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Необходимост от създаване на Вътрешно-

холдингова асоциация 

Съгласно Наредба № 9/16.03.2001 г. Раздел II, чл.3, алинея (1)

„Водоснабдителните организации са длъжни да предприемат всички

необходими мерки, за да осигурят снабдяването на населението с

безопасна и чиста питейна вода.” Алинея (2) на същия член от Наредбата

дава значението на понятието „безопасна и чиста питейна вода”.

Във връзка със задължението си ВиК операторите се нуждаят от

постоянна и надеждна информация за качествения състав на водата –

както на суровата (необработена), така и на достигащата до крайния

потребител.



Нормативни изисквания

1. НАРЕДБА №9/16.03.2001г. за качеството на водата предназначена за

питейно-битови цели

2. НАРЕДБА №1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на

подземните води

3. НАРЕДБА №12/18.06.2002г. за качествените изисквания към

повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване

4. НАРЕДБА №6/09.11.2002г. за емисионни норми за допустимото

съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани

във водни обекти

5. Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите



Анализ на ефективността на 

лабораториите

Ефективността на лабораториите от ВиК сектора не е

достатъчна. В по-голямата си част те не са в състояние да

осигурят със собствени средства минимално изискуемия

набор от данни и се налага ВиК дружествата да

финансират допълнително и да възлагат извършването

на анализи във външни лаборатории.



Липсва възможност за изпълнение на задачи, свързани с: извънредни и

аварийни ситуации; разработване и проучване на нови водоизточници;

подобряване и оптимизиране на технологични режими и др.

Липсата на единна информационна система и база-данни води до липса

на текущо натрупване на информация извън планираната, например при

аварийни ситуации, природни бедствия и др., оказващи влияние върху

качеството на водата.



Структурата ще работи синхронизирано в системата на ВиК

холдинга и споделено ще обезпечава всички нужди на ВиК сектора от

аналитични данни с най-високо ниво на достоверност и надеждност.

Лабораториите да бъдат класифицирани по компетентност според

това на какви минимални изисквания трябва да отговарят. Това би

направило процеса на получаване на аналитични данни за

състоянието на водите по-добре управляем,

а лабораториите – по-ефективни и

способни да отговорят на всички потребности както

по отношение на

официално докладваните резултати,

така и по отношение на данните,

необходими за технологичен контрол

в рамките на ВиК операторите.

Предложение за структура на Вътрешно-

холдинговата асоциация на лабораториите към 

ВиК операторите



Нива на компетентност

Изграждането на няколко контролни лаборатории, снабдени с

високотехнологично и скъпо оборудване би довело до пълноценното

използване на капацитета на инструментите и постигане на по-високо

качество на анализа при по-ниска себестойност.



o Лаборатории, извършващи текущ технологичен контрол на процесите на

водоподготовка и пречистване (ниво, категория В):

o Лаборатории, извършващи изпитвания по програмите за постоянен и

периодичен мониторинг на питейни води и на отпадъчни води, съгласно

разрешителни за заустване и Наредба №6 (ниво, категория Б):

o Лаборатории, извършващи изпитвания по програмите за мониторинг на питейни

води (постоянен и периодичен), подземни води, повърхностни води,

предназначени за питейно-битово водоснабдяване, отпадъчни води (ниво,

категория А):

o Централна лаборатория за анализ на води



Централна 
лаборатория

Лаборатории 
категория А

Лаборатории 
категория В

Лаборатории 
категория Б

Лаборатории 
категория В

Органиграма на Вътрешно-холдинговата 

асоциация на лабораториите във ВиК сектора



Органиграма на

Лаборатория категория А

Ръководство

Направление качество 
на питейни води и 

природни води за ПБВ

Лаборатория за общ 
физико-химичен 

анализ

Лаборатория за 
микробиологичен 

анализ

Направление качество 
на отпадъчни води

Лаборатория за общ 
физико-химичен 

анализ

Лаборатория за 
елементен анализ

Лаборатория за 
органичен анализ

Звено за 
пробовземане и 

полеви изпитвания

Звено за управление 
на качеството



Ръководство

Направление качество 
на питейни води и 

природни води за ПБВ

Лаборатория за общ 
физико-химичен 

анализ

Лаборатория за 
микробиологичен 

анализ

Направление качество 
на отпадъчни води

Лаборатория за общ 
физико-химичен 

анализ

Звено за пробовземане 
и полеви изпитвания

Звено за управление 
на качеството

Органиграма на

Лаборатория категория Б



Органиграма на 

Централна 

лаборатория за анализ 

на води 

към ВиК Холдинг

Ръководство

Направление качество 
на питейни води и 

природни води за ПБВ

Лаборатория за общ 
физико-химичен 

анализ

Лаборатория за 
елементен анализ

Лаборатория за 
органичен анализ

Лаборатория за 
микробиологичен 

анализ

Звено за 
пробовземане и 
полеви анализи

Направление качество 
на отпадъчни води и 

утайки от ПСОВ

Лаборатория за общ 
физико-химичен 

анализ

Лаборатория за 
елементен анализ

Лаборатория за 
органичен анализ

Лаборатория за 
микробиологичен 

анализ

Звено за 
пробовземане и 

полеви изпитвания

Направление 
управление на 

качеството 

Направление за 

радиологичен контрол



Благодаря за 

вниманието!


