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Стандарти за качество на водите, 
използвани за ПБН

1. Насоки на СЗО
2. Директива 98/83
3. Директива 2020/2184
4. Наредба 9 за Качеството на водата, предназначена за 

питейно-битови цели
5. Наредба 12 за за Качествените изисквания към

повърхностни води, предназначени за питейно-битово
водоснабдяване



Стандарти за качество на водите, 
използвани за ПБН

Патогени, откривани във водоснабдителните мрежи

Патогенни 
бактерии

Вид / генотип / 
група

Здравна 
значимост

Жизненост 
във водосн. 
системи

Степен 
на 
инфек.

Животин
ски 
източник

Burkholderia B. pseudomallei висока размножава се ниска не

Campylobacter C. jejuni, C. coli висока средна средна да

Escherichia coli –
патогенни 

висока средна ниска да

E. coli –
Enterohaemorrhagic 

E. coli O157 висока средна висока да

Francisella F. tularensis висока дълга висока да
Legionella L. pneumophila висока размножава се средна не

Mycobacteria (non-
tuberculous)

Mycobacterium avium 
complex

ниска размножава се ниска не

Salmonella Typhi висока средна ниска не

Други Salmonellae S. Enterica, S. Bongori висока размножава се ниска да

Shigella S. dysenteriae висока кратка висока не

Vibrio V. cholerae O1 and O139 висока варира ниска не



Стандарти за качество на водите, 
използвани за ПБН

Патогени, откривани във водоснабдителните мрежи

Патогенни 
вируси

Вид / генотип 
/ група

Здравна 
значимост

Жизненост 
във водосн. 
системи

Степен на 
инфек.

Животински 
източник

Adenoviridae Adenoviruses средна над 1 месец висока не

Astroviridae Astroviruses средна над 1 месец висока не

Caliciviridae
Noroviruses, 
Sapoviruses

висока над 1 месец висока не/да

Hepeviridae Hepatitis E virus висока над 1 месец висока не/да

Picornaviridae
Enteroviruses, 
Parechoviruses, 
Hepatitis A virus

висока над 1 месец висока не

Reoviridae Rotaviruses висока над 1 месец висока не



Стандарти за качество на водите, 
използвани за ПБН

Патогени, откривани във водоснабдителните мрежи

Висши 
патогени

Вид / генотип / 
група

Здравна 
значимост

Жизненост 
във водосн. 
системи

Степен на 
инфек.

Животински 
източник

Acanthamoeba A. culbertsoni висока размножава се висока не

Cryptosporidium C. hominis/parvum висока над 1 месец висока да

Cyclospora C. cayetanensis висока над 1 месец висока не

Entamoeba E. histolytica висока до 1 месец висока не

Giardia G. intestinalis висока до 1 месец висока да

Naegleria N. fowleri висока размножава се средна не

Dracunculus D. medinensis висока до 1 месец висока не



Стандарти за качество на водите, 
използвани за ПБН

Микробиологични качества, обект на мониторинг
Микро-

организми

Индикатор

Първична дезинфекция Дистрибуцията
Конкретна 

информация

Е-коли Неприложим Неприложим
Фекално 

замърсяване

Общи коли 

форми
Неприложим

Индикатор за чистотата и 

цялостта на вод. система
Неприложим

Микробно 

число

Индикатор за ефективността на 

дезинфекция

Индикатор за ефикасността на 

дезинфекция, чистотата и 

цялостта на вод. система

Неприложим

Клостридиум 

перфрингенса

Индикатор за ефективността на 

пречистването и дезинфекцията 

- вируси и протозои

Неприложим Неприложимв

Колифагии;

Bacteroides 

fragilis phages;

Коремен тиф

Индикатор за ефективността на 

пречистването и дезинфекцията 

- вируси

Неприложим Неприложимв

а. Употребата на Clostnidium perfringens за контрол над процесите на пречистване ще зависи от използвания технологичен процес.

в. Може да служи за проверка където е известно че водоизточниците са заразени с коремен тиф и протозоа или където се 

предполага наличието на такова замърсяване като резултат от фекално замърсяване.



