‖* 

 Отклонения по показател ―флуор‖* 

 *само в малки зони на водоснабдяване 

 ДРУГИ ПРОБЛЕМИ 

 Режимно водоснабдяване 

 Остаряла  и амортизирана инфраструктура 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 



КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ В БЪЛГАРИЯ. ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНИ 

РЕШЕНИЯ 

 

НЕСЪОТВЕТСТВИЯ ПО МИКРОБИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 Проблемът има водещо здравно значение и създава най–пряк риск 
за здравето на консуматора 

 

 Проблемът е широко разпространен и засяга, както големи, така и 
малки зони на водоснабдяване. Така например в около 25% от 
зоните на водоснабдяване се регистрират отклонения по Е. коли, а 
в около 35% по коли форми. 

 

 Може обаче да се посочи, че по-често отклоненията по 
микробиологичните показатели са характерни за по-малките 
водоснабдителни системи, подаващи вода за села и неголеми 
градове, за които няма изградени пречиствателни съоръжения, а 
дезинфекцията се извършва по остарял, дори примитивен начин 
(главно с хлорна вар или други хлорни препарати), нередовно и без 
условия за правилно дозиране  

 



Процент на съответствие  по микробиологични показатели по тип  

зони на водоснабдяване за 2013г. 



Обобщаващ доклад относно качеството на питейната вода в ЕС, разглеждащ докладите на 

държавите членки за периода 2008-2010г., предоставени съгласно Директива 98/83/ЕО 

СЪОТВЕТСТВИЕ ПО МИКРОБИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ 
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НЕСЪОТВЕТСТВИЯ ПО МИКРОБИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 Основните причини са: остарял или примитивен начин 
на обеззаразяване, амортизирано оборудване, 
несъвършена технологична схема на водоснабдяването, в 
т.ч. неправилно разположение на съоръженията за 
дезинфекция или недостатъчен брой, липса на 
пречистване, причини от субективен характер 

 

 Проблемът се характеризира с дълготрайно нерешаване. 
Необходимо е изграждане на голям брой модерни и 
ефективни съоръжения за дезинфекция на водата в по-
голямата част от зоните на водоснабдяване 
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ОТКЛОНЕНИЯ ПО ПОКАЗАТЕЛ “НИТРАТИ” 
 

 

 ГОЛЕМИ ЗОНИ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ (2011-2013г.)  

 Отклонения се регистрират в 13-16 зони на водоснабдяване. Трайни отклонения са констатирани в:    

  ОБЛАСТИ  СТАРА ЗАГОРА и ПАЗАРДЖИК – по 1 зона на водоснабдяване 

  ОБЛАСТИ  ДОБРИЧ и ХАСКОВО – по 2 зони на водоснабдяване 

 Отклоненията най-често са до 100 мг/л (два пъти над нормата от 50мг/л) и не надвишават 130 -140 
мг/л 

 

 МАЛКИ ЗОНИ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ (2011-2013г.) 

 В около 310-340 зони на водоснабдяване са регистрирани отклонения по този показател. 
Максималните отклонения в повечето зони са два до три пъти над нормата (до 150 мг/л). В някои 
зони отклоненията достигат до 250-330 мг/л 

 

 За сравнение:    Франция – 18 363  381 с отклонения по нитрати (2.1%) 

 (малки зони, 2010г.)           Гърция  -  713  20  зони с отклонения (2.8%) 

              Великобритания – 4 691 109 зони с отклонения (2.3%) 

              Португалия – 3 176  28  зони с отклонения (0.9%) 

              Румъния – 5 398   133 зони с отклонения (2.5%) 

             България – 2 345  341 зони с отклонения (14.5%) 

 

 

 

 



Големи зони  на 

водоснабдяване 

  

Населени места, включени в 

зоната на водоснабдяване 

  

  

година Брой анализи Брой несъответ-

стващи анализи 

Средна стойност 

за годината 

(мг/л) 

Максимална 

измерена 

стойност за 

годината  

(мг/л) 

  Област СТАРА ЗАГОРА 

Халка Бунар* с. Оризово, с. Опълченец, с. Черна 

гора, с. Партизанин 
2010 28 21 58,9 101,8 

Горно Ботево* с. Горно Ботево, с. Раднево,  

с. Тополяне, с. Даскал Атанасово 
2010 28 24        70,9 89,3 

Хан Аспарухово с. Плоска Могила, с. Знаменосец,  

с. Хан Аспарухово, с. Бели Бряг,  

с. Българене, с. Знаменосец,  

с. Константиновец, с. Любеново,  

с. Рисиманово, с. Трояново 

2010 73 44 56,3 105,2 

2011 52 38 58,8 86,2 

2012 50 40 56,9 114,6 

2013 89 92 52,3 110,7 

  Област ХАСКОВО 

Дуганово 

(Капитан Петко 

Войвода) 

