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Изисквания в основния текст на наредбата, отнасящи 

се за радиоактивните вещества във водата 

 
 Чл. 3. (2) По смисъла на наредбата питейната вода е 

безопасна и чиста, когато: 
  1. не съдържа микроорганизми, паразити, 

химически, радиоактивни и други вещества в брой 
или концентрация, които представляват 
потенциална опасност за здравето на човека; 
 

 Чл. 5. (1) Питейната вода трябва да отговаря на 
стойностите на показателите, определени в 
приложение № 1, таблици А, Б, В и Г. 

 (2) Стойностите на показателите от приложение № 
1, таблици В и Г, служат за целите на постоянния и 
периодичен мониторинг и за изпълнение на 
задълженията по чл. 10  

 



 
Изисквания в основния текст на наредбата, отнасящи 

се за радиоактивните вещества във водата  

 
 Чл. 7. (1) Водоснабдителните организации провеждат или 

възлагат извършването на постоянен и периодичен 
мониторинг по показателите по приложение № 1 с цел да се 
провери дали водите, предлагани на потребителите, 
отговарят на изискванията на наредбата, и по специално, че 
не превишават максималните и параметричните стойности, 
определени в съответствие с изискванията на приложение № 
1, както и да се проследи ефективността на провежданата 
обработка и дезинфекция. 

 

 (3) Периодичният мониторинг включва всички показатели по 
приложение № 1, таблици А, Б, В и Г. 

 

 (5) Минималната честота за вземане на проби и изпитване се 
определя съгласно приложение № 2, таблици Б.1 и Б.2. За 
радиологичните показатели по приложение № 1, таблица 
Г.1 и Г.2 честотата на мониторинга се определя съгласно 
изискванията на приложение № 2а. 

 

 

 



Изисквания в основния текст на наредбата, отнасящи 
се за радиоактивните вещества във водата 

 

 
 Чл. 9. (1) В изпълнение на задълженията по чл.7 и 8 

водоснабдителните организации и РЗИ съвместно 
разработват програми за мониторинг на питейните 
води, които по обхват и честота отговарят на 
минимума изисквания по приложения № 2, 2а и 2б 
и са съобразени със специфичните регионални 
условия 
 

 (4) Алинеи 2 и 3 не се прилагат за показателите по 
приложение № 1, таблици Г.1 и Г.2, за които се 
прилагат изискванията по приложения № 2а и 2б. 

 

  



Изисквания в основния текст на наредбата, отнасящи 
се за радиоактивните вещества във водата 

 (5) Без да се засягат разпоредбите на Наредбата за 
основните норми за радиационна защита, приета с ПМС № 
229 от 2012г. (ДВ, бр. 76 от 2012 г.), мониторинговите 
програми по ал. 1 по отношение на радиологичните 
параметри се разработват така, че да се гарантира, че в 
случай на несъответствие с параметричните стойности: 

 

 1. се прави преценка дали установеното несъответствие 
представлява риск за човешкото здраве, който да налага 
предприемането на действия, и; 

 

 2. в случай на необходимост се предприемат коригиращи 
действия с цел подобряване на качеството на водата до 
равнище, отговарящо на изискванията за защита на 
човешкото здраве отгледна точка на радиационната защита. 

 

 (9) Работните характеристики и методите за изпитване за 
радиологичните показатели и радионуклиди трябва да 
отговарят на изискванията, предвидени в приложение № 
2б, т. 3. 

 

 



 
 

 Изисквания в основния текст на наредбата, отнасящи 

се за радиоактивните вещества във водата  

 
 

 Допълнителни разпоредби 
 

 § 1. По смисъла на тази наредба: 
  
 8. "Радиоактивно вещество" е всяко вещество, което 

съдържа един или повече радионуклиди, чиято 
активност или концентрация не може да бъде 
пренебрегната с оглед на радиационната защита. 

  
 9. "Индикативна доза" е очакваната ефективна доза за 

една година на поглъщане, получена като резултат от 
всички радионуклиди, чието наличие е установено във 
водоснабдителна мрежа, доставяща вода за питейно-
битови цели, както с естествен, така и с изкуствен 
произход, с изключение на тритий, калий-40, радон и 
кратко живеещи разпадни продукти на радона. 