Стандарти за качество на водите, 
използвани за ПБН

Здравнозначими химични параметри
Химичен 

параметър

WHO (2017) Наредба No 9 Източник
mg/l mg/l

Арсен 0.01 0.01 Естествен

Барий 1.3 (преди 0.7) Не се нормира Естествен

Бор 2.4 1 Естествен

Общ хром 0.05 0.05 Естествен

Флуор 1.5 1.5 Естествен

Селен 0.04 0.01 Естествен

Уран 0.03 0.03 Естествен

Микроцистин-LR 0.001 Не се нормира Естествен

Кадмий 0.003 0.005 Индустриален и битов

Живак 0.006 0.001 Индустриален и битов

Орг. съединения Общо 19 Индустриален и битов

Бензен 0.01 0.001 Индустриален и битов

1,2 Дихлороетан 0.03 0.003 Индустриален и битов

Тетрахлоретен 0.02 0.01 Индустриален и битов

Нитрати 50 50 Селскостопански

Нитрити 3 0.5 Селскостопански

Орг.пестициди Общо 32 0.001 Селскостопански

Пестициди общо 0.0005 Селскостопански



Стандарти за качество на водите, 
използвани за ПБН

Здравнозначими химични параметри

Химичен параметър
WHO (2017) Наредба No 9

mg/l mg/l

Дизинфектанти

Хлор 5 0.3-0.4

Монохлорамин 3 Не се регулира

Натриев дихлорцианурат 50/40 Не се регулира

Междинни продукти (ТХМ) Общо 15 вида

Трихалометани (ТХМ)
Сума от съотношението между 

намерената и граничната стойност за 
отделните видове ТХМ <1 

0.1

Остатъчни реагенти

Акриламид 0.0005 0.0001

Епихлорхидрин 0.0004 0.0001

От тръбни материали

Антимон 0.02 0.005

Бензо[a]пирен 0.0007 0.00001

Мед 2 2

Никел 0.07 0.02

Олово 0.01 0.01

Винил хлорид 0.0003 0.0005



Стандарти за качество на водите, 
използвани за ПБН

Директива 2020/2183 – нови параметри



Стандарти за качество на водите, 
използвани за ПБН

Какво точно може да предизвика наличието на здравнозначим 
замърсител в питейната вода?



Стандарти за качество на отпадъчните води

1. Наредба 7 за Условията и реда за заустване на 
производствени отпадъчни води в канализационните 
системи на населените места

2. Директива 91/271/ЕЕС
3. Наредба 6 за Емисионни норми за допустимото съдържание 

на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани
във водните обекти



Стандарти за качество на отпадъчните води

Акценти на Наредба 6:
➢ Регламентират се емисионни норми за конкретни показатели, 

свързани с определени видове промишлени предприятия



Стандарти за качество на отпадъчните води

Акценти на Наредба 6:
➢ Регламентират се максимално допустими концентрации на 

замърсители, изпускани от някои видове промишлени сектори



Стандарти за качество на отпадъчните води

Акценти на Наредба 6:
➢ Регламентират се изискванията към заустваните пречистени 

отпадъчни води от  селищни ПСОВ



Стандарти за качество на повърхностни 
води

1. Наредба Н-4
2. Наредба СКОС
3. Директива 2013/39
4. Директива 2022/0344 



Стандарти за качество на повърхностни 
води

Акценти на Наредба Н-4:
➢ Екологично състояние/потенциал:
Базира се на специфични методи за оценка на база класификацията на 
повърхностното водно тяло (река, езеро, друго) и на три типа параметри: 
✓ Биологични елементи за качество (БЕК): Мкрофити, Фитопланктон, 

Фитобензос, Макробензос, Риби и др. 

➢ Химично състояние:
Базира се на установени показатели:
✓ Физико-химични елементи за качество: Наситеност на кислород, БПК, 

азот, фосфор
✓ Специфични замърсители



Стандарти за качество на повърхностни 
води

Акценти на Наредба СКОС:
➢ Приоритетни и приоритетно опасни вещества



Стандарти за качество на подземни води

1. Наредба 1 за проучване, позване и опазване на подземните
води

2. Наредба 2 за опазване на водите от замърсяване с нитрати
от земеделски източници

3. Директива 91/676 



Стандарти за качество на води за напояване

1. Наредба 18 за Качеството на водите за напояване на 
земеделски култури



Сравнение на стандартите за качество

Показател м. ед.
Наредба 9 -

питейни води
Наредба СКОС (повърхностни 

води - СГС)
Наредба 1 (подземни 

води)
Наредба 18 (води 

за напояване)

Кадмий μg/l 5 0.08 - 0.25 5 10
Олово μg/l 10 1.3 10 50
Бенз(а)пирен μg/l 0.01 0.00017 0.01 -
Бензен μg/l 1 8 1 -
Пестициди μg/l 0.5 0.01 0.5 -

Стандарти:
Води в 

природата

Стандарти:
Водоползване

ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!



Други източници на информация

1. Насоки СЗО: https://www.who.int/publications/i/item/9789241549950

https://www.who.int/publications/i/item/9789241549950

