
СПРАВКА 
за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане на проекта на  

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели 

 

 

 

№ 

Участник в 

общественото 

обсъждане 

Предложение/ Мнение 

Приема/не 

приема 

предложението 

Мотиви 

1. Асоциация на 

производителите на 

безалкохолни 

напитки в България 

(Вх. № 54-00-

455/19.12.2017 г.) 

- Коректното транспониране изискванията на Директива 

2015/1787/ЕС по отношение на изискванията към дейността на 

бутилираните води и по-специално по отношение на 

изискванията за извършване на мониторинг изисква като 

минимум отпадането на Приложение № 2 табл. Б2 от Наредба 

№ 9. 

 

- Във връзка с изложеното принципно съображение 8 на 

Директива 2015/1787/EC, считаме за необходимо 

извършването на редакция и на разпоредбата по чл. 7, ал. 6, 

която недвусмислено да постановява неприложимостта на 

разпоредбите на Приложение № 2 за водите по чл. 6, ал. 1, т. 3 

(бутилираните води). Предложена с проекта формулировка, 

реферираща към реда и начина за пробовземане и изпитване за 

целите на официалния контрол, е ненужна предвид наличието 

на пряко приложимо европейско и национално 

законодателство в областта на храните, което постановява 

изискванията към осъществяване на дейностите по контрол. 

 

- Определянето на изискване за извършване на мониторинг на 

индикативните радиологични показатели, посочени в 

Приложение № 1, таблица Г.1, с които се транспонират 

изисквания на Директива 2013/51/ЕС, считаме за по-удачно и с 

цел яснота да залегне в основното тяло на наредбата с 

допълнителна нова алинея на чл. 7 (или друга от раздела), като 

бъде изрично уточнено, че мониторингът по индикативните 

показатели се извършва в „точката на бутилирането“ („в 

пункта на наливането“ – използван термин от Наредбата за 
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Сегашната редакция на чл. 7, ал. 6 ясно 

указва, че за мониторинга на водата в 

предприятията за бутилиране се прилага 

европейското законодателство в областта 

на храните. Наличието на забележка 3 в 

приложение № 2, таблица Б.1 не дава 

възможност да се постави изричен текст в 

чл. 7, ал. 6 за неприложимостта на 

разпоредбите на приложение № 2.   

 

 

 

Не е необходимо да се уточнява къде се 

извършва мониторингът по радиологични 

показатели, тъй като в чл. 6, ал. 1, т. 3 

ясно е посочено, че мястото на 

съответствие е мястото на бутилиране или 

наливане на водата в бутилки, кутии или в 

друг вид опаковка.  

 

 



изискванията към бутилираните води), в какъвто смисъл е и 

разпоредбата на чл. 5, § 2,буква в) на Директива 2013/51/ЕС. 

 

- В Таблица В, Приложение 1, текстът на забележка (2) следва 

да се замени с редакция, която недвусмислено да определя 

параметъра за водата в бутилката, а не водата в подземното 

водно тяло, при водоизточника, при водовземното съоръжение, 

или в който и да било междинен етап на процеса за 

бутилиране. В този контекст предлагаме следната редакция 

,,(2) За бутилирана негазирана вода (В бутилки, галони, или 

други опаковки), се допуска долна граница до 4,5 рН единици, 

а за бутилирана естествено или изкуствено газирана вода рН 

може да бъде и по-ниско.“.  

 

- Аналогично в забележка (10) в началото на изречението 

думите „За вода“ следва да се заменят със „За бутилирана 

вода“.  

 

 

 

 

- Във връзка с измененията в Наредба № 9 за качеството на 

водата, предназначена за питейно-битови цели, считаме за 

обосновано да бъдат предвидени с ПЗР допълнителни 

изменения в Наредбата за изискванията към бутилираните 

натурални минерални, изворни и трапезни води, 

предназначени за питейни цели (която реферира към 

разпоредби на Наредба 9), а именно: 

- В разпоредбата на чл. 31, ал. 1, като се отразят 

предложението изменения в Наредба № 9. Корекции за 

унифициране на законодателството по отношение 

минималната честота на мониторинг по определени 

радиологични показатели следва да бъдат направени в чл. 31, 

ал.1, т.1; а в точка 2, буква б) - отчитащи измененията във 

връзка с изискванията за мониторинг;  

- От редакция се нуждаят и разпоредбите на чл. 11, ал. 1 с цел 

коректното изброяване на таблиците от Приложение № 1 на 
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Имайки предвид, че за изворните води не 

могат да се прилагат методи за 

обеззаразяване на водата, считаме че 

сегашната редакция е по-точна, изрично 

посочвайки, че става дума за водата на 

мястото на пълнене на бутилките.  

 

Съответни изменения ще бъдат направени 

с изготвяне на постановление на 

Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Наредбата за изискванията 

към бутилираните натурални минерални, 

изворни и трапезни води, предназначени 

за питейни цели.  

 



Наредба № 9, в които са определени максимални стойности за 

съдържание на химични вещества за трапезните води; както и 

на разпоредбите на чл. 8 – аналогично за коректно рефериране 

към таблиците от Приложение № 1 на Наредба № 9 в които са 

определени изисквания към физико-химичните, химичните и 

радиологични показатели в изворните води. 

2. Ден. Петкова 

(От портала за 

обществени 

консултации, 

19.12.2017 г.) 

Не може с лека ръка да се заменят едни стандарти с други, като 

определяне на Клостридиум перфрингенс /включително и 

спори/ от БДС EN 26461-2 с БДС ЕN 14189, при положение че 

първия стандарт е действащ и на всички ВиК-та в 

лабораториите е в обхват на акредитация. 

 

Не се приема Изискването на директивата за използване 

на посочените в нея стандарти за 

изпитване на микробиологичните 

показатели, вкл. и на стандарт ЕN ISO 

14189 за Клостридиум перфрингенс, e 

задължително за прилагане и не е дадена 

възможност за удължаване на срока за 

прилагане на използваните до момента 

стандарти.  

 

 

 

 

 


