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ИЗИСКВАНИЯ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

Преглед на действащата нормативна уредба, относно качеството на питейните води на суровите
води при водоизточника и във водоснабдителната система:

Води за ПБВ 
Нормативна уредба за 

анализ 
Показатели /Норми 

Честота за 

мониторинг 

Отговорни за изпълнението 

на мониторинга институции 

Повърхностни 

води 

Наредба № 12 за 

качествените изисквания 

към повърхностни води, 

предназначени за 

питейно- битово 

водоснабдяване (издадена 

от министъра на околната 

среда и водите, министъра 

на здравеопазването и 

министъра на 

регионалното развитие и 

благоустройството, обн. 

ДВ. бр.63 от 28 Юни 2002 

г., изм. ДВ. бр.15 от 21 

Февруари 2012 г.). 
 

N12_Приложение № 1 

 

към чл. 1, ал. 1 

  

Изисквания към 

качеството на 

повърхностни води, 

предназначени за 

добиване на питейна 

вода 

N12_Приложение № 3 

 

 към чл. 7, ал. 1 

Минимална годишна 

честота за вземане на 

проби и изпитване за 

всеки показател от 

приложение № 1 

Чл. 10. (1) Басейновите 

дирекции и органите на ДСК в 

съответствие с изискванията на 

чл. 6 и 11 осъществяват 

контрол съобразно 

правомощията си за спазване 

изискванията на наредбата за 

всички повърхностни води, 

предназначени за питейно-

битово водоснабдяване на 

територията на страната, както 

и за трансграничните водни 

течения, предназначени за 

добиване на вода за питейни 

нужди. 
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ИЗИСКВАНИЯ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

Подземни води Чл. 79 от Наредба № 1 за проучване, 

опазване и ползване на подземните води, 

ал. 1, т.5 , буква б, аа препраща към 

наредбата по чл. 135, ал. 1, т.3 от закона за 

водите, която е : 

НАРЕДБА № 9 от 16.03.2001 г. за 

качеството на водата, предназначена за 

питейно-битови цели 

 

N9_Приложениe №1 

към чл. 3, ал. 2, т. 2 

(Изм. - ДВ, бр. 1 от 

2011 г., изм. и доп., 

бр. 102 от 2014 г.) 

 

N9_Приложениe №2 

 

 

Басейновите дирекции, 

водоползватели, органи на 

ДЗК 

Вода във 

водопроводна 

мрежа 

Наредба № 9 за качеството на водата, 

предназначена за питейно - битови 

цели  (издадена от министъра на 

здравеопазването, министъра на 

регионалното развитие и 

благоустройството и министъра на 

околната среда и водите, обн. ДВ. 

бр.30 от 28 Март 2001 г., изм. ДВ. 

бр.87 от 30 Октомври 2007 г., изм. ДВ. 

бр.1 от 4 Януари 2011г., изм. ДВ. 

бр.15 от 21 Февруари 2012 г., изм. и 

доп. ДВ. бр.102 от 12 Декември 2014 

г., изм. и доп. ДВ. бр.6 от 16 Януари 

2018 г.). 
 

N9_Приложениe №1 

към чл. 3, ал. 2, т. 2 

(Изм. - ДВ, бр. 1 от 

2011 г., изм. и доп., 

бр. 102 от 2014 г.) 

 

N9_Приложениe №2 

 

 

Органи на ДЗК, ВиК-

дружества 
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СЪСТОЯНИЕ НА ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ ЗА ПБВ

Качеството на суровите води е в пряка зависимост от упражнявания натиск върху

водосборите/водните тела (антропогенен количествен и качествен натиск или фоново

замърсяване), техническото и експлоатационно състояние на водоизточниците.

Състояние на водоизточниците за повърхностни и подземни води, които се използват

за добив на води за питейно – битово водоснабдяване (ПБВ):

❑ Повечето експлоатирани от ВиК операторите водоизточници/водовземни съоръжения са

в добро конструктивно, техническо и и експлоатационно състояние;

❑ Част от водоизточниците са с перманентно намален дебит;

❑ Не са малко случаите с помпени станции в лошо състояние;

❑ Част от водовземните съоръжения имат нужда от реконструкция;

❑ Част от водоизточниците поради установени трайни превишения на определени

показатели за контрол са спрени от експлоатация.

Голяма част от водоизточниците се експлоатират без разрешителни за водовземане

или по разрешителни с изтекъл срок на действие.

Касае се основно за т.нар. общи разрешителни за водовземане, издавани от МОСВ в

периода 2001-2003г. (преди създаването на БД), които са изтекли през 2003/2004г.

Към днешна дата за около 70% от водоизточниците по тези разрешителни няма издадени

нови разрешителни за водовземане.
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САНИТАРНО – ОХРАНИТЕЛНИ ЗОНИ

Санитарно - охранителните зони при водоизточниците

за питейни води – права и задължения:

В СОЗ се определят и учредяват охранителни режими, с които се забраняват, ограничават,

наблюдават, спират и контролират дейности, които унищожават, увреждат или застрашават да

предизвикат в дългосрочен план отрицателна промяна на качеството и/или количеството на

водите, непосредствено или като увредят елементите на околната среда. Охранителните режими

за подземните води се разпростират и върху проучването, добива и използването на подземните,

в т.ч. и минералните, води.

