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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

АВиК – Асоциация по ВиК 

БД – Басейнова дирекция 

ВиК – Водоснабдяване и канализация 

ВиКО – ВиК Оператор 

ДВ – Държавен вестник 

ДЗК – Държавен здравен контрол 

ДР – Допълнителни разпоредби 

ЕО – Европейската общност 

ЕС – Европейски съюз 

ЗВ – Закон за водите 

ЗЗ – Закон за здравеопазването 

ЗОЗЗ – Закон за опазване на земеделските земи 

ЗУО – Закон за управление на отпадъците 

ИАОС – Изпълнителна агенция околна среда 

КЕВР – Комисия за енергийно и водно регулиране 

МЗ – Министерство на здравеопазването 

МОСВ – Министерство на околната среда и водите 

ПДС – Публична държавна собственост 

ПЗР – Преходни и заключителни разпоредби 

ПК – Показател за качество 

ПОС – Публична общинска собственост 

ПСОВ – Пречиствателна станция за отпадъчни води 

ПСПВ – Пречиствателна станция за питейни води 

РГП – Регионален генерален план 

РДВ – Рамкова директива за водите 

РЗИ – Регионална здравна инспекция 

РИОСВ - Регионални инспекции по околна среда и водите 

РПИИП – Регионално прединвестиционно проучване 

СОЗ – Санитарно-охранителна зона 
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1 ВЪВЕДЕНИЕ  

Настоящият доклад (ръководство) се изготвя като част от проект „Прилагане на 

иновативни техники за подобряване качеството на питейната вода в градските области“ – 

AQUA-LITY” и по-конкретно разработка № 4 - „Ръководство за екологично качество на 

водата, което ще бъде използвано като обучителен материал за семинарите”.  

Екологичното качество на водата в естествените екосистеми зависи от множество фактори, 

но с най-голямо влияние в днешно време са тези с антропогенен произход. Освен 

замърсяването от точкови източници (т.е. замърсяване, постъпващо от конкретен 

източник, например заустване на отпадъчни води от промишлен обект, населено място и 

т.н.), потенциална опасност за природните води представляват и дифузните източници на 

замърсяване (например разтворени торове и пестициди от земеделски дейности). Колкото 

по-замърсена е водата, толкова по-трудно, скъпо или неефективно е пречистването ѝ, и 

съответно това прави нецелесъобразно или опасно нейното използване за питейно-

битови, стопански и/или други цели, без дори да споменаваме негативния ефект за 

околната среда, флората и фауната. 

По своя характер водата е изчерпаем ресурс, в следствие на това и на наблюдаваните 

тенденциите за влошаване качеството на природните води, през последните десетилетия 

започна въвеждане на все по-строги мерки за опазване екологичното състояние на 

водите. На ниво Европейски съюз към днешна дата най-важният документ в сектор води е 

Рамковата директива за водите. Тази директива е приета през 2000 г. (номер 2000/60/ЕС) 

и целта ѝ е да осигури цялостност и последователност на политиките по отношение на 

водите в общността. На национално ниво основополагащ за водния сектор нормативен 

акт е Законът за водите, който има задачата да уреди подробно всички най-важни групи 

правоотношения, свързани с опазването и използването на водите в Република България. 

Като държава член на ЕС, България в много отношения е унифицирала действащото 

законодателство в сектор води с това на европейско ниво. 

В така разработения документ са разгледани и/или споменати законодателните 

нормативни актове, които имат пряко и/или косвено значение за качеството на питейната 

вода, като се изхожда от принципа, че качеството е резултат от спазването и следването 

на съвкупност от правила и норми за опазване количественото и качествено състояние на 

природните води, тяхното пречистване, съхранение и доставяне до потребителите.  
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ВиК системата може да се разглежда като една свързана система, състояща се от две 

подсистеми – водоснабдителна и канализационна. Всяка подсистема от своя страна се 

състои от група елементи, според конкретните условия, място и приложение. На ниво 

водоснабдителна система може да се изведе следната взаимовръзка – екологичното 

състояние на околната среда и в частност водите (подземни и повърхностни), както и 

качеството на ВиК услугите, и в частност доставянето на питейна вода за населението с 

необходимото качество, зависят от следните фактори: 

 качество на използваните ресурси (качество на водата във водоизточника); 

 качество, техническо състояние и ефективност на инфраструктурата (водоснабдителна 

и канализационна, включително съоръжения за пречистване); 

 надеждност на експлоатацията; 

 контролиране на замърсяванията (точкови и дифузни източници); 

 и други.  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Определящи за качеството на питейните води са качествата на 

водите във водоизточниците, ефективността на съоръженията за 

пречистване (когато има такива) и не на последно място 

техническото и експлоатационно състояние на ВиК 

инфраструктурата.  
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2 ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА – ОБЩ ПРЕГЛЕД 

 

 Законът е нормативен акт, който урежда първично или въз 

основа на Конституцията, обществени отношения, които се 

поддават на трайна уредба, според предмета или субектите в 

един или няколко института на правото или техни 

подразделения. За уреждане на другите отношения по тази 

материя законът може да предвиди да се издаде подзаконов акт. - 

чл. 3 ал. 1 и 2, Закон за нормативните актове 

 Наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на 

отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от 

по-висока степен. - чл. 7 ал. 2, Закон за нормативните актове 

2.1. НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

2.1.1. ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ – обща нормативна уредба 

2.1.1.1. Функция на ЗВ 

 

 Съгласно чл. 1. „Този закон урежда собствеността и управлението 

на водите на територията на Република България като 

общонационален неделим природен ресурс и собствеността на 

водностопанските системи и съоръжения.“ 

Законът за водите е основополагащ за водния сектор нормативен акт, който има задачата 

да уреди подробно всички най-важни групи правоотношения, свързани с опазването и 

използването на водите в Република България. През 2009 г. ЗВ претърпява голямо 

изменение и допълнение, с което се отбелязва началото на т.нар. Реформа във сектор 

ВиК. С тази реформа се регламентира и разделя собствеността на ВиК инфраструктурата в 

публичния сектор (ПДС и ПОС), променя се принципът на управление (създават се АВиК) 

и се определят правила за планиране на развитието на инфраструктурата на регионално 

ниво (РГП, РПИП). 

Съгласно ЗВ, най-общо, основен орган на управление на национално ниво е Министърът 

на околната среда и водите, а на басейново ниво са директорите на басейнови дирекции. 

По-детайлно структурата за управление в сектор води е следната – Министърът на 
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околната среда и водите, Висшият консултативен съвет по водите към него, 

Изпълнителната агенция по околна среда, директорите на четирите басейнови дирекции, 

басейновите съвети към тях, регионалните инспекции по околната среда и водите и 

директорите на националните паркове с функциите им по ЗВ за териториите на тези 

паркове. ИАОС е орган на национално ниво, а РИОСВ и директорите на националните 

паркове са органи на регионално равнище, но различно от басейновото ниво. Тези 

институции са тясно специализирани органи в управлението на водите от системата на 

МОСВ. Законът им възлага отделни и самостоятелни правомощия в тази област.  

2.1.1.2. Структура на ЗВ 

ЗВ се състои от основна част, допълнителни разпоредби, преходни и заключителни 

разпоредби (към различни закони), и приложения. Последното изменение и допълнение 

на ЗВ е от 26.03.2019 г., обнародвано в ДВ бр. 25.  

Съгласно чл. 135, ал. 1 за поддържане на количеството и необходимото качество на водите 

към настоящия момент са издадени общо 16 наредби. В настоящия документ са изброени 

само част от тези наредби. Някои от тях имат пряко отношение към качеството на водите 

за питейни цели, а други по-скоро индиректно, като третират правилата и условията за 

водовземане, опазване, използване и контрол на качеството на водите в природата. В 

настоящия документ не са изброени наредбите регламентиращи правилата за 

пречистване и управление на отпадъчните води.  

