
МОТИВИ 

Към проект на Наредба за изменеие и допъление на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството 

на водата, предназначена за питейно-битови цели  

 

1. Причини, които налагат приемането на акта:  

Предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 

2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели е изготвен във 

връзка с необходимостта от въвеждане в националното законодателство на най-новите 

научно обосновани принципи за управление на риска, съобразени с актуализираните 

Насоки за качеството на питейната вода на Световната здравна организация, заедно със 

стандарт EN 15975-2, отнасящ се за безопасността при водоснабдяването с питейна вода, 

които са регламентирани с Директива (ЕС) 2015/1787 на Комисията от 6 октомври 2015 

година за изменение на приложение II и приложение III към Директива 98/83/ЕО 

относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (OB L 260, 

07.10.2015 г.).  

Посоченият проект е залегнал и като мярка № 182 (Работна група № 20 „Околна 

среда“) по Плана за действие за 2017 г. с мерките, произтичащи от членството на 

Република България в Европейския съюз, приет с Решение № 35 на Министерския съвет 

от 2017 година, със срок за транспониране 27.10.2017 г.  

 С предложеното изменение и допълнение на нормативния акт се конкретизират 

условията, при които се допуска промяна в обема и честотата на мониторинга на 

питейните води, базирана на оценка на риска. По отношение на методите за анализ 

използвани за целите на мониторинга, се поставя условие, че тези методи и 

лабораториите, които извършват анализ на проби питейни води, следва да съответстват 

със стандарт EN ISO/IEC 17025 или с други еквивалентни международно възприети 

стандарти. Въвеждат се и нови научно-обосновани изисквания по отношение 

специфични характеристики за метрологично качество на методите за анализ.   

В срок до 19.01.2018 г. трябва да се предостави информация за предприетите от 

Република България мерки по въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2015/1787 на 

Комисията от 6 октомври 2015 година за изменение на приложение II и приложение III 

към Директива 98/83/ЕО относно качеството на водите, предназначени за консумация от 

човека (OB L 260, 07.10.2015 г.).  Процедурата за нарушение при липса на транспониране 

е опростена и протича в кратки срокове. При първо сезиране на Съда на Европейския 

съюз, без специално решение на Колежа на членовете на Европейската комисия, същата 



може да поиска налагането на финансова санкция, която за България, считано от 

09.08.2016 г. е не по-малко от 834 хиляди евро, което налага публикуването му за 14 

дневен срок за обществено обсъждане. 

 

2. Цели, които се поставят:  

Основната цел на предложения проект е осигуряване на висока защита на 

общественото здраве чрез въвеждане принципите за управление и контролиране на 

риска, съобразени с Насоките за качеството на питейната вода на Световната здравна 

организация, заедно със стандарт EN 15975-2, отнасящ се за безопасността на питейна 

вода, като се конкретизират условията, при които се допуска промяна в обема и 

честотата на мониторинга на питейните води, базирана на оценка на риска за здравето 

на човека и по-прецизен лабораторен контрол на наблюдаваните показатели и 

параметри.  

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 

Предложеният проект на акт, няма да окаже пряко и/или косвено въздействие 

върху държавния бюджет в текущата и/или в следващите години. Прилагането на 

нормативния акт не изисква и допълнителни финансови и/или други средства, които да 

бъдат направени както от компетентните контролни органи, така и от 

водоснабдителните организации.  

 

4. Очаквани резултати от прилагането:  

Очакваните резултати са свързани с по-ефективен контрол и управление на 

рисковете за човешкото здраве, чрез използването на методи за анализ, валидирани и 

документирани в съответствие с международните стандарти, мерки по цялата 

водоснабдителна верига и въвеждане на възможности на база на оценка на риска за 

гъвкавост на мониторинговите програми.  

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:  

Проектът на наредба транспонира напълно текстовете на Директива (ЕС) 

2015/1787 на Комисията от 6 октомври 2015 година за изменение на приложение II и 

приложение III към Директива 98/83/ЕО относно качеството на водите, предназначени 

за консумация от човека. За съответствието на наредбата с текстовете на директивата е 

изготвена таблица на съответствието с правото на Европейския съюз. 