Над 50% от воизточниците нямат проектирани и учредени санитарно-охранителни зони

(СОЗ).

Основните проблеми при изготвяне на документацията за издаване на нови разрешителни за

водовземане и проектиране на СОЗ са свързани с:

❑ имоти в които са изградени водовземните съоръжения;

❑ проектиране на СОЗ по Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване,

проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около

водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около

водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и

хигиенни нужди (обн., ДВ, бр. 88 от 27.10.2000 г.) и осигуряването на писмено съгласие на

собствениците на имоти които попадат в проектираните пояси 1 и 2 на СОЗ;

❑ Финансиране на разходите по подготовка на проектна документация (за едно разрешително

за водовземане с проект на СОЗ таксата е не по-малко от 3000 лв.).
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ПЛАНИРАНЕ НА ПРОГРАМИТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА 

ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ 

Планирането и изпълнението на Програмите за мониторинг на питейните води (съгласно изискванията

на Наредба №9 от 16 март 2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови

цели) не трябва да се свежда просто до изпълнение на нормативни задължения.

Програмите за мониторинг на питейните води имат важната роля да:

➢ удостоверяват, че прилаганите мерки за контролиране на рисковете за човешкото здраве по цялата

водоснабдителна система - от водосборния басейн през водовземането, пречистването и

съхранението до разпределението - действат ефективно и че водата в мястото на определяне на

съответствието (на мястото на изтичането и от крана при потребителя) е безопасна и чиста;

➢ да осигуряват информация относно качеството на питейната вода, така че да може да се докаже, че

се спазват задълженията ВиК операторите да предприемат всички необходими мерки, за да осигурят

снабдяването на населението с безопасна и чиста питейна вода, да не се допуска пряко или косвено

влошаване на съществуващото качество на питейната вода по показатели, които имат отношение към

здравето, както и увеличаване замърсяването на природните води, предназначени за питейно-битово

водоснабдяване, както и определените в Приложение № 1 на Наредба №9 от 16 март 2001г.

стойности на показателите;

➢ да идентифицират най - подходящите начини за намаляване на риска за човешкото здраве.

(3) Програмите за мониторинг по обхват и честота трябва да отговарят на минимума изисквания

(Приложения № 2, 2а и 2б), като се вземат под внимание и специфичните регионални условия при

всяка зона на водоснабдяване.

Програмите подлежат на непрекъснат процес на преразглеждане, както и на ежегодна

актуализация или препотвърждаване.
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ПЛАНИРАНЕ НА ПРОГРАМИТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ 

Питейната вода трябва да отговаря на стойностите на показателите, определени

в Приложение № 1, таблици А, Б, В, Г.1 и Г.2. от Наредба №9 от 16 март 2001г.

Възможност за отклонения от посочените в Приложение № 2 показатели за мониторинг

от група А и/или група Б и изисквания за честотите на пробовземане се допуска при

условие, че е направена оценка на риска в съответствие с Приложение № 2в.

Без да се засягат основните норми за радиационна защита съгласно наредбата по чл.

26, ал. 3 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия, програмите за

мониторинг на питейните води, по отношение на радиологичните показатели се

разработват така, че да се гарантира, че в случай на несъответствие с

параметричните стойности:

❑се прави преценка дали установеното несъответствие представлява риск за човешкото

здраве, който да налага предприемането на действия;

❑се предприемат коригиращи действия при необходимост с цел подобряване на

качеството на водата до равнище, отговарящо на изискванията за защита на човешкото

здраве от гледна точка на радиационната защита.

Оценката на риска се изготвя от водоснабдителните организации и се одобрява от

съответната РЗИ. След одобрението, информация за изготвената оценка на риска и

резюме на резултатите от нея се публикува на електронната страница на ВиК

оператора.
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ ЗА МОНИТОРИНГ

Част от дъщерните на Български ВиК холдинг ЕАД дружества не изпълняват в пълен

обхват и обем Програмите за мониторинг на питейните води.

Липсата на извършена оценка на риска, както и липсата на публикувана на електронните

страници на дружествата информация за изготвените оценки на риска, и резюмета на

резултатите от нея са неизпълнение на основни задължения на ВиК операторите, както и

нарушаване на правата на водоснабденото население да бъде осведомено за

съществуващите рискове.

Част от ВиК операторите не извършват задължителния собствен мониторинг при

водоизточниците, в съответствие с изискванията на ЗВ и издадените разрешителни за

водовземане.

Неизпълнението на собствения мониторинг (частично или напълно) и липсата на

достоверна информация за качеството на доставяната питейна вода създава реален, но

неоправдан риск за здравето на водоснабденото население.