Наредби за прилагане на ЗВ (списъкът не е изчерпателен):   

1) НАРЕДБА №1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните 

води (изм. и доп. ДВ бр. 102 от 23.12.2016 г., в сила от 23.12.2016 г.); 

2) НАРЕДБА №1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите (изм. и доп. ДВ бр. 20 от 

15.03.2016 г., в сила от 15.03.2016 г.); 

3) НАРЕДБА №2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от 

земеделски източници (изм. ДВ. бр.97 от 9.12.2011 г.); 

4) 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 2000 г.); 
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5) НАРЕДБА №9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-

битови цели (изм. и доп. ДВ бр. 6от 16.01.2018 г.);  

Това е най-важната наредба, която регламентира изискванията по отношение качеството 

на питейната вода. Най-общо, с прилагане правилата на останалите наредби към ЗВ 

(включително тези, които не са посочени в настоящия документ) се цели опазване на 

водите в природата от замърсяване, мерки за подобряване на състоянието, добри 

практики, включително и поддържане на база данни, които са важни и се следят не само 

на национално ниво, а и на общностно такова.  

В случаите, когато водата във водоизточниците за питейно-битови цели не отговаря на 

приетите нормативни стандарти, се налага прилагане на методи за пречистване, с които 

да се постигне съответствие с Наредба №9. В много случаи отстраняването на определени 

химични съединения, метали и/или биологично замърсяване в суровата вода е много 

сложно, скъпо и енергоемко. Колкото по-добри са качествата на водите във водните тела 

и обекти, толкова по-лесно е тяхното използване.   

6) НАРЕДБА №12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностните 

води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване (изм. ДВ бр. 15 от 

21.02.2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)  

Водоизточниците, които се използват за питейно-битово водоснабдяване на 

Димитровград са подземни. В тази връзка прилагането на наредба №12 няма пряко 

отношение към качеството на питейната вода за града. Тя е спомената в контекста на 

нормативната уредба в това направление.  

2.1.2. ДРУГИ ЗАКОНИ – специална нормативна уредба  

Посочената тук специална нормативна уредба включва закони и подзаконови нормативни 

актове (списъкът не е изчерпателен), които засягат сектор води в различен аспект. Техните 

разпоредби и прилагането им могат да имат пряко и/или косвено влияние върху 

екологичното състояние на водните тела и обекти, качеството на инфраструктурата и 

съответно качество на водите, използвани за питейно-битови, стопански и други цели. С 

най-голямо значение в контекста на темата са следните документи:  
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2.1.2.1. Закон за здравето и подзаконови актове за неговото прилагане 

Разпоредбите на Закона за здравето хармонизират с част от принципите и основните 

положения от ЗВ и оформят един комплексен режим на съчетание на правомощията на 

органите на здравеопазването с тези на органите по околната среда и водите. Това е 

пренесено и в подзаконовата нормативна уредба, която е в съвместните компетенции на 

двамата министри. Това са:  

 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 2000 г.); 

 НАРЕДБА №9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-

битови цели (изм. и доп. ДВ бр. 102 от 12.12.2014 г.); 

 НАРЕДБА №12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностните 

води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване (изм. ДВ бр. 15 от 

21.02.2012 г., в сила от 21.02.2012 г.); 

Съгласно ЗВ и ЗЗ, компетентен орган в Република България в областта на питейните води, 

водите за къпане и минералните води, предназначени за пиене или използвани за 

профилактични, лечебни и хигиенни цели, в т.ч. и за бутилираните на минерални води е 

Министерство на здравеопазването и неговите регионални структури – регионални 

здравни инспекции (РЗИ). 

2.1.2.2. Закон за устройство на територията (ЗУТ) 

ЗУТ има основно значение за развитието на водния сектор в областта на проектирането и 

изграждането на ВиК инфраструктура. В частност това е Глава Четвърта “Мрежи и 

съоръжения на техническата инфраструктура” и наборът Наредби, приложими за 

предоставянето на ВиК услуги: 

 НАРЕДБА №2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 

водоснабдителни системи; 
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 НАРЕДБА № РД-02-20-8 от 17.05.2013 г. за проектиране, изграждане и 

експлоатация на канализационни системи (изм. и доп. ДВ. бр.99 от 30 Ноември 

2018 г.); 

Спазването на нормативната уредба в това направление, а именно проектиране, 

изграждане и експлоатация, има за цел да осигури минимално ниво на качество на 

инфраструктурата, обект на заданието, а оттам и за дейността, за която е предназначена. 

Когато говорим за питейни води, от първостепенно значение са правилното 

оразмеряване на водовземните съоръжения, инсталациите за пречистване на суровата 

вода (отстраняване и/или намаление концентрацията на съдържащите се замърсители до 

безопасни за здравето нива, обеззаразяване), съоръжения за съхранение на питейна 

вода (времепрестой, мъртви зони) и водопроводни мрежи (мин. скорост, водоплътност).  

2.1.2.3. Закон за управление на отпадъците (ЗУО) /и ЗОЗЗ/ 

ЗУО и по-конкретно спазването на наредбата, регламентираща оползотворяването на 

утайки от градски ПСОВ в земеделието, може да има превантивен ефект по отношение 

опазване на подземните води от замърсяване с нитрати, тежки метали и други вещества.  

 НАРЕДБА за реда и начина на оползотворяване на утайки от пречистването на 

отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (обн. ДВ бр. 63 от 12.08.2016 г.). 

2.1.2.4. Закон за опазване на околната среда и подзаконовите актове за неговото 

прилагане 

2.1.2.5. Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и 

подзаконовите актове за неговото прилагане 

2.2. ДИРЕКТИВИ НА ЕС ТРАНСПОНИРАНИ В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

Налице е утвърдена практика за транспонирането на европейските директиви в областта 

на водите в рамките на националното законодателство за водния сектор и някои 

съпътстващи законови и подзаконови актове от други свързани сектори. 

Основният документ на европейското законодателство - Рамковата директива за водите 

2000/60/ЕО на Европейския парламент е транспонирана в основната си част през 2006 г. 

чрез изменение на ЗВ. Съответно през 2010 г. в същия закон е транспонирана и 

Директивата за наводненията 2007/60 на ЕС. Останалите дъщерни директиви в областта 
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на водите са транспонирани на ниво подзаконови нормативни актове – наредби, в 

съответните области, за които те се отнасят.  

Директивите на ЕС и съответните нормативните актове от националното законодателство, 

в които са транспонирани, са дадени в следната таблица (списъкът не е изчерпателен):  

ДИРЕКТИВИ на ЕС Национално законодателство 

ДИРЕКТИВА 2000/60/EО на Европейския 

парламент и на Съвета от 23.10.2000 г. за 

установяване на рамка за действията на 

Общността в областта на политиката за 

водите 

Закон за водите 

Наредба №Н-4 от 14.09.2012 г. за 

характеризиране на повърхностните води 

Наредба №1 от 11.04.2011 г. за мониторинг 

на водите 

Наредба №1 от 10.10.2007 г. за проучване, 

ползване и опазване на подземните води 

ДИРЕКТИВА 98/83/ЕО на Съвета от 

3.11.1998 г. относно качеството на водите, 

предназначени за консумация от човека 

Наредба №9 от 16.03.2001 г. за качеството 

на водата, предназначена за питейно-

битови цели 

ДИРЕКТИВА 2013/51/Евратом на Съвета от 

22.10.2013 г. за определяне на изисквания 

за защита на здравето на населението по 

отношение на радиоактивни вещества във 

водата, предназначена за консумация от 

човека 

Наредба №9 от 16.03.2001 г. за качеството 

на водата, предназначена за питейно-

битови цели 

ДИРЕКТИВА 2006/118/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 12.12.2006 г. 