Изисквания в основния текст на наредбата, отнасящи 
се за радиоактивните вещества във водата 

 10. "Параметрична стойност" е стойност на радиоактивни вещества в 
питейната вода, над която органите на ДЗК преценяват дали 
наличието на радиоактивни вещества във водата, предназначена за 
питейно-битови цели, представлява риск за човешкото здраве, което 
налага предприемането на действия, като в случай на необходимост 
водоснабдителните организации предприемат коригиращи мерки с 
цел подобряване качеството на водата до равнище, отговарящо на 
изискванията за защита на човешкото здраве от гледна точка на 
радиационната защита. 

 

 § 1а. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 
98/83/ЕО на Съвета от3 ноември1998 г. относно качеството на водите, 
предназначени за човешка консумация (обн., ОВ, Специално издание 
2007 г., Глава 15, том 04) и Директива 2013/51/ЕВРАТОМ на Съвета 
от22 октомври2013 г. За определяне на изискванията за защита на 
здравето на населението по отношение на радиоактивни вещества 
във водата, предназначена за консумация от човека (обн., ОВ, L 
296 от 2013 г.). 

 

   



Изисквания в основния текст на наредбата, отнасящи 
се за радиоактивните вещества във водата 

  

 Заключителни разпоредби към Наредбата за 
изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2001 г. 
за качеството на водата,предназначена за питейно-
битови цели (обн. ДВ, бр. 102 от 2014г.)  

 

 § 16. Разпоредбите на § 5, т. 1 по отношение на ал. 1, 
изречение второ и т. 2, § 6, § 10, т. 1, буква "б", § 11, т. 
1 по отношение на таблица Б, ред "Естествен уран" и 
забележка 12 и т. 3, § 12, т. 2, § 13, § 14 и § 15 влизат в 
сила от 28 ноември 2015 г. 

 

 



Приложения на Наредба № 9, отнасящи се за 
радиоактивните вещества във водата 

 
 Приложение № 1, таблица Г 

„Радиологични показатели“ 

 

◦ Таблица Г1, Параметрични стойности за: 

 Радон 

 Тритий 

 Индикативна доза 

 

◦ Таблица Г2, Контролни нива за: 

 Обща алфа-активност 

 Обща бета-активност 

 

 



 
Приложения на Наредба № 9, отнасящи се за 

радиоактивните вещества във водата 

 
 



Приложения на Наредба № 9, отнасящи се за 
радиоактивните вещества във водата 

 



Приложения на Наредба № 9, отнасящи се за 
радиоактивните вещества във водата 

 
 

 Приложение № 2а „Мониторинг на 
радиоактивните вещества“ 

 

◦ 1. Общи принципи и честота на мониторинга 

◦ 2. Радон 

◦ 3. Тритий 

◦ 4. Индикативна доза 

◦ 5. Пречистване на водата 

◦ 6. Минимална честота на вземане на проби и 
анализи 

◦ 7. Осредняване 

 



Приложения на Наредба № 9, отнасящи се за 
радиоактивните вещества във водата 



Приложения на Наредба № 9, отнасящи се за 
радиоактивните вещества във водата 



Приложения на Наредба № 9, отнасящи се за 
радиоактивните вещества във водата 



Приложения на Наредба № 9, отнасящи се за 
радиоактивните вещества във водата 

 

 Приложение № 2б „Мониторинг на 
индикативната доза и аналитични 
работни характеристики“ 

 

◦ 1. Мониторинг за спазване на 
индикативната доза 

◦ 2. Изчисляване на индикативната доза 

◦ 3. Работни характеристики и методи за 
анализ 

 

 

 



Приложения на Наредба № 9, отнасящи се за 
радиоактивните вещества във водата 



Приложения на Наредба № 9, отнасящи се за 
радиоактивните вещества във водата 



Приложения на Наредба № 9, отнасящи се за 
радиоактивните вещества във водата 
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