Констатираните нарушения за неизпълнение на собствен мониторинг върху количеството

и/или качеството на водите се санкционират по реда на чл.200, ал.1, т.29 от ЗВ в размер от

500 до 5000 лв.
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КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ ПРЕЗ 2021 Г.

Анализът на събраната информация, относно изпълнените през 2021 г. Програми за

мониторинг на питейните води показва, че:

❑ Най-често установените несъответствия са по микробиологични показатели за

качество (таблица А.1. на Приложение 1 от Наредба №9/2001 г.): колиформи,

ешерихия коли, микробно число и ентерококи.

❑ От групата на химичните показатели (таблица Б на Приложение 1 от Наредба

№9/2001 г.) най-много несъответствия в качеството на питейните води са установени

по: нитрати, нитрити, хром, естествен уран, флуориди, арсен и бор, като най-

многобройни са несъответствията по нитрати.

❑ От групата на показателите с индикаторно значение (таблица В на Приложение 1

от Наредба №9/2001 г.) амониеви йони, манган, желязо, мирис, мътност, цвят,

остатъчен свободен хлор, сулфати, фосфати, хлориди, клостридиум

перфрингенс и магнезий са установени зони/населени места с несъответствия по

органолептичните показатели за качество мътност, мирис, цвят и вкус.
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АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ

Основни причини за замърсяването на питейните води с нитрати са: неправилно
използване на азотни минерални торове в разрез с добрите земеделски практики;
неспазване на изискванията по отношение събирането, съхраняването и
обезвреждането на торовия отпадък в животновъдството. 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.

Установените превишения по показател естествен уран са свързани основно с високото

му фоново съдържание във вместващите скали и протичащите в тях природни процеси,

в резултат на които са установени уранови минерализации, проявления и находища в

различни райони на страната.

Увеличението на концентрацията на естествен уран в питейните води се дължи на

колебанията на нивото на подземните води и тяхната експлоатация.

Макар и на малко места проблем с флуоридите има, а той има безусловна здравна
значимост. Касае се за природно обусловено повишено съдържание на флуориди във
води от подземни водоизточници, в някои случаи ситуирани в близост до находища на
богати на флуор минерални води. При превишаване на допустимата концентрация е
възможно да се развие заболяването зъбна флуороза. При продължителна експозиция
на високи нива на флуор чрез питейната вода може да се развие и скелетна флуороза
със засягане на цялата костна система.
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АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ  ВОДИ

Установените зони/населени места с трайни превишения на хром в питейната вода са

проблем с безусловна здравна значимост. Проблемът има регионален характер, като

отклоненията по този показател се дължат на използването на водоизточници с

естествено (фоново) наднормено съдържание на хром и липса на пречистване на водата.

Най-често отклоненията по мътност, мирис, цвят, вкус са характерни за зони с вода от

повърхностни водоизточници, за които няма изградени пречиствателни съоръжения

(пречиствателни станции за питейни води — ПСПВ и др.), както и за стари и амортизирани

водоснабдителни системи, особено такива изградени от етернитови водопроводи.

В някои населени места проблем представлява замърсяването на питейната вода с

манган. Проблемът има предимно регионален характер и се дължи на естествени

фактори на средата, в която се сформират водите. Най-сериозен е проблемът в област

Хасково, района на Пловдив и др., където с години се отчитат значителни превишения на

допустимата концентрация на манган.

Несъответствията по показател арсен също има регионален характер, като произходът му

е естествен.

В някои водоснабдителни зони има установени превишения на желязо, което най-често

се дължи на застой на водата през зимните месеци в тръбите, поради понижено

потребление или на корозия на обсадната колона (при подземните водоизточници).
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АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ

!!! Поради предозиране с хлор са установени превишения на остатъчен хлор.

Прехлорирането е вследствие от неправилно дозиране. Във високи концентрации хлорът

взаимодейства с органичните съединения във водата, което води до образуване на

канцерогенни вещества. Хлорът повишава корозията по водопреносната мрежа и по този

начин увеличава количествата на тежките метали във водата, които също имат

канцерогенно действие.

Необходими мерки за привеждане в съответствие:

Като основна мярка за отстраняване на установените отклонения по микробиологични

показатели в качеството на питейната вода, ВиК операторите е необходимо да прилагат

качествено механично почистване на водовземните съоръжения и водопроводната

мрежа, както и осигуряване на непрекъснато и качествено обеззаразяване на водата.

За тези цели е необходимо изграждане на ефективни съоръжения за пречистване и

дезинфекция на водата, подмяна на остарелите и амортизирани водопроводни системи,

повишена отговорност и подобряване квалификацията на отговорните служители, както и

засилен вътрешен контрол.

За населените места с трудно достъпни водоеми/резервоари и без ел.енергия следва да

се проектират и изградят собствени фотоволтаични инсталации за производство на ел.