относно опазването на подземните води 

от замърсяване и влошаване 

Наредба №1 от 10.10.2007 г. за проучване, 

ползване и опазване на подземните води 

ДИРЕКТИВА 91/676/ЕИО на Съвета от 

12.12.1991 г. за опазване на водите от 

замърсяване с нитрати от селскостопански 

източници 

Наредба №2 от 13.09.2007 г. за опазване 

на водите от замърсяване с нитрати от 

земеделски източници 

http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/N1_podz_vodi.pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/N1_podz_vodi.pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/N1_podz_vodi.pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/N1_podz_vodi.pdf
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ДИРЕКТИВИ на ЕС Национално законодателство 

ДИРЕКТИВА 75/440/ЕИО от 16.06.1975 г. 

относно изискванията за качество на 

повърхностните води, предназначени за 

производство на питейна вода в 

държавите-членки* 

Наредба №12 за качествените изисквания 

към повърхностните води, предназначени 

за питейно- битово водоснабдяване 

ДИРЕКТИВА 79/869/ЕИО от 9.10.1979 г. 

относно методите за измерване и 

честотите на пробовземанията и анализ на 

повърхностните води, предназначени за 

черпене на вода за питейно-битови 

нужди* 

Наредба №12 за качествените изисквания 

към повърхностните води, предназначени 

за питейно- битово водоснабдяване 

ДИРЕКТИВА 80/68/ЕС на Съвета от 

17.12.1979 г. относно опазването на 

подземните води от замърсяване, 

причинено от определени опасни 

вещества (дата на прекратяване 21.12.2013 

г.)** 

Наредба №2 от 13.09.2007 г. за опазване 

на водите от замърсяване с нитрати от 

земеделски източници  

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  

Наредба №2 от 08.06.2011 г. за издаване 

на разрешителни за заустване на 

отпадъчни води във водни обекти и 

определяне на индивидуалните 

емисионни ограничения на точкови 

източници на замърсяване  
* Посочените директиви вече не са в сила (дата на прекратяване 21.12.2007 г.), регламентите им са 

разпределени в други директиви, основно в РДВ. 

** Директивата вече не в сила, приемственик в това направление е Директива 2006/118/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно опазването на подземните води от 

замърсяване и влошаване. 
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3. ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. МОСВ 

 

3.1.1. ИАОС  

Изпълнителната агенция по околна среда е администрация към Министъра на околната 

среда и водите за осъществяване на ръководни, координиращи и информационни 

дейности по отношение на контрола и опазването на околната среда в България. 

Агенцията поддържа и управлява НСМОС и информационни бази данни на национално и 

регионално ниво за компонентите на околната среда, включително за състоянието на 

водните ресурси.  

Оценките за състоянието на компонентите на околната среда и докладванията на данни 

на национално ниво се извършват от ИАОС; оценките на регионално ниво – от РИОСВ, 

оценките и докладванията на състоянието на водните ресурси на басейново ниво – от 4 

Басейнови дирекции.  

3.1.2.  Басейнови дирекции за управление на водите 

В България са определени четири района за басейново управление - Дунавски, 

Черноморски, Източнобеломорски и Западнобеломорски, като са създадени съответно 

четири басейнови дирекции. Това са администрации, които подпомагат директорите на 

БД при осъществяване на правомощията им, осигуряват технически дейността им и 

изпълняват административното обслужване на гражданите и юридическите лица. Тяхната 

дейност се координира и контролира от МОСВ.  

Дейностите в обхвата на правомощията и задълженията на БД са много, като част от тях в 

контекста на разработката са (списъкът не е изчерпателен): 

МОСВ

ИАОС БД РИОСВ
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 издаването на разрешителни съгласно ЗВ - това са разрешителни за водовземане 

и/или за заустване на отпадъчни води, в които се определят параметрите на 

дейността и правила за собствен мониторинг (показатели, честота и др.); 

 планиране, възлагане и участие в провеждането на мониторинга по ЗВ водите, 

обобщаване и анализ на данните, включително:  

 количествен мониторинг на повърхностните и подземните води;  

 химичното и екологичното състояние на водите;  

 отпадъчните води. 

 определя санитарно-охранителните зони около съоръженията за питейно-битово 

водоснабдяване; 

 контрол на изпълнението на условията на издадените разрешителни по ЗВ с 

изключение на разрешителните за ползване на воден обект за заустване на 

отпадъчни води; това включва минимум качествен и количествен контрол, контрол 

на СОЗ, контрол на собствения мониторинг и т.н.; 

 съгласуване на проектни документации, приемане на водовземни съоръжения от 

подземни води, издаване на становища за инвестиционни намерения за проекти в 

сектор ВиК (в обхвата на правомощията им).  

 

Разрешителните за водовземане от подземни и повърхностни води 

се издават от БД по район на управление, като се определят 

минимум позволените количества за ползване и програма за 

осъществяване на собствен мониторинг по зададени показатели и 

честота на пробовземане.  

3.1.3. РИОСВ 

Регионалните инспекции по околна среда са административни структури към МОСВ, 

осигуряващи провеждането на държавната политика по опазване на околната среда на 

регионално ниво. Те имат регулиращи, информационни и контролни функции. При 

осъществяване на регулиращите функции РИОСВ разработват или участват в 

разработването на документи в областта на опазването на околната среда и устойчивото 

ползване на природните ресурси. 
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Контролните функции на РИОСВ се състоят в осъществяването на превантивен, текущ и 

последващ контрол по прилагане на нормативни актове, регламентиращи качеството на 

компонентите на околната среда и факторите, които ѝ въздействат. Контролните дейности 

по компонент „води“ са за опазване на водите от замърсяване, недопускане замърсяване 

на водоприемниците с отпадъчни води, контрол по спазване на условията по издадените 

разрешителни за заустване и други.  

3.2. РЗИ 

 

Регионалните здравни инспекции са административни структури към Министерство на 

здравеопазването и осъществяват държавната здравна политика на територията на 

областите в страната. Съгласно ЗВ и ЗЗ и наредбите за тяхното прилагане, както и други 

нормативни актове, Министерство на здравеопазването, респ. РЗИ провеждат държавен 

здравен контрол на питейните води, водоизточниците и водоснабдителните обекти и 

съоръжения, санитарно-охранителните зони и други. 

Дейността на РЗИ в областта на питейните води включва следните основни направления: 

 Мониторинг (вземане на проби и лабораторен анализ) на качеството на:   

 питейните води при “крайния консуматор”;  

 на сурова вода от водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване;  

 вода на различни етапи на обработката и доставянето ѝ към “крайния 

консуматор”;  

 вода от самостоятелно водоснабдени обекти; 

 вода от “обществени местни водоизточници”. 

 РЗИ имат задължение да извършват минимум 50 % от пълния обем изследвания, 

които трябва да се извършват от водоснабдителните дружества.  

МЗ

РЗИ
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 Контрол (проверки) на санитарно-хигиенното състояние на обектите и 

съоръженията за централно питейно-битово водоснабдяване - водоизточници, 

водовземни съоръжения, СОЗ, ПСПВ, хлораторни и други станции за дезинфекция 

на водата, резервоари, самостоятелно водоснабдени обекти и др.; съгласуване на 

проектни документации за СОЗ на водоизточници за питейно–битови цели и на 

проектни документации на водоснабдителни съоръжения и мрежи, участие в 

приемателни комисии за такива обекти. 

 Предприемане на административно-наказателни и други мерки при установяване 

на несъответствия в качеството на питейната вода и нарушения на санитарно-

хигиенните изисквания към водоизточниците, водоснабдителните обекти и 

съоръжения, СОЗ и други.  

 

РЗИ – Хасково е регионалната структура, в обхвата на която попада 

територията на община Димитровград. Инспекцията разполага с 

акредитирана лаборатория, където се извършва мониторинга на 

микробиологични и химични показатели, включително има 

възможност да се изследват проби на частни лица и организации.  

