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Проект: BG16M1OP002-1.011-0001 „Подобряване мониторинга на качеството на питейните 

води”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г. 
 

 

УДЪЛЖЕН Е СРОКЪТ НА ПРОЕКТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ МОНИТОРИНГА 

НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„ОКОЛНА СРЕДА“ 2014-2020 Г. 

До 22 декември 2021 г. е удължен срокът за изпълнение на дейностите на Проект № 

BG16M1OP002-1.011-С0001 „Подобряване мониторинга на качеството на питейните води“, 

съгласно подписано допълнително споразумение към административния договор за 

безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проекта.  

В изпълнение на проекта Министерство на здравеопазването осигурява съвременно 

оборудване за лабораториите от системата на Държавния здравен контрол, което ще се 

използва за провеждане мониторинг на качеството на питейните води. Към момента, в 

изпълнение на пет сключени договора по проекта, са закупени, монтирани и въведени в 

експлоатация 27 специализирани лабораторни апарата за химичен и радиологичен анализ на 

питейните води. Те са предоставени на Националния център по радиология и радиационна 

защита (НЦРРЗ) и на 9 от 28-те регионални здравни инспекции (РЗИ) на територията на 

страната.  

Удължаването на срока за изпълнението на проекта ще осигури реализирането на 

допълнително одобрените от Управляващия орган цели и задачи, касаещи разработване и 

внедряване на специализиран лабораторен софтуер. Предвидено е и закупуването на три броя 

допълнително лабораторно оборудване за химичен и радиологичен анализ на питейните 

води, съответно за нуждите на НЦРРЗ, РЗИ – Варна и Столична РЗИ.  

Изпълнението на тези дейности ще осигури по-добър и бърз контрол, като успоредно 

с това представлява и предпоставка за навременна реакция при възникване на криза или 

замърсяване на питейната вода. С реализацията на проекта се предоставят и инструменти за 

събиране, обработка, анализ и обмен, включително и чрез географска информационна 

система на национално ниво, на данните от извършвания от всяка РЗИ мониторинг, съгласно 

изискванията на Директива 98/83/ЕО за качеството на водите, предназначени за консумация. 
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Целта на проекта е да приведе обхвата и честотата на мониторинга на качеството на 

питейните води, провеждан от органите на държавния здравен контрол, в пълно съответствие 

с изискванията на европейското и национално законодателство. Бюджетът на проекта е 

10 000 000 лв., които са 100 % безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 

„Околна среда“ 2014-2020 г. и период на изпълнение от 30.03.2017 г. до 22.12.2021 г. 