гр. Тополовград,                   

с. Орешник, с. Капитан Петко 

Войвода 

2010 37 28 60,6 80,2 

2011 22 14 52,9 85,0 

2012 22 15 51,4 113,6 

2013 64 54 57,5 70,0 

Черногорово-

Крумска тераса 

гр. Димитровград 2012 82 58 53,5 69,0 

2013 84 45 49,9 61,0 

  Област ДОБРИЧ 

Каварна гр. Каварна 2010 32 18 51,6 145 

2011 22 8 49,7 102,0 

2012 22 12 59,7 128,0 

2013 16 7 47,5 75,2 

Шабла-1 с. Видно, с. Вранино, с. Иречек,  

с. Челопечене, с. Горичане, с. Пролез,    

гр. Шабла 

2010 44 16 48,5 65,8 

2011 38 10 47,8 51,7 

2012 35 15 49,0 53,1 

2013 24 12 44,5 53,7 

  Област ПАЗАРДЖИК 

Зона № 3* с. Ивайло, с. Добровница, с. Сарая, с. 

Драгор, кв. "Устрем" на гр. Пазарджик 
2010 28 13 52,7 66 

2011 33 15 50,4 64,6 

2012 22 0 42 49 

2013 22 0 43 49 
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ОТКЛОНЕНИЯ ПО ПОКАЗАТЕЛ “НИТРАТИ” 
 

 Проблемът има широко разпространение, но най-вече в райони с 
активна селскостопанска дейност – областите Бургас, Варна, Велико 
Търново, Враца, Добрич, Монтана, Пазарджик, Плевен, Разград, 
Русе, Силистра, Сливен, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен 
и Ямбол  

 

 Като цяло, най-разпространени са отклоненията до и около два 
пъти над нормата от 50 mg/l, но в някои водоизточници достига и 
до над пет пъти над допустимото. Най-често замърсяването с 
нитрати се среща във водите на плитки подземни водоизточници 
(извори, кладенци, сондажи), разположени в местности с 
обработваеми земеделски земи или в близост до населени места и 
черпещи вода от незащитени водоносни хоризонти  
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ОТКЛОНЕНИЯ ПО ПОКАЗАТЕЛ ―НИТРАТИ‖ 

 Проблемът има здравна значимост (заболяването ―водно-нитратна 

метхемоглобинемия‖ при кърмачета и малки деца и др.)  

 Основната причина е неправилното използване на азотни минерални торове 

както и неправилната земеделска и животновъдна практика като цяло 

 Проблемът е трудно решим, тъй като нитратите са трайно присъстващо 

неорганично съединение във водата (крайна фаза на разграждане на органичната 

материя) и няма разработени достъпни и масово приложими в практиката методи 

за отстраняването им от водата 

 Възможностите за решаване на проблема са свързани преди всичко с: 

 изграждане на нови водоизточници 

 смесване на водите от проблемните водоизточници с води с добро качество, с цел 

разреждане на нитратите до допустимата стойност, както и преустановяване 

използването на водоизточници с отклонения;  

 стриктно спазване на забраните и ограниченията за торене в санитарно-

охранителните  зони на водоизточниците, използвани за питейно-битово 

водоснабдяване 
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ОТКЛОНЕНИЯ ПО ОРГАНОЛЕПТИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

(цвят, мирис, вкус, мътност) 

 

 Проблемът има широко разпространение, но най-често 
отклоненията са характерни за зоните на водоснабдяване, 
получаващи вода от повърхностни водоизточници, за които няма 
изградени пречиствателни съоръжения (пречиствателни станции за 
питейни води - ПСПВ). Повърхностни водоизточници за питейно-
битово водоснабдяване (реки, язовири, езера) се използват най-вече 
в областите Благоевград, Видин, Враца, Габрово, Кърджали, 
Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, 
Сливен, Смолян, София, Софийска, Търговище, Хасково и Шумен 

 Проблемът  е особено значим дори и за някои областни градове 
като Шумен, Търговище, Сливен   

 Проблемът няма пряка здравна значимост, но е може би най-
важния за консуматора, тъй като по тези параметри той оценява 
―субективно‖ водата. Отклоненията по тези показатели са най-често 
причината за недоволство на консуматорите и създават негативно 
отношение и нагласа към ползването на питейната вода ―от крана‖  
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ОТКЛОНЕНИЯ ПО ОРГАНОЛЕПТИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

(цвят, мирис, вкус, мътност) 
 

 Основните причини са свързани най-вече с липсата на пречистване 
(безусловно необходимо за водите от повърхностни 
водоизточници), амортизирани, неефективни или неподходящи 
съществуващи съоръжения за пречистване, недобро обеззаразяване  

 

 За решаването на проблема е необходимо изграждане на 
пречиствателни съоръжения за всички водоизточници за питейно-
битово водоснабдяване от повърхности води (изискване на 
националното и европейско законодателство - Наредба № 12 за 
качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за 
питейно - битово водоснабдяване (ДВ, бр. 63 от 2002г.) (отменена 
Директива 75/440/ЕИО) – срок 2007г. В някои случаи, е 
наложително изграждане на пречиствателни съоръжения и за 
подземни водоизточници. 
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ОТКЛОНЕНИЯ ПО ПОКАЗАТЕЛ “МАНГАН” 