3.3. ВИК ОПЕРАТОР 

Отговорни за изпълнението на изискванията на законодателството за постигане 

необходимото качество на питейните води, включително и провеждане на мониторинг в 

пълния му обем, са водоснабдителните организации - ВиК операторите, в качеството им 

на структури, осъществяващи дейността по доставяне на вода на населението за питейно-

битови цели.  

 

 Водоснабдителните организации са длъжни да предприемат 

всички необходими мерки, за да осигурят снабдяването на 

населението с безопасна и чиста питейна вода. – чл. 3, ал. 1, 

Наредба №9 

 Водоснабдителните организации предприемат всички необходими 

действия, за да не се допусне вторично влошаване на качеството 

на питейната вода при ремонт на водоснабдителни системи, 

режимно водоснабдяване и при пускане в експлоатация на нови 

водоизточници. – чл. 3, ал. 3, Наредба №9 



 

Разработка № 4:  

„Ръководство за екологично качество на водата, което ще бъде 

използвано като обучителен материал за семинарите” 

 

 

 

Прилагане на иновативни техники за подобряване качеството на 

питейната вода в градските области  AQUA-LITY Стр. 18 

 

 С цел предпазване на водата за питейно-битови цели от 

замърсяване около питейните водоизточници и съоръженията за 

питейно-битово водоснабдяване задължително се създават СОЗ 

съгласно Наредба № 3 – чл. 3, ал. 4, Наредба №9 

Освен с прилагане и спазване на ЗВ и наредбите към него по отношение качеството на 

водите предназначени за питейно-битови цели, ВиК операторите изготвят бизнес план за 

изпълнение на дейността си, който включва програми за мониторинг и за подобряване 

качеството на питейната вода с цел достигане заложените нива на следните показатели за 

качество: 

 ПК2а - Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване – това е 

показател, който се изразява като процентно отношение между броя анализи 

отговарящи на приложимите стандарти и общия брой анализи в големи зони;   

 ПК2б - Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване – това е 

показател, който се изразява като процентно отношение между броя анализи 

отговарящи на приложимите стандарти и общия брой анализи в малки зони;   

 ПК2в - Мониторинг на качеството на питейната вода - това е показател, който се 

изразява като процентно отношение между всички водоснабдителни зони с 

изпълнен мониторинг и общия брой зони в обслужваната от ВиК оператора 

територия.  

Нивата на показателите за качество се определят и следователно тяхното изпълнение се 

следи от КЕВР, като се изисква детайлна информация от операторите за броя анализи по 

вид (за показатели с индикаторно значение, микробиологични, физико-химични и 

радиологични) направени за всички водоснабдителни зони. Верифицирането на 

подадените данни от ВиК дружествата става с предоставяне на регистър на лабораторните 

изследвания и писмено становище от РЗИ.  

При неизпълнение на някой от показателите за качество, КЕВР могат да препоръчат в 

съответното направление да се предвидят допълнителни инвестиции за подобряване на 

техническото състояние на инфраструктурата и нивото на предоставяните услуги. 

Дейността на операторите се контролира ежегодно чрез представяне на годишни отчетни 

справки, включително за показателите за качество и изпълнението на инвестиционната 

програма.  
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4. ДЕТАЙЛЕН ПРЕГЛЕД 

4.1. НАРЕДБА №1 ЗА ПРОУЧВАНЕ, ПОЛЗВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ - 

ДИРЕКТИВА 2006/118/ЕО ОТНОСНО ОПАЗВАНЕТО НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ ОТ 

ЗАМЪРСЯВАНЕ И ВЛОШАВАНЕ 

4.1.1. Обхват на наредбата 

С тази наредба се регламентират специфичните изисквания за проучването и ползването 

на подземните, в т. ч. и минералните води и опазването им от замърсяване и влошаване. 

Целта на наредбата е да бъде осигурено: 

1) опазване на подземните води като ценен природен ресурс и основен източник на 

вода за питейно-битово водоснабдяване; 

2) прекратяване или ограничаване на въвеждането на замърсители в подземните 

води; 

3) предотвратяване влошаването на химичното състояние на всички подземни водни 

тела; 

4) постигане и поддържане на добро количествено и добро химично състояние на 

подземните водни тела на територията на Република България; 

5) събиране на данни и информация за оценката на състоянието на подземните 

водни тела и риска от влошаването му в резултат от човешката дейност. 

Наредбата е много изчерпателна и значителна по обем. Състои се от следните раздели – 

общи положения, проучване, ресурси, опразване на подземните води, изграждане, 

приемане, и/или премахване, контрол за поддържане на добро състояние, регистри на 

разрешителните, ДР, ПЗР и приложения.  

4.1.2. Транспониране 

Съгласно § 3а. Тази наредба въвежда изискванията на чл. 17, Приложение ІІ, т. 2, 

Приложение V, т. 2.1 и т. 2.3 от Директива 2000/60/ЕО за установяване на рамка за 

действията на Общността в областта на политиката за водите, Директива 2006/118/ЕО за 
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опазване на подземните води от замърсяване и влошаване на състоянието им и 

Директива 2014/80/ЕС за изменение на Приложение ІІ към Директива 2006/118/ЕО. 

Посочените части от РДВ са именно тези, имащи отношение към опазване на подземните 

води:  

 Член 17 - Стратегии за предпазване и контрол на замърсяването на подземните 

води; 

 Приложение II - Подземни води; 

 Приложение V - 2.1.  Количествено състояние на подземните води; 2.3. Химично 

състояние на подземните води. 

4.1.3. По-важни разпоредби в контекста на заданието 

 чл. 2, (3) Състоянието на подземните водни тела е количествено и химично и се 

оценява като:  

1. добро – когато са изпълнени условията за добро количествено състояние по 

чл. 42, ал. 2 и условията за добро химично състояние по чл. 72;  

2. лошо – във всички останали случаи, когато не са изпълнени едно или няколко 

от условията по т. 1.  

 чл. 2, (5) Състоянието на подземните водни тела се оценява по данните от 

изпълнените:  

1. програми за мониторинг на водите, одобрени от министъра на околната 

среда и водите по реда на чл. 169, ал. 2 от Закона за водите;  

2. програми за собствен мониторинг, изпълнявани от:  

а) титулярите на разрешителни за водовземане и/или ползване на подземен 

воден обект, издадени по реда на Закона за водите; 

 чл. 43 Опазването на количественото състояние на подземните води и 

предотвратяването на влошаването му включва изпълнението на мерки за: 

7. определяне на задължения за титулярите на разрешителни за водовземане 

за провеждане на собствен мониторинг на подземните води и изисквания към 

програмата за мониторинг; 



 

Разработка № 4:  

„Ръководство за екологично качество на водата, което ще бъде 

използвано като обучителен материал за семинарите” 

 

 

 

Прилагане на иновативни техники за подобряване качеството на 

питейната вода в градските области  AQUA-LITY Стр. 21 

 

 Чл. 61. (1) Опазването на подземните води от замърсяване и влошаване се 

извършва чрез: 

5. определяне на задължения за титулярите на разрешителни за провеждане на 

собствен мониторинг на подземните води и изисквания към програмата за 

мониторинг, съгласно изискванията на наредбата за мониторинг на водите по 

чл. 135, ал. 1, т. 14 от ЗВ и ръководствата от общата стратегия за прилагане на 

Рамковата директива за водите, като се прилага методиката за планиране на 

мрежите и програмите за мониторинг на подземните води, публикувана на 

интернет страницата на Министерството на околната среда и водите. 