енергия за обезпечаване на нуждите на хлораторите/хлораторната техника.
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МЕРКИ ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ

❑ Учредяване и/или актуализиране на санитарно-охранителните зони около

водоизточниците и засилен контрол върху спазването на забраните и ограниченията

в тях от страна на ВиК операторите;

❑ Извършване на предпроектни проучвания за търсене и разкриване на нови

(алтернативни) водоизточници за зоните с трайно замърсяване с нитрати, арсен,

хром, манган, естествен уран. Проектиране и изграждане на нови водовземни

съоръжения;

❑ Създаване на връзки между зони на водоснабдяване, където това е възможно, с

оглед недопускане отклонения в качеството на подавана вода за питейно-битови

цели (важи при замърсявания с нитрати);

❑ Относно замърсяването с нитрати от земеделски източници: подобряване на

контрола върху спазване правилата на добрата земеделска практика и ограничаване

използването на синтетични торове в селското стопанство, както и други мерки с цел

недопускане замърсяването на водите с нитрати от земеделски дейности. За целта

ежегодно да се инициират и провеждат работни срещи в засегнатите райони между

ВиК операторите, ДФЗ – Областни дирекции по земеделие, Басейновите дирекции за

управление на водите, кметовете на общини и др. администрации с управленски и

контролни функции.
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ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ ВОДОИЗТОЧНИЦИ

❑ На първо място е необходимо да се търсят технико - икономически изгодни

решения, свързани с екологосъобразни технологии и съоръжения за пречистване на

добитите сурови води, в случаите в които няма никаква възможност за изграждане

на алтернативни водоизточници или довеждащи водопроводи от др. водоизточници;

❑ Планиране и провеждане на целесъобразни и законосъобразни геолого-

проучвателни дейности и последващо изграждане на нови водовземни съоръжения

а добив н подземни води, само при доказано количество и качество на водите;

❑ Проектиране и изграждане на инфраструктура за пренос на вода от др.

водоизточници – съществуащи язовири, които са:

➢ категоризирани като питейни по реда на Наредба №12 от 18 юни 2002г. за

качествените изисквания към повърхностни води, ппреднтазначени за питейно –

битово водоснабдяване;

➢ определени са като питейни водни тела в Плановете за управление на речните

басейни;

➢ с хидроложка обезпеченост за нуждите на ПБВ на ново присъединени за

водоснабдяване населени места.
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СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИТЕ 

СТАНЦИИ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ

❑ Общо състояние на експлоатираните ПСПВ:

За осигуряване пречистването и обеззаразяването на суровите води, които се използват

за питейно-битово водоснабдяване от дъщерните на Български ВиК холдинг ЕАД

дружества се експлоатират общо 37 ПСПВ. 23 ПСПВ са в добро или близко до добро

техническо и експлоатационно състояние. Останалите 14 ПСПВ се нуждаят от пълна

или частична реконструкция и технологично обновяване.

❑ Състояние на оборудването/системите за дозиране на коагулантите,

флокулантите, сорбентите и хлор активните вещества за пречистване,

обеззаразяване и дезинфекция на питейната вода:

➢ Част от системите за дозиране на коагулантите, флокулантите, сорбентите и хлор

активните вещества за пречистване, обеззаразяване и дезинфекция на питейната

вода не функционират и са морално остарели.

➢ В експлоатационния процес на част от ПСПВ през 2021 г. не са използвани

коагуланти/флокуланти/сорбенти, включително и в язовирните ПСПВ, в които след

обилни валежи водите се нуждаят от утаяване и избистряне.
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СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИТЕ СТАНЦИИ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ

❑Схеми за третиране и отвеждане на технологичните отпадъчни води (ТОВ) получени

при промиване на ситата и пясъчните филтри в ПСПВ:

В по-голямата част от експлоатираните ПСПВ няма изградени съоръжения/системи за

пречистване на ТОВ. Когато непречистените ТОВ се заустват в повърхностни водни обекти

се създава риск от замърсяване на повърхностните и подземните води, и такова заустване

подлежи на санкции по реда на чл. 200 от Закона за водите.

Български ВиК холдинг ЕАД мотивира писмено предложение до Министъра на регионалното

развитие и благоустройството за инвестиране на средства за обследване, проектиране и

извършване на ремонт на 14 ПСПВ, които се нуждаят от пълна или частична

реконструкция и технологично обновяване. в т.ч. и за проектиране, и изграждане на

съоръжения/системи за пречистване на ТОВ, които към момента не са в състояние да

осигурят необходимото пречистване и обеззаразяване на суровите води.
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ДИРЕКТИВА (ЕС) 2020/2184  ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА, ОТНОСНО

КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА

Транспонирането на новата Директивата трябва да приключи до 12.01.2023г.

Член 2 Определения е допълнен, като са въведени понятия, които по-нататък Директивата ползва в

някои от новите членове свързани с оценката на риска и неговото управление.

!!! Важни за ВиК операторите са следните ново въведени понятия:

➢„опасност“ означава биологичен, химичен, физически или радиологичен агент във водата или друг

аспект в състоянието на водата, който би могъл да навреди на здравето на човека;

➢„опасно събитие“ означава събитие, което въвежда опасности в системата за снабдяване с вода,

предназначена за консумация от човека, или не успява да отстрани тези опасности оттам;

➢„риск“ означава комбинация от вероятността от възникване на опасно събитие и сериозността на

последствията, в случай на настъпване на опасността и на опасното събитие в системата за

снабдяване с вода, предназначена за консумация от човека.

