
ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

Директива 2003/40/ЕО на Комисията 

от 16 май 2003 година за установяване 

на списъка, границите на 

концентрация и изискванията към 

етикетирането за съставките на 

натуралните минерални води и 

условията за употреба на обогатен с 

озон въздух за обработката на 

натурални минерални води и на 

изворни води 

Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето Степен на съответствие 

Чл. 5, параграф 1. Без да се засягат 

разпоредбите на член 4, параграф 1, буква б) 

от Директива 80/777/ЕИО, прилагането на 

обработка на натурални минерални води с 

обогатен с озон въздух трябва да бъде 

предварително нотифицирано на 

компетентните власти, които да гарантират, 

че: 

а) използването на тази обработка е 

оправдано от състава на водата по отношение 

на съединенията на желязо, манган, сяра и 

арсен; 

б) операторът е взел всички необходими 

мерки, за да гарантира, че обработката е 

ефективна и безопасна, и за да позволи тя да 

бъде проверена от компетентните власти. 

 

Чл. 7. Без да се засягат разпоредбите на член 

9, параграф 4, буква б) от Директива 

80/777/ЕИО, разпоредбите на членове 5 и 6 от 

настоящата директива се прилагат и за 

изворните води. 

Преходни и заключителни разпоредби 

§ 55. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г., изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 2003 

г., бр. 70 от 2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31, 34, 51, 55 и 96 от 2006 г., бр. 

31 и 51 от 2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г., бр. 23, 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 23, 25, 59, 

80 и 98 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 54 и 77 от 2012 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 26 от 2014 

г., бр. 14 и 56 от 2015 г., бр. 28, 44 и 88 от 2016 г., бр. 58, 63 и 92 от 2017 г., бр. 59, 77 и 

106 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 4б: 

а) създават нови ал. 3, 4, 5, 6 и 7: 

„(3) В случаите, когато методът за обработка на натурална минерална или изворна вода 

по ал. 2 е свързан с отделяне на съединенията на желязото, мангана, сярата и арсена 

чрез обогатен с озон въздух, министърът на здравеопазването или оправомощено от 

него длъжностно лице издава удостоверение за съответствието на метода на обработка, 

с което се разрешава неговото прилагане при производството на натурална минерална 

или изворна вода.  

(4) За издаване на удостоверението по ал. 3 се подава заявление до министъра на 

здравеопазването, което съдържа:  

1. наименование и ЕИК, седалище и адрес на управление на производителя; 

2. основание за ползване на водата (номер и дата на документа, удостоверяващ правото 

на ползване). 

(5) Към заявлението по ал. 4 се прилага:  

1. мотивирана подробна обосновка за необходимостта от прилагане на метода за 

обработка; 

2. подробна техническа документация относно метода за обработка, техническите 

характеристики и принципа на действие на съоръженията и инсталациите, материалите, 

Пълно. 



от които са изработени детайлите, влизащи в контакт с водата, и инструкция за 

експлоатация; 

3. протоколи от изпитвания на водата, извършени преди и след приложената обработка 

от акредитирани лаборатории за води: 

а) за натурални минерални води – по показателите от сертификата по чл. 4в и за 

съдържание на остатъци от обработката, посочени в наредбата по ал. 1; 

б) за изворни води – по всички физико-химични, химични и радиологични показатели, 

посочени в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, и по микробиологични 

показатели и за съдържание на остатъци от обработката, посочени в наредбата по ал. 1;  

4. за натурални минерални води се представя и експертно становище, изготвено от 

упълномощено от министъра на здравеопазването здравно заведение по чл. 21, ал. 2, т. 

1 или лечебно заведение по чл. 9 от Закона за лечебните заведения, за необходимостта 

от прилагане на съответната обработка на водата, както и за влиянието на тази 

обработка върху качествата на натуралната минерална вода, които ѝ придават 

характерни свойства; 

5. документ за платена държавна такса. 

(6) В едномесечен срок от получаване на заявлението по ал. 4 и документите по ал. 5 

министърът на здравеопазването или оправомощено от него длъжностно лице издава 

удостоверение за съответствието на метода на обработка при производство на 

бутилирана натурална минерална или изворна вода, предназначена за питейни цели. 

(7) При установяване на нередовност или когато е необходима допълнителна 

информация, министърът на здравеопазването или оправомощено от него длъжностно 

лице уведомява заявителя писмено за това. До отстраняването на нередовността и/или 

предоставянето на допълнителната информация срокът по ал. 6 спира да тече.“ 

б) досегашната ал. 3 става ал. 8; 

в) досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 9 и 10 и в тях думите „ал. 3“ се заменят с 

„ал. 8“; 

г) досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 11 и 12. 
 