 Чл. 72. (1) Подземното водно тяло е в добро химично състояние, ако са 

изпълнени следните условия: 

1. промените в електропроводимостта на подземните води не показват 

привличане на солени или замърсени води; 

2. химичният състав на подземните води е такъв, че концентрацията на 

замърсители: 

а) не показва привличането на солени и замърсени води; 

б) не превишава концентрациите, определени като стандарт за качество на 

подземните води в приложение №1 и като праг на замърсяване; 

 Чл. 80. (1) Собствен мониторинг на химичното състояние на подземните води 

провеждат:  

1. титулярите на разрешителни за:  

а) водовземане; 

 (2) Собственият мониторинг по ал. 1, т. 1, буква "а" включва: 

1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:  

а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, 

амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати, и  

б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне 

добро химично състояние на подземните води; 
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 Чл. 136. (1) Право за водовземане от подземни, вкл. минерални води, се 

предоставя чрез: 

1. издаване на разрешително за водовземане по реда на глава четвърта от ЗВ; 

 (2) Право за водовземане по ал. 1 се предоставя само в рамките на: 

2. разполагаемите ресурси на подземното водно тяло или част от него, ако с 

разрешеното черпене на подземни води не се създава риск за количественото 

или химичното състояние на водното тяло. 

 Чл. 137. (1) Разрешително за водовземане от подземни, вкл. минерални води, се 

изисква за всички случаи на водовземане, в т. ч. на минерални води за 

осигуряване на общото водоползване за пиене и водоналиване от гражданите. 

 Приложение №1 - Стандарти за качество на подземните води.  

Химичният състав и физико-химичните свойства на подземните води се определят чрез 

полеви измервания и лабораторни изпитвания на проби от тях за всички вещества и 

показатели, посочени в приложение №1.  

 

ВАЖНО 

ВиКО са титуляри на разрешителните за водовземане от подземни 

води с цел подаване на вода с необходимите качества на 

населението, и съгласно условията в тези разрешителните имат 

задължението да провеждат собствен мониторинг на 

водоизточниците. 

4.2. НАРЕДБА №1 ЗА МОНИТОРИНГ НА ВОДИТЕ - ДИРЕКТИВА 2000/60/EО ЗА 

УСТАНОВЯВАНЕ НА РАМКА ЗА ДЕЙСТВИЯТА НА ОБЩНОСТТА В ОБЛАСТТА НА 

ПОЛИТИКАТА ЗА ВОДИТЕ 

Тази наредба регламентира мониторинга на природните води във всички направления 

(подземни, повърхностни, валежи), качествен и количествен анализ, като определя 

техническите спецификации за химичен анализ и мониторинг на състоянието на водите и 

установява минимални критерии за методите за анализ, които се прилагат от 

акредитираните лаборатории при осъществяване на мониторинг на състоянието на 

водите. Този нормативен акт не се прилага за мониторинг провеждан от компетентните 
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органи на МЗ (РЗИ), в изпълнение на разпоредбите на чл. 189 ЗВ (мониторинг на 

питейните води), както и за мониторинга на водите, замърсени с радионуклиди.  

Съгласно § 2. Тази наредба въвежда изискванията на Приложение V, т. 1.3, т. 2.2 и т. 2.4 от 

Директива 2000/60/ЕО за установяване на рамка за действията на Общността в областта 

на политиката за водите, Директива 2009/90/ЕО на ЕК от 31 юли 2009 г. за определяне 

съгласно РДВ на технически спецификации за химически анализ и мониторинг на 

състоянието на водите и Директива 2014/101/ЕС на Комисията от 30 октомври 2014 г. за 

изменение на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 

октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на 

политиката за водите (OB, бр. L 311/32 от 31.10.2014 г.). 

4.3. НАРЕДБА №2 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ С НИТРАТИ ОТ 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ИЗТОЧНИЦИ - ДИРЕКТИВА 91/676/ЕИО ЗА ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ 

ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ С НИТРАТИ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ИЗТОЧНИЦИ 

Наредбата транспонира регламентите приети от Европейския парламент относно 

опазването на повърхностните и подземни води и начинът за установяване, ограничаване 

и предотвратяване на замърсяването им с нитрати от земеделски източници. С 

документът са регламентирани и правата и задълженията на компетентните органи в тази 

връзка.  

Компетентни органи по прилагането на тази наредба са министърът на околната среда и 

водите, министърът на земеделието и храните, министърът на здравеопазването и 

директорите на басейновите дирекции или упълномощени от тях лица. Работата на трите 

министерства и администрациите към тях са в постоянна взаимовръзка.  

Част от задълженията на министъра на околната среда и водите са: 

 определяне на водите, които са замърсени, и на водите, които са застрашени от 

замърсяване, предприемане на действия (съгласно наредбата); 

 определяне като уязвими зони на районите в страната, в които чрез просмукване 

или оттичане водите се замърсяват или могат да бъдат замърсени с нитрати от 

земеделски източници, и които допринасят за замърсяването; 

 организира и ръководи мониторинга на нитрати във водите; 
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 предоставя на министъра на здравеопазването получената при провеждания 

мониторинг по реда на чл. 18 информация за съдържанието на нитрати в 

повърхностните и подземните води, когато същите са предназначени за питейно-

битово водоснабдяване; 

И аналогично, министърът на здравеопазването предоставя на министъра на околната 

среда и водите информация за: 

 питейните водоизточници с наднормено съдържание на нитрати; 

 извършения контрол от органите на ДЗК в границите на СОЗ около 

водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, върху 

дейността на лица - земеделски стопани. 

Тази информацията се изготвя на базата на резултатите от извършения мониторинг 

съгласно Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. 

 

ВАЖНО 

Мониторинг за съдържанието на нитрати в питейните води се 

извършва от Министерството на здравеопазването съгласно 

изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, 

предназначена за питейно-битови цели. – чл. 20, ал. 2 

4.4. НАРЕДБА №3 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, 

УТВЪРЖДАВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СОЗ ОКОЛО ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ И 

СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ОКОЛО 

ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ НА МИНЕРАЛНИ ВОДИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ЛЕЧЕБНИ, 

ПРОФИЛАКТИЧНИ, ПИТЕЙНИ И ХИГИЕННИ НУЖДИ - ДИРЕКТИВА 80/68/ЕС 

ОТНОСНО ОПАЗВАНЕТО НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ, 

ПРИЧИНЕНО ОТ ОПРЕДЕЛЕНИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА 

4.4.1. Обхват на наредбата 

Съгласно чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за проучване, 

проектиране, учредяване, утвърждаване и експлоатация на санитарно- охранителните 

зони (СОЗ) около водоизточниците и съоръженията за: 
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1. питейно-битово водоснабдяване от повърхностни води; 

2. питейно-битово водоснабдяване от подземни води; 

Разпоредбите на тази наредба не се прилагат за индивидуални и обществени местни 

водоизточници, освен ако водата от тях не се използва за търговска или социална 

дейност с цел питейна употреба. 

Наредбата дава подробни правила и изисквания относно СОЗ около водовземни  

съоръжения от различни водни обекти, подробни указания за проучване, проектиране и 

учредяване на СОЗ, експлоатация, охрана и контрол, както и за административно 

наказателна отговорност.  

4.4.2. По-важни разпоредби в контекста на заданието 

 чл. 3 (2) Санитарно-охранителните зони осигуряват:  

1. физическа охрана на водоизточника и/или съоръжението;  

2. защита срещу постъпване на замърсители във водоизточниците;  

3. гарантиране на проектното количество и качеството на водите във 

водовземните съоръжения за срока на действие на разрешителното за 

водоползване;  

4. запазване на водоизточника в състояние, позволяващо ползването му за 

питейни цели от бъдещите поколения. 

 Чл. 4. (1) 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. 