Член 4 Общи задължения е допълнен и изменен.

Държавите членки следва да гарантират, че оценката на мащаба на течовете на тяхна територия

и на потенциала за подобрения на намаляването на течовете се извършва чрез използване на

рейтинговия метод на индекса за течове в инфраструктурата (ИТИ) или друг подходящ метод.

При тази оценка се вземат предвид съответните здравни, екологични, технически и икономически

аспекти и обхваща най-малко водоснабдителните дружества, доставящи най-малко 10 000 m3 на ден

или обслужващи най - малко 50 000 души.

Резултатите от оценката се съобщават на Комисията до 12 януари 2026 г.
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ДИРЕКТИВА (ЕС) 2020/2184  ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА, ОТНОСНО

КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА

Допълненията в Член 6 са в пряка връзка със задълженията на ВиК

операторите.

Член 6 Място на определяне на съответствието.

Направено е допълнение, относно това, да бъдат взети подходящи мерки за

намаляване или за премахване на риска от неспазване на стойностите на

показателите за контрол.

Дават се съвети за предприемане на евентуални коригиращи действия, които да

бъдат предприети при необходимост.

Да бъдат взети други мерки, като подходящи съоръжения за пречистване, за да се

променят естеството или свойствата на водите, преди да бъдат доставени, така че

да се намали или премахне рискът от неспазване на стойностите на показателите

след доставката, както и съответните потребители да бъдат надлежно

информирани и съветвани за евентуални допълнителни коригиращи действия,

които те трябва да предприемат.
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ДИРЕКТИВА (ЕС) 2020/2184  ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА, ОТНОСНО

КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА

НОВО!!!

Член 7 Подход към безопасността на водата, основаващ се на оценка на риска (нов)

В Директива 98/83/ЕО не бяха застъпени в достатъчна степен превантивното планиране по отношение

на безопасността и елементите, които зависят от риска.

С цел да се гарантира, че елементите на подхода, основаващ се на оценка на риска, въведен с

Директива (ЕС) 2015/1787 на Комисията от 6 октомври 2015 година за изменение на приложение II

и приложение III към Директива 98/83/ЕО относно качеството на водите, предназначени за

консумация от човека не се ограничават само до аспектите на контрола, да се осигури насочване на

необходимото време и ресурси към съответните рискове и икономически ефективните мерки при

източника на замърсяване и да се избегне извършването на анализи на нямащи отношение въпроси и

инвестирането на усилия в тях, е целесъобразно да се въведе цялостен, основан на риска подход

към безопасността на водите, обхващащ цялата водоснабдителна верига — от водосборния

район, водочерпенето, пречистването, съхранението и разпределението до мястото на

определяне на съответствието. Този подход следва да се основава на придобитите знания и на

действията, осъществени в рамките на Директива 2000/60/ЕО (РДВ), и следва да отчита по-ефективно

въздействието на изменението на климата върху водните ресурси.

Подходът, основаващ се на оценка на риска, обхваща следните елементи:

А - оценка на риска и управление на риска по отношение на водосборните райони за местата за черпене

на вода, предназначена за консумация от човека, в съответствие с член 8; (МОСВ/БД)

Б - оценка на риска и управление на риска за всяка водоснабдителна система, като се включват

водочерпенето, пречистването, съхранението и разпределението на водата, предназначена за

консумация от човека, до мястото на доставка, извършвани от водоснабдителните дружества в

съответствие с член 9; (ВиК оператори) и

В - оценка на риска за вътрешните разпределителни системи в съответствие с член 10. 19



ДИРЕКТИВА (ЕС) 2020/2184  ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА, ОТНОСНО

КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА

Член 9 Оценка на риска и управление на риска за водоснабдителната система (нов)

❑Държавите членки гарантират, че оценката на риска и управлението на риска за водоснабдителната

система се извършват от водоснабдителното дружество;

❑Държавите членки гарантират, че при оценката на риска за водоснабдителната система:

А - се вземат под внимание резултатите от оценката на риска и управлението на риска по отношение на

водосборните райони за места за водочерпене, извършени в съответствие с член 8;

Б - се включва описание на водоснабдителната система от мястото на водочерпене, пречистване,

съхранение и разпределение на водите до мястото на снабдяване; и

В - се идентифицират опасностите и опасните събития във водоснабдителната система и се включва

оценка на риска, който те могат да представляват за здравето на човека чрез използването на вода,

предназначена за консумация от човека, като се отчитат рисковете, произтичащи от изменението на

климата, течовете и течовете от тръби.

Първоначалните оценка на риска и управление на риска за водоснабдителната система се

извършват до 12 януари 2029 г. Оценката на риска и управлението на риска се преразглеждат през

редовни интервали от време, които не надхвърлят шест години, и при необходимост се актуализират.