 Проблемът има предимно регионален характер – зони на водоснабдяване в 
области Хасково, Стара Загора, Велико Търново и др. Най-значим е в Хасковска 
област 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Област ХАСКОВО 

Голяма зона на  

водоснабдяване 

Година Брой 

анализи 

 

 

 

Брой 

     несъответ-

стващи 

анализи 

Средна стойност 

за годината 

Максимална 

 измерена  

стойност за  

 годината  

(микрогр/л) (микрогр/л) 

Свиленград 2010 65 33 87 291 

(гр. Свиленград,              

с. Капитан  

Андреево,  с. 

Генералово) 

2011 72 47 95 410 

2012 109 63 84 428 

2013 176 104 88 401 

Симеоновград  

 

(гр. Симеоновград и        

с. Преславец) 

2010 84 57 505 1607 

2011 83 41 201 1020 

2012 98 64 241 1701 

2013 164 72 156 1102 
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РЕШЕНИЯ 

ОТКЛОНЕНИЯ ПО ПОКАЗАТЕЛ “МАНГАН” 

 

 Брой на малките зони с отклонение по показател ―манган‖ – 50-60 

бр. Отново в Хасковска област има най-високи измерени стойности 

- до 2500 - 3000 микрогр/л при норма – 50 микогр/л 

 

 Проблемът няма пряка здравна значимост, до определена степен на 

надвишаване на нормата, но е много важен за консуматора, тъй като 

тези показатели променят силно органолептиката на водата, като в 

някои отношения я правят дори негодна за ползване за някои 

битови нужди в домакинствата. Отклоненията по тези показатели 

основателно са причина за недоволство на консуматорите и 

създават негативно отношение и нагласа към ползването на водата 

―от крана‖  
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РЕШЕНИЯ 

ОТКЛОНЕНИЯ ПО ПОКАЗАТЕЛ “МАНГАН” 

 

 Основната причина е в липсата на пречиствателни и 

обезманганителни станции (безусловно необходими за водите от 

подземни водоизточници с високо естествено съдържание на 

манган), както и амортизираните и остарели водопроводи; 

 Възможностите за решаване на проблема са свързани преди всичко 

с: 

 изграждане на посочените по-горе съоръжения 

 изграждане на нови водоизточници 

 смесване на водите от проблемните водоизточници с води с добро качество, 

с цел разреждане на мангана до допустимата стойност, както и 

преустановяване използването на водоизточници с отклонения 

 подмяна на водопроводната мрежа, вкл. вътресградната инсталация  
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ОТКЛОНЕНИЯ ПО  ПОКАЗАТЕЛ “ХРОМ” 

 

 Проблемът има регионален характер – в ограничен брой малки зони на 
водоснабдяване в области Плевен и Монтана 

 

 Проблемът има здравна значимост (хромът е канцероген). Съгласно 
Ръководството на Световната здравна организация за качеството на питейната 
вода обаче, нормата за съдържание на общ хром в питейната вода (0,05 mg/l) има 
само ориентировъчен характер, тъй като няма сигурни доказателства, че хромът, 
постъпил в човешкия организъм чрез питейната вода създава непосредствен 
риск за здравето  

 

 Основната причина е ползването на водоизточници с естествено наднормено 
съдържание на параметъра и липса на пречистване на водата 

 

 Възможните решения са изграждане на нови водоизточници, пречистване на 
водата или смесване с вода, отговаряща на изискванията, с цел достигане на 
допустимите стойности за хрома 
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ОТКЛОНЕНИЯ ПО ПОКАЗАТЕЛ ФЛУОР 

 
 Проблемът има регионален характер – 9-14 малки зони на водоснабдяване в 

области Бургас, Благоевград, Плевен и Хасково. Превишението на нормата е 
най-често около два пъти, в отделни случаи до 3-4 пъти  

 

 Проблемът има здравна значимост. При продължителна консумация на вода с 
наднормено съдържание на флуор е възможно да се развие заболяването зъбна 
флуороза, при което флуора се натрупва в зъбите, променя цвета им, уврежда 
техния емайл, което ги прави чупливи и ронливи. Особено уязвими са 
кърмачетата и малките деца. При много дълъг период на експозиция на високи 
нива на флуор чрез питейната вода може да се развие и скелетна флуороза със 
засягане на цялата костна система  

 

 Основната причина е ползването на водоизточници с естествено наднормено 
съдържание на флоуриди за водоснабдяване на населените места, вкл. и 
водоизточници на минерална вода за някои от тях  

 

 Възможните решения са изграждане на нови водоизточници, пречистване на 
водата или смесване с вода, отговаряща на изискванията, с цел достигане на 
допустими стойности на флуора  
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