 Чл. 7. (1) Санитарно-охранителните зони се състоят от три пояса: 

1. най-вътрешен пояс I - за строга охрана непосредствено около водоизточника 

и/или съоръжението от човешки дейности, които могат да увредят ползваната 

вода; 

2. среден пояс II - за охрана на водоизточника от: 
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а) замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно 

разградими и силно сорбируеми вещества; 

б) дейности, водещи до намаляване на ресурсите на водоизточника и/или 

проектния дебит на водовземното съоръжение; 

в) други дейности, водещи до влошаване качествата на добиваната вода 

и/или състоянието на водоизточника; 

3. външен пояс III - за охрана на водоизточника от: 

а) замърсяване с химични, бавно разпадащи се, трудно разградими, слабо 

сорбируеми и несорбируеми вещества; 

б) дейности, водещи до намаляване на ресурсите на водоизточника и/или 

проектния дебит на водовземното съоръжение; 

в) други дейности, водещи до влошаване качествата на добиваната вода 

и/или състоянието на водоизточника. 

 Чл. 10. (1) В поясите II и III се забраняват, ограничават или ограничават при 

необходимост дейностите, посочени в приложения № 1 и 2. 

 (2) Ако по време на водоползването се установи, че някоя от 

ограничените дейности по приложения № 1 и 2 влошава количеството 

и/или качеството на добиваната вода, тази дейност се забранява от 

органа по чл. 37 , установил СОЗ. 

Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 дава подробен списък на забрани, ограничения и 

ограничения при доказана необходимост в санитарно-охранителните зони - пояси II и III 

около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване от подземни води.  

 

„Експлоатация на СОЗ“ са дейностите за маркировка на СОЗ, 

поддържане на маркировката, благоустрояване, озеленяване, 

оздравяване, укрепване и други с цел предпазване на водата от 

замърсяване, както и охрана на СОЗ и провеждането на мониторинг 

за количеството и качеството на водата в рамките на СОЗ. 
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4.5. НАРЕДБА №9 ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПИТЕЙНО-

БИТОВИ ЦЕЛИ – ДИРЕКТИВА 98/83/ЕО ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО НА ВОДИТЕ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА  

4.5.1. Обхват на наредбата 

С тази наредба: 

1) се определят изискванията към качеството на водата, предназначена за питейно-

битови цели. 

2) има за цел да защити здравето на хората от неблагоприятните ефекти на 

замърсяването на питейната вода, като регламентира изисквания към качеството и 

безопасността ѝ. 

Нормативният акт въвежда общи положения и задължения, както за водоснабдителните 

организации, така и за ДЗК, регламентира пределното съдържание и концентрация на 

следените показатели и редът за осъществяване на мониторинг, контрол и отчетност, 

определя минимални изисквания към материали и реагенти, реда за отстраняване на 

несъответствия, ограничаване на ползването и режим на ползване при отклонения от 

изискванията за качество на питейната вода.  

 

 По смисъла на наредбата, питейната вода е безопасна и чиста, 

когато не съдържа микроорганизми, паразити, химически, 

радиоактивни и други вещества в брой или концентрация, които 

представляват потенциална опасност за здравето на човека; 

отговаря на минималните изисквания, определени в приложение 

№1, таблици А и Б; и са изпълнени изискванията на чл. 5-10 и чл. 

13. – чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3 

4.5.2. Транспониране  

С Наредба №9 са въведени изискванията освен на Директива 98/83/ЕО, а и на Директива 

2013/51/ЕВРАТОМ за определяне на изискванията за защита на здравето на населението 

по отношение на радиоактивни вещества във водата, предназначена за консумация от 

човек, включително Директива (ЕС) 2015/1787 за изменение на Приложение II и 

Приложение III към Директива 98/83/ЕО. - § 1 от Допълнителните разпоредби. 
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Изискванията на Директива 2013/51/ЕВРАТОМ по отношение радиологичните показатели 

на питейните води са транспонирани в основната структура на наредбата, а допустимото 

съдържание на радиоактивни и други вещества е дадено в Приложение №1, таблица Г – 

Радиологични показатели (Г.1. и Г.2.).  

Измененията на Приложение II – Контрол и Приложение III - Спецификации за изследване 

на параметрите към Директива 98/83/ЕО са транспонирани в Приложение №2 - 

Мониторинг и Приложение №3 - Методи за анализ.  

4.5.3. По-важни разпоредби в контекста на заданието 

4.5.3.1. Изисквания към качеството на питейната вода  

 Чл. 5. (1) Питейната вода трябва да отговаря на стойностите на показателите, 

определени в приложение № 1, таблици А, Б, В, Г.1 и Г.2. 

 (2) Стойностите на показателите от приложение № 1, таблици В, Г.1 и Г.2, 

служат за целите на мониторинга и за изпълнение на задълженията по 

чл. 10. 

 Чл.6. (1) Стойностите на показателите по приложение № 1 трябва да бъдат 

спазени на следните места: 

1. за вода, доставяна чрез водоснабдителната мрежа - на мястото на изтичането 

и от крана при потребителя; 

Допълнително ВиК операторите имат правата и задълженията да информират  

потребителите при несъответствия, да предлагат мерки за намаляване на риска, да 

използват подходящ метод за обработка и технологии за пречистване на водата преди 

разпределението ѝ във водопроводната мрежа, дават информация и съвети на 

засегнатите потребители за всички други допълнителни действия, които те трябва да 

предприемат, за да се постигне корекция на отклоненията при крайния потребител. 

4.5.3.2. Приложение №1  

 Таблица А.1 Микробиологични показатели 

За вода по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 1, 2 и 4. 

Показател* Стойност брой 1 КОЕ/ml 

Ешерихия коли (Е. coli) 0/100 
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Ентерококи 0/100 

*За справка Наредба №9 има пояснения към показателите. 

 Таблица Б Химически показатели 

Показател* Максимална стойност Единица 

Акриламид 0,10 μg/l 

Антимон 5,0 μg/l 

Арсен 10 μg/l 

Бензен 1,0 μg/l 

Бенз(а)пирен 0,010 μg/l 

Бор 1,0 mg/l 

Бромати 10 μg/l 

Винилхлорид 0,50 μg/l 

1,2-Дихлоретан 3,0 μg/l 

Епихлорхидрин 0,10 μg/l 

Живак 1,0 μg/l 

Кадмий 5,0 μg/l 

Мед 2,0 mg/l 

Никел 20 μg/l 

Нитрати 50 mg/l 

Нитрити 0,50 mg/l 

Олово 10 μg/l 

Пестициди 0,10 μg/l 

Пестициди (общо) 0,50 μg/l 

Полициклични ароматни 

въглеводороди 
0,10 

μg/l 

Селен 10 μg/l 

Тетрахлоретен и трихлоретен 10 μg/l 

Трихалометани (общо) 100 μg/l 

Естествен уран 0,03 mg/l 

Флуориди 1,5 mg/l 

Хром 50 μg/l 

Цианиди 50 μg/l 

*За справка Наредба №9 има пояснения към показателите. 

 Таблица В Показатели с индикаторно значение 
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Показател* Максимална стойност Единица 

Активна реакция >6,5 и <9,5 рН единици 

Алуминий 200 μg/l 

Амониев йон 0,50 mg/l 

Вкус 

Приемлив за потребителите и 

без значими колебания спрямо 

обичайното за показателя 

 

Електропроводимост 2000 μS cm-1 (при 20°С) 

Желязо 200 μg/l 

Калций 150 mg/1 

Магнезий 80 mg/1 

Манган 50 μg/l 

Мирис 

Приемлив за потребителите и 

без значими колебания спрямо 

обичайното за показателя 

 

Мътност 

Приемлива за потребителите и 

без значими колебания спрямо 

обичайното за показателя 

 

Натрий 200 mg/l 

Общ органичен въглерод 

Без значими колебания спрямо 

обичайната стойност на 

показателя 

 

Обща твърдост 12 mg (Sum) qv/l 

Остатъчен свободен хлор 0,3-0,4 mg/l 

Перманганатна 

окисляемост 
5,0 mg О2/l 

Сулфати 250 mg/l 

Фосфати 0,5 mg/l 

Хлориди 250 mg/l 

Цвят 

Приемлив за потребителите и 

без значими колебания спрямо 

обичайното за показателя 

 

Цинк 4,0 mg/l 

Клостридиум перфрингенс (вкл. 