Оценката на риска за водоснабдителната система се отнася до показателите, изброени в

Приложение I, части А, Б и В, определени в съответствие с член 5, параграф 3, и веществата или

съединенията, включени в списъка за наблюдение, установен в съответствие с член 13, параграф 8

(„списък за наблюдение“, като фармацевтични продукти, съединения, нарушаващи функциите на

ендокринната система, и пластмасови микрочастици).

!!! Като се има в предвид разширения списък от показатели за контрол по Приложение 1 към

Директивата може обосновано да се предположи, че за част от ВиК операторите разходите по

текущия мониторинг и тези по ново въведената оценка на риска и управление на риска на

водоснабдителните системи значително ще се увеличат, а с това и разходите за изпълнение на
мерките при управление на риска. 20
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КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА

При оценката на Директива 98/83/ЕО беше установено, че разпоредбите относно гарантирането

на качеството на пречистването, оборудването и материалите съдържат твърде голяма правна

гъвкавост, което води до различни национални системи в Съюза за одобряване на

материалите, които влизат в контакт с вода, предназначена за консумация от човека.

Член 11 Минимални хигиенни изисквания по отношение на материалите, които влизат в 

контакт с вода, предназначена за консумация от човека (нов)

Държавите членки гарантират, че материалите, които са предназначени за използване в нови

инсталации или в случай на ремонт или преустройство — в съществуващи инсталации за

водочерпене, пречистване, съхранение или разпределение на вода, предназначена за

консумация от човека и които влизат в контакт с такава вода:

А - не застрашават пряко или косвено опазването на здравето на човека, както е предвидено в

настоящата директива;

Б - нямат негативно влияние върху цвета, мириса или вкуса на водата;

В - не благоприятстват микробния растеж;

Г - не водят до проникване на замърсители във водата на равнища, които са по-високи от

необходимото с оглед на предназначението на материала.

!!! Въвеждането на минимални хигиенни изисквания по отношение на материалите, които

влизат в контакт с вода, предназначена за консумация от човека неминуемо ще се отрази на

цената на произвежданите в бъдеще материали, респективно ще се увеличат

инвестиционните разходи и тези за ремонт и поддръжка на ВиК операторите (от 2025г.).
21
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Член 12 Минимални изисквания за химикалите за пречистване и филтърните 

средства, които влизат в контакт с вода, предназначена за консумация от човека (нов)

Цели се държавите членки да гарантират, че химикалите за пречистване и филтърните

средства, които влизат в контакт с вода, предназначена за консумация от човека:

А- не застрашават пряко или косвено опазването на здравето на човека, както е предвидено

в настоящата директива;

Б-нямат негативно влияние върху цвета, мириса или вкуса на водата;

В- не благоприятстват непреднамерено микробния растеж;

Г- не замърсяват водата на равнища, които са по-високи от необходимото с оглед на

преследваната цел.

Съгласно горните изисквания, и без да се засяга Регламент (ЕС) № 528/2012 от 22 май

2012 година, относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди, и чрез

използване на съответните европейски стандарти за специфични химикали за пречистване

или филтърни средства, държавите членки гарантират, че чистотата на химикалите за

пречистване и на филтърните средства е преминала оценка и качеството на тези химикали

и филтърни средства е гарантирано.

!!! Този член имат пряко отношение към ВиКО, като при употребата на химикали за

пречистване и филтърни средства ще трябва да се гарантира изпълнението на

изискванията му. В известен смисъл това най-вероятно ще повиши цената на

пречистването на питейните води.
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Член 13 Контрол (допълва член 7 от старата) с нови изисквания свързани с методите за измерване,

анализ и контрол на пластмасови микрочастици, както и показателите „общо PFAS“ и „сума на

PFAS“, а също така да изготви актуализира списък за наблюдение, който обхваща вещества или

съединения, свързани с опасения на обществеността или научната общност за здравето („списък за

наблюдение“).

Член 13, Пар.8.:

Комисията приема актове за изпълнение, за да изготви и актуализира списък за наблюдение,

който обхваща вещества или съединения, свързани с опасения на обществеността или научната

общност за здравето („списък за наблюдение“), като фармацевтични продукти, съединения,

нарушаващи функциите на ендокринната система, и пластмасови микрочастици.

Бета-естрадиол и нонилфенол се включват в първия списък за наблюдение с оглед на

вредното им действие върху ендокринната система и риска, който представляват за здравето на

човека.

Първият списък за наблюдение се приема до 12 януари 2022 г.

Държавите членки въвеждат изисквания за контрол по отношение на потенциалното наличие на

веществата или съединенията, които са включени в списъка за наблюдение, в съответните точки

от веригата на снабдяване с вода, предназначена за консумация от човека.

!!! Изпълнението на тези нови разпоредби на национално ниво и в частност от ВиК операторите по

отношение на мониторинга на новите вещества/съединения за наблюдение и контрол ще

повиши разходите на операторите за мониторинг.
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Новият Член 14 Коригиращи действия и ограничения за използване допълва и разширява

приложното поле на чл.8 от старата Директива.