спори) 
0/100 КОЕ/ml 
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Показател* Максимална стойност Единица 

Колиформи 0/100 КОЕ/ml 

Брой колонии (микробно число) 

при 22 °С 

Без значими колебания спрямо 

обичайната стойност на 

показателя 

за съответната вода 

 

*За справка Наредба №9 има пояснения към показателите. 

 

Хлорът се използва за дезинфекция на водата добита от 

водоизточника преди доставянето ѝ до консуматорите. Прилага се в 

безопасна доза, необходима за ефективна дезинфекция на водата, 

включително трябва да осигури остатъчен ефект срещу вторично 

замърсяване във водопроводната мрежа.  

Следи се показателят остатъчен свободен хлор, който се определя в 

първия и всички междинни пунктове на хлориране след осъществен 

30-минутен контакт с водата.  

 Таблица Г Радиологични показатели  

Г.1. Параметрични стойности за водата, предназначена за питейно-битови цели 

Показател* Параметрична стойност Мерна единица 

Радон 100 Bq/l 

Тритий 100 Bq/l 

Индикативна доза 0,10 mSv 

Г.2. Контролни нива за обща алфа- и бета-активност 

Показател* Контролно ниво Мерна единица 

Обща алфа-активност 0,1 Bq/l 

Обща бета-активност 1,0 Bq/l 

*За справка Наредба №9 има пояснения към показателите. 

4.5.3.3. Мониторинг 

 Чл. 7. (1) Водоснабдителните организации провеждат или възлагат 

извършването на мониторинг по показателите по приложение № 1, 

разпределени в група А и група Б съгласно приложение № 2, 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 
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приложение № 1, както и да се проследи ефективността на провежданата 

обработка и дезинфекция.  

 (4) В случаите, когато дезинфекцията е етап на подготовката или 

разпределението на питейната вода, системно се извършва проверка на 

ефективността по остатъчния дезинфектант и микробиологичните 

показатели, съгласно приложение № 2, таблица А. Прилаганата схема за 

обработка на питейната вода трябва да свежда до минимум 

възможността от замърсяването ѝ с вторични продукти на 

дезинфекцията. 

 (5) Минималната честота за вземане на проби и изпитване на 

показателите от група А и група Б се определя съгласно приложение № 

2, таблица Б.1. За радиологичните показатели по приложение № 1, 

таблица Г.1 и Г.2 честотата на мониторинга се определя съгласно 

изискванията на приложение № 2а. 

 Чл. 8. Органите на ДЗК проверяват чрез контролен мониторинг съответствието 

на подаваната към потребителите питейна вода по показателите за качество, 

определени в приложение № 1, и честота, определена съгласно разработен 

план за контролен мониторинг в размер до 50 % от посочените изисквания в 

приложение № 2, таблица Б.1. 

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

организации разработват програми за мониторинг на питейните води, които 

съгласуват с регионалната здравна инспекция (РЗИ). 

 (2) Програмите за мониторинг трябва да отговарят на следните условия: 

1. 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 по 

чл. 6, ал. 1 е безопасна и чиста; 

 (4) Програмите за мониторинг се състоят от следните елементи: 

1. пробовземане и лабораторен анализ на отделни водни проби или 

измервания, документирани чрез постоянен процес на мониторинг; 



 

Разработка № 4:  

„Ръководство за екологично качество на водата, което ще бъде 

използвано като обучителен материал за семинарите” 

 

 

 

Прилагане на иновативни техники за подобряване качеството на 

питейната вода в градските области  AQUA-LITY Стр. 33 

 

2. данни от извършени инспекции на водосборния басейн от компетентните 

органи, инспекции на съоръженията за водовземане, пречистване, 

обеззаразяване, съхранение, разпределение и доставка на водата и/или 

инспекции на документацията за функционалността и поддръжката на 

оборудването. 

4.5.3.4. Приложение №2  

 Таблица А Минимум показатели за анализ от група "А" 

Показател 

Активна реакция 

Алуминий - определя се, ако се използва като химикал за пречистване на водата 

Амониев йон - определя се, ако за дезинфекция се използва хлорамин 

Вкус 

Електропроводимост 

Желязо - определя се, ако се използва като химикал за пречистване на водата 

Мирис 

Мътност 

Нитрити - определя се, ако за дезинфекция се използва хлорамин 

Остатъчен свободен хлор 

Цвят 

Ешерихия коли 

Колиформи 

Други показатели от приложение № 1, за които в програмата за мониторинг и/или чрез оценката 

на риска е установено, че са от значение да бъдат мониторирани като показатели от група А – по 

решение на ВиК и/или РЗИ 

Други допълнителни показатели, за които чрез оценката на риска е 

установено, че са от значение в съответствие с чл. 9, ал. 16 – по решение на РЗИ 

 Таблица А Минимум показатели за анализ от група "А" 

Мониторингът по показатели от група Б обхваща всички показатели по приложение № 1 с 

изключение на показателите от група А (дадени в таблица А).  

Минимална честота за пробовземане и анализ за целите на мониторинга на 

съответствието на питейна вода по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 1, 2 и 4. 
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Обем вода, разпределяна или 

добивана ежедневно в зоната на 

водоснабдяване в m3* 

Показател от група А 

Брой проби 

годишно* 

Показател от група Б 

Брой проби 

годишно* 

 <10 2 1 път на две години 

>10 ≤100 2 1 

>100 ≤1000 4 1 

>1000 ≤10 000 

4 

+3 за всеки 1000 m3/ден и за 

съответния остатък от общия 

обем 

1 

+1 за всеки 4500 m3/ден и за 

съответния остатък от общия 

обем 

>10 000 ≤100 000 

3 

+1 за всеки 10 000 m3/ден и за 

съответния остатък от общия 

обем 

>100 000 ≤100 000 

12 

+1 за всеки 25 000 m3/ден и за 

съответния остатък от общия 

обем 

*За справка Наредба №9 има пояснения. 

В останалите приложения от групата са дадени правилата и честотата на мониторинг на 

останалите показатели (2а - Мониторинг на радиоактивните вещества и 2б - Мониторинг 

на индикативната доза и аналитични работни характеристики), както и по отношение 

оценка на риска при различни хипотези (2в - Оценка на риска).  

4.5.3.5. Приложение №3  

В това приложение са дадени одобрените стандартизирани методи за анализ на 

показателите (за които има такива) и стандартизираните характеристики за минимално 

метрологично качество на  измерванията и  обработката на пробите и налазите.  

 

ВАЖНО 

В приложение №1 са дадени показателите за качество, на които 

трябва да отговаря питейната вода, а по приложение №2 се 

определя минималният брой анализи за всяка група показатели 

според дневните обеми вода подавани в съответната 

водоснабдителна зона.  
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5. ПРОБЛЕМИ С КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА В ДИМИТРОВГРАД И МЕТОДИ 

ЗА РЕШАВАНЕТО ИМ 

Основен проблем с качеството на водата в Димитровград е високата концентрация на  

манган вследствие на функциониралите преди време минни индустрии, с концентрации  

предимно в диапазона 0.2 – 0.3 мг/л, при допустимата концентрация от 0.05 мг/л.  

Манганът се явява в края на 70-те години, вследствие на замърсяване на подхранващия 

източник – р. Марица и настъпили хидрогеохимични процеси в речните тераси.  

За справяне с основния проблем с качеството на суровата вода – наличието на манган е 

изградена ПСПВ Крум. Тя е разположена на около 3-4 км от града до с. Крум и пречиства 

водата от вододайна зона „Крумска тераса“. Преди изграждането на съоръжението всички 

градски квартали са получавали вода със завишено съдържание на манган. 

ПСПВ Крум е проектирана за брутно водно количество в краен етап Q ор.= 605  l/s,  но 

през 1994 г. е изграден и въведен в експлоатация само първи етап за Q ор.= 375 l/s. 

Предвид нуждите на града към настоящия момент в станцията се пречиства Q раб.= 150 ÷ 

200  l/s. Технологичната схема е двустъпална без използване на реагенти с изключение на 

хлорирането за обеззаразяване на пречистената вода. Манганът се отстранява на 

принципа на окислението и филтрирането посредством пясъчни филтри с пълнеж от 

перлитов и кварцов пясък. В момента не е необходимо допълнително оманганяване, чрез 

прибавяне на калиев перманганат или друг реагент, тъй като на изход станция показателят 

манган е в норми. От това следва, че филтрите пречистват водата в достатъчна степен и 

към момента изпълняват предназначението си. 

Освен постоянният мониторинг на изход ПСПВ експлоатационното дружество е 

установило система за наблюдение качеството на водата в обособената територия 
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спазвайки нормативните изисквания. Допълнително се осъществява държавен контрол 

върху качеството на водите, извършван от регионалните дирекции на РИОСВ и РЗИ.  

Извършваният Мониторинг на качеството на питейните води се състои във вземане на 

проби и лабораторният им анализ в различни точки на водоснабдителните системи. Това 

включва, както проби на суровата вода от водоизточниците за питейно-битово 

водоснабдяване, така и проби при „крайния“ консуматор на вода, проби от различни 

етапи на пречистването, проби на вода от самостоятелно водоснабдени обекти и вода от 

„обществени местни водоизточници“ (публични чешми със свободен достъп и др.). 

Институция 

отговорна за 

мониторинг 

Местоположение:  

Речен басейн/ Код 

на система за 

мониторинг/  

Местоположение на 

измервателната 

точка 

Честота на 

извършаване 

на 

мониторинг 

Наблюдавани 

параметри 

1. Водоизточници 

ВиК ООД 

Димитровград 

Всички  налични 

водоизточници (каптажи,  

речни водохващания,  

тръбни кладенци) 

1 път годишно Съгласно 

Наредба  №9  от 

16.03.2001г 

2. Разпределителна водопроводна мрежа гр. Димитровград 

ВиК ООД 

Димитровград 

14  пункта  от 

разпределителна-та 

ежемесечно Съгласно 

Наредба  №9 от 
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мрежа (по  един  от всяка  

зона  на мрежата) 

16.03.2001г 

Сериозен проблем за вътрешната водопроводна мрежа на град Димитровград и 

обслужваните гр. Меричлери и с. Великан са мангановите отложения в тръбите. В резултат 

на многогодишното подаване на оманганена вода в тръбите са се натрупали отлагания от 

манганови хидроокиси, което при резки смени на скоростта на водата води до 

разтварянето им, а в допълнение на това те значително намаляват на сечението на 

тръбите, което е потенциален проблем за хидравликата на мрежата. В кварталите 

Марийно, Вулкан, Черноконево е подавана вода с най-високо съдържание на манган (до 

2,0÷2,5 mg/l) от извадената от експлоатация вододайна зона „Ляв бряг“, съответно там 

ефекта от описаните проблеми е най-голям. 

За да се гарантира адекватен контрол на качеството на питейната вода в 

разпределителната мрежа на града се предвижда изграждането на система за мониторинг 

в реално време на основни химични показатели в ключови точки от водопроводната 

мрежа. Системата ще се състои от 5 контролни точки /КТ/, инсталирани в предварително 

избрани контролни точки. Тяхното разположение е съобразено с характеристиката на 

цялата водоснабдителна система, така че да се гарантира максимално покритие на града и 

захранваните от градската водопроводна мрежа на Димитровград населени места. 

За да се гарантира качествено управление на риска от замърсяване на питейната вода в 

избраните точки от водопроводната мрежа се предвижда монтаж на набор от сензори, 

информацията, от които ще се обединява от телеметрични станции и ще бъде предава 

дистанционно към централен диспечерски пункт. Новизградената система ще даде 

възможност на ВиК Оператора да осъществява мониторинг в реално време на основни 

химични показатели на водата, които пряка засягат качеството на водата предназначена 

за питейно-битово водоснабдяване. Предвижда се директно чрез монтаж на сензори да 
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се извършва мониторинг на pH, окислително редукционният потенциал (ORP) и остатъчен 

хлор, а изменението на концентрацията на манган ще се отчита индиректно чрез чрез 

постоянен контрол на изменението на стойностите на други два параметъра, които ще се 

наблюдават – pH и ORP. 

Събраната информация за измерваните параметри ще се обработва и съхранява в 

система за контрол на данните – локална SCADA с интервал на обработване на 

инфорамцията 5 минути. При отклонение на някой от наблюдаваните параметри SCADA 

системата ще извършва следните действия – локална сигнализация чрез съобщение на 

екрана и изпращане на e-mail до предварително зададен списък от контакти. 

След получаване на сигнал за превишаване на предварително зададените гранични нива 

на някои от наблюдаваните параметри отговорните служители от страна на Оператора 

имат за задача да анализират получената информация и да стартират плана за действие в 

съотвествие с описаната по-долу последвателност на действията. 

Стъпка Описание на действието 

  

Активиране на аларма за преминаване на гранична стойност на някой от 

параметрите 

↓ 

Проследяване изменението на параметъра извън обхват при останалите 

измервателни пунктове и на изход ПСПВ 

↓ 

Локализиране на проблема до конкретна/и зона/и 



 

Разработка № 4:  

„Ръководство за екологично качество на водата, което ще бъде 

използвано като обучителен материал за семинарите” 

 

 

 

Прилагане на иновативни техники за подобряване качеството на 

питейната вода в градските области  AQUA-LITY Стр. 5 

 

Стъпка Описание на действието 

 ↓ ↓ ↓ 

При преминаване 

граничните стойности на 

pH и ORP 

При преминаване 

граничните стойности на 

остатъчен хлор 

При преминаване 

граничните стойности на 

водното количество и 

налягането 

↓ ↓ ↓ 

Контролирано изпускане 

на водно количество от 

водопроводната мрежа и 

допълване на системата 

от зона с нормална 

концентрация 

Проверка на 

хлораторните инсталации 

в конкретната зона 

 

Уведомяване на 

експлоатационните 

екипи за наличието на 

нова авария 

 

↓ ↓ ↓ 

↓ ↓ ↓ 

 

При невъзможност за вкарване на алармиралия 

параметър в нормални експлоатационни 

граници в рамките на един час се преминава 

към уведомяване на заинтересованите лица за 

проблем с качеството на питейната вода 

 

Проследяване работата на 

експлоатационните екипи 

по откриване и 

отстраняване на аварията 

  ↓ 
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Стъпка Описание на действието 

  

При невъзможност за 

отстраняване на аварията в 

рамките на 12 часа и 

захранване на засегнатото 

население от друга зона се 

преминава към 

уведомяване на 

заинтересованите лица  

 

 

Основни проблеми с качеството на водата предназначена за 

питейно-битови цели в Димитровград са: 

 Завишена концентрация на манган при водоизточниците 

 Манганови отложения от вътрешната страна на тръбите в 

разпределителната мрежа на града, които попадат във водата 

при смяна на скоростта й 

 

Предприетите мерки за справяне с актуалните проблеми с 

качеството на водата предназначена за питейно-битови цели са: 

 Пречистване на добитата от водоизточниците вода през ПСПВ 

Крум 

 Въвеждане на система за мониторинг на качеството на водата 

изпълнявана от Оператора, РИОСВ и РЗИ 

 Изграждане на система за мониторинг и ранно известяване при 

проблем с качеството на питейната вода в разпределителната 

мрежа на града  
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