Неспазването на минималните изисквания по отношение на стойностите на показателите,

определени в приложение I, части А и Б, се разглежда от държавите членки като

потенциална опасност за здравето на човека, освен в случаите, когато компетентният орган

счита, че неспазването на стойността на показателя е маловажно.

Член 14, Пар.4.: В случаите, описани в параграфи 2 и 3, когато несъответствието със

стойностите на показателите се счита за потенциална опасност за здравето на човека,

държавите членки незабавно предприемат всяка от следните мерки:

А - уведомяват всички засегнати потребители за потенциалната опасност за здравето на човека и

за причината за нея, за надвишаването на дадена стойност на показател и за предприетите

коригиращи действия, включително забрана, ограничение или друго действие;

Б - предоставят и редовно актуализират необходимите съвети към потребителите относно

условията за консумация и използване на водата, като обръщат специално внимание на групите от

населението с увеличен риск за здравето, свързан с водите;

В - уведомяват потребителите, след като се установи, че вече не съществува потенциална

опасност за здравето на човека, и ги информират за възстановяването на нормалното

водоснабдяване.

!!! Кумулативното изпълнение на предвидените по-горе мерки ще изисква допълнителен

човешки и финансов ресурс във ВиК операторите, и същите следва да се предвидят в бизнес

плановете за 2022-2026г. за периода след транспонирането на Директивата, т.е. след 12.01.2023г.
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Член 16 Достъп до вода, предназначена за консумация от човека (нов)

Без да се засягат член 9 от Директива 2000/60/ЕО и принципите на субсидиарност и

пропорционалност, като същевременно отчитат местните, регионалните и културните перспективи

и условия за водоразпределението, държавите членки предприемат необходимите мерки за

подобряване или поддържане на достъпа на всички хора до вода, предназначена за

консумация от човека, и по-специално на уязвимите и маргинализираните групи,

определени от държавите членки.

За тази цел държавите членки:

А - идентифицират хората без достъп или с ограничен достъп до вода, предназначена за

консумация от човека, включително уязвимите и маргинализираните групи, както и причините за

липсата на такъв достъп;

Б - оценяват възможностите за подобряване на достъпа за тези хора;

В - информират тези хора за възможностите за свързване към разпределителната мрежа или за

алтернативните начини за достъп до вода, предназначена за консумация от човека; и

Г- предприемат мерки, които считат за необходими и подходящи за осигуряване на достъп до вода, 

предназначена за консумация от човека, за уязвимите и маргинализираните групи.
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Член 17 Информация за обществеността.

Този член е изменение и допълнение на част от стария чл.13 Информация и доклади, и влиза в сила

след транспониране на Директивата, но не по-късно от 12.01.2023г.

Изпълнението му се осигурява от ВиК операторите!!!

Чл. 17 цели държавите членки да гарантират, че всички лица, снабдени с вода, предназначена за

консумация от човека, получават редовно, най-малко веднъж годишно и в най-подходящата и лесно

достъпна форма, например на фактурите или посредством цифрови средства, като интелигентни

приложения, без да се налага да я изискват, следната информация:

А - информация за качеството на водата, предназначена за консумация от човека, включително

индикативните показатели;

Б - цената на литър или кубичен метър на доставяната вода, предназначена за консумация от човека;

В - количеството вода, употребено от домакинството — най-малко за всяка година или период на

фактуриране, заедно с годишните тенденции на потреблението на домакинството, ако е технически

осъществимо и ако водоснабдителното дружество разполага с тази информация;

Г- сравнение на годишното потребление на вода на домакинството със средното потребление на 

домакинствата, когато е приложимо съгласно буква в);

Д - връзка към уебсайта, на който е публикувана информацията, посочена в приложение

IV(информацията се подготвя и публикува от ВиК оператора).

!!! Задълженията по този член ще изискват допълнителни усилия от страна на ВиКО (експертни,

технически и други кадри с аналитични функции), в т.ч. и финансов ресурс, което следва да се

предвиди за периода след транспониране на директивата, и в рамките на бизнес плановете за

2022-2026г.
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Приложение IV Информация за обществеността (ново)

На потребителите се осигурява онлайн достъп до информацията описана в приложението

и по лесен за ползване и персонализиран начин и при обосновано искане потребителите

могат да получат достъп до тази информация по друг начин.

Приложението се поддържа от ВиК операторите.

!!! Важна новост е, че при обосновано искане на потребителите се предоставя достъп

до данни за минали периоди до 10 години назад по отношение на информацията за:

✓най-актуалните резултати от контрола на показателите, посочени в приложение I, части

А, Б и В, в това число честотата на контрола на пробовземането, както и стойността на

показателя, определена в съответствие с член 5; резултатите от контрола не трябва да са

по-стари от една година, освен когато честотата на контрола, определена с настоящата

директива, позволява друго;

✓информация за следните показатели, които не са посочени в приложение I, част В, и

свързаните с тях стойности:

а) твърдост;

б) минерали, аниони/катиони, разтворени във вода:

• калций — Ca;

• магнезий — Mg;

• калий — K;

ако такива са налични и не по-рано от 13 януари 2023 г.
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Член 18 Информация относно контрола върху изпълнението (нов)

Без да се засягат разпоредбите на директиви 2003/4/ЕО - относно публичния достъп до информация за

околната среда и 2007/2/ЕО -за изграждане на инфраструктура на пространствени данни /INSPIRE/ и

закона за достъп до пространствените данни, държавите членки, със съдействието на ЕАОС:

в срок до 12 януари 2029 г. създават набор от данни, съдържащ информация относно мерките,

предприети за подобряване на достъпа до и насърчаване на използването на водата, предназначена за

консумация от човека в съответствие с член 16, и относно дела на населението, имащо достъп до такива

води, като впоследствие този набор от данни се актуализира на всеки шест години. Това не включва

бутилираните води или водите в контейнери;

в срок до 12 юли 2027 г. създават и актуализират на всеки шест години набор от данни, който съдържа

информация относно оценката на риска и управлението на риска по отношение на водосборните райони за

места за водочерпене, извършени в съответствие с член 8.

Информацията за ВиК операторите включва следните елементи:

❑ В случаите на превишаване на стойностите на показателите, определени в приложение I, части А и Б,

създават и впоследствие ежегодно актуализират набор от данни, съдържащ резултатите от контрола,

събрани в съответствие с членове 9 и 13, и информация за коригиращите действия, предприети в

съответствие с член 14 (Коригиращи действия и ограничения за използване);

❑ Създават и впоследствие ежегодно актуализират набор от данни, съдържащ информация относно

инциденти, свързани с вода, предназначена за консумация от човека, които са причинили потенциален

риск за здравето на човека — без значение дали е било установено несъответствие със стойностите

на показателите — който потенциален риск е продължил повече от 10 последователни дни и е

засегнал най-малко 1 000 души, включително причините за тези инциденти и коригиращите действия,

предприети в съответствие с член 14.
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Член 25 Преходен период.

Пар.1.:

➢ До 12 януари 2026 г. държавите членки предприемат необходимите мерки, за да

гарантират, че водата, предназначена за консумация от човека, отговаря на стойностите

на показателите, определени в приложение I, част Б, за бисфенол А, хлорат, хлорит,

халооцетни киселини, микроцистин-LR, общо PFAS, сума на PFAS и уран.

➢ До 12 януари 2026 г., водоснабдителните дружества няма да са задължени да

осъществят контрол на водата, предназначена за консумация от човека, в съответствие

с член 13 за показателите, изброени в Пар. 1 от настоящия член.

Приложение I, чaст Б

В Приложение I, чaст Б на новата Директива са включени осем броя нови показатели:

✓ Бисфенол А;

✓ Хлорати;

✓ Хлорити;

✓ Халооцетни киселини;

✓ Микроцистин-LR;

✓ общо PFAS;

✓ Сума на PFAS;

✓ Уран.
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За показателите за контрол хром и олово, стойността им по новата Директива

2020/2184/ЕО, в μg/l се променя, както следва:

❑Хром от 50 на 25 μg/l, не по-късно от 12 януари 2036 г.

❑Олово от 10 на 5 μg/l, не по-късно от 12 януари 2036 г. 

Приложение II в новата Директива се нарича КОНТРОЛ (МОНИТОРИНГ в старата).

Част А Общи цели и програми за контрол на водата, предназначена за консумация от

човека ИМА НОВА структура и съдържание, съответстващи на новата Директива.

Програмите за контрол трябва също така да включват програми за оперативен контрол,

който осигурява бърз преглед на оперативните резултати и на проблемите, свързани с

качеството на водите, и позволява своевременното предприемане на предварително

планирани коригиращи действия.
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!!! Тези програми за оперативен контрол се отнасят единствено до водоснабдяването

и в тях се отчитат резултатите от идентифицирането на опасностите и опасните събития и

оценката на риска за водоснабдителната система, като целта им е да се потвърди

ефективността на всички мерки за контрол на водочерпенето, пречистването,

разпределението и съхранението.

Програмата за оперативен контрол включва контрол на показателя „мътност“ на

водоснабдителната станция с цел редовен контрол на ефикасността на физическото

пречистване чрез процеси на филтриране, в съответствие с референтните стойности и

честотата, посочени в директивата (не е приложимо за подземните води, когато мътността

е причинена от желязо и манган).

Програмата за оперативен контрол включва и контрол на Соматични колифаги (измерва,

ако оценката на риска покаже, че това е подходящо) в необработената вода с цел контрол

на ефикасността на процесите на обработка срещу микробиологични рискове:

!!! Изисква се изготвяне на НОВИ Програми за контрол на водата, предназначена за

консумация от човека от страна на ВиК операторите, респективно осигуряване на

необходимия човешки и финансов ресурс за това.

Държавите членки осигуряват непрекъснат процес на преразглеждане на програмите за

контрол, както и тяхното актуализиране или потвърждаване поне веднъж на всеки шест

години.
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