
СЕКТОР „ВОДИ“ 
EС законодателство, регламентиращо тази област: 

• рамкова Директива за водите,  

• Директива за отпадъчните води от населени места, 91/271/ЕКОС и 
свързаното с нея Решение 93/481/ЕКОС 

• Директива за нитратите, 91/676/ЕКОС 

• Директива за опасните вещества, 76/464/ЕКОС, и седемте дъщерни 
Директиви, всички от които изменени от 91/692/ЕКОС (заустването  на живак 
от хлор-алкалните производства 82/176/ЕКОС, заустването на кадмий, 
83/513/ЕКОС, други видове зауствания на живак 84/156/ЕКОС, заустване на 
хидрохлорциклохексан, 84/491/ЕКОС, Списък 1 на веществата, 86/280/ЕКОС, 
изменен от 88/347/ЕКОС и 90/415/ЕКОС) 

• Директива за водите за къпане, 76/160/ЕКОС 

• Директива за питейната вода, 80/778/ЕКОС, изменена от 91/692/ЕКОС и 
новата Директива 98/83/ЕК. 

• Директива за повърхностните води, използвани за извличане на питейна 
вода, 75/440/ЕКОС, изменена от 79/869/ЕКОС и 91/692/ЕКОС 

• Решение 77/795/ЕКОС за общите процедури за обмен на информация, 
изменено от Решения 85/422/ЕКОС, 86/574/ЕКОС и 90/2/ЕКОС 

• Директива за методите и честотите на измерване и пробовземане от питейни 
води, 79/869/ЕКОС, изменена от 81/855/ЕКОС 

• Директива за подземните води, 80/68/ЕКОС, изменена от 91/692/ЕКОС 

• Директива за водите, предназначени за поддържане живота на рибите, 
78/659/ЕКОС, изменена от 91/692/ЕКОС 

• Директива за водите, предназначени за развъждане на черупкови организми 
79/923/ЕКОС, изменена от 91/692/ЕКОС 

 
Използвани абревиатури:  
MЗ – Министерство на здравеопазването 

МОСВ – Министерство на околната среда и водите 

МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

РХЕИ – Регионална хигиенно – епидемиологична инспекция 

Дирекция “ЗПДСК” – “Здравна профилактика и държавен санитарен контрол” 

Отдел “ДСК” – “Държавен санитарен контрол” 

Отдел “ППЗ” – “Профилактика и промоция на здравето“ 

Отдел “ЛИ” –  “Лабораторни изследвания“ 
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Инст. 
дейно
сти 

Директни или индиректни институционални изисквания, 
поставени от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни органи Функции на компетентните органи 
 

Забележка 

1 2    3 4 5 6
Плани
ране 

Директиви 76/464 и 80/68 изискват съставянето на 
национални програми от дейности, насочени към 
ограничаване замърсяването от опасни вещества. 
Тези програми трябва да се съставят от някоя 
национална институция. Директива 91/676 предвижда 
изготвянето на програми от дейности за намаляване 
замърсяванията с нитрати, свързани с фермите. 
Указанията за това трябва да се разработят на 
национално равнище, а институционалната уредба на 
дейността може да бъде на местно ниво. 91/271
изисква планиране на изграждането на 
пречиствателни станции за градски отпадъчни води и 
канализационни системи за населените места по брой 
еквивалентни жители. 76/160 изисква определянето 
на водите за къпане на територията на страната. 

 

Правилник за 
организацията и 

Рамковата Директива изисква значително планиране 
във връзка с речните басейни. Мащабът на тази 
дейност надхвърля общинското ниво и изисква 
силната ангажираност на местните власти, както и на 
някои национални институции, които отговарят за най-
различни екологични и социо-икономически въпроси. 

Закон за водите 
Наредба № 6 
Наредба № 7 
Наредба № 10 
Наредба № 2 
Наредба № 5 

дейността на 
басейновите 
дирекции 
 

МОСВ - Дирекция 
"Води" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Басейнови 
Дирекции 
 
 
 
 
 
 

МОСВ изготвя програмите от дейности, 
като ги съгласува със съответните 
ведомства /МИ, МЗГ, МРРБ/. Разработва 
политиката на държавата в областта на 
ползването и опазването на водите и 
защитата от вредното им въздействие, 
разработва Националния 
водностопански план, който се приема в 
последствие от МС, утвърждава 
плановете за управление на речните 
басейни. МОСВ разработва 
Националните програми в областта на 
опазването и устойчивото развитие на 
водите съставя водните и 
водностопански баланси на страната, 
разработва политиката на държавата за 
двустранно и многостранно 
сътрудничество в областта на 
опазването и ползването на водите, 
одобрява проектните параметри и схеми 
на водностопанските системи и 
съоръжения, утвърждава 
експлоатационните ресурси и проектния 
добив на подземните води, в т.ч. 
минералните. 
 
Басейновите дирекции организират 
изготвянето на плановете за управление 
на речните басейни, част от които са 
програмите от мерки за намаляване и 
борба със замърсяването на водните 
обекти. Установяват границите на 
водите и водните обекти - публична 
държавна собственост, съвместно с 

 
Чл. 41 …(3) 
Областният 
управител - за 
публичната 
държавна 
собственост, и 
кметът на общината 
- за публичната 
общинска 
собственост, е 
длъжен да обяви: 
 1.  водните 
обекти, 
предоставени за 
общо водоползване 
и ползване с 
определяне на 
местата за тази цел; 
2.  изискванията, 
условията или 
забраната за 
определен вид общо 
водоползване или 
ползване; 
 3.  
разрешените 
заварени 
индивидуални права 
на използване, както 
и правата на 
използване, които 
предстои да се 
предоставят; 
 4.  обхвата 
и предназначението 
на принадлежащите 
земи към водните 
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сти 

Директни или индиректни институционални изисквания, 
поставени от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни органи Функции на компетентните органи 
 

Забележка 

 
 
 
Районни инспекции 
по околна среда и 
води 
 
 
Изпълнителна 
агенция по околна 
среда 
 
Общини 

техническите служби и службите по 
кадастъра на общините; 
  
РИОСВ участват в изготвянето на 
програмите от мерки за територията, на 
която се разпростира компетентността 
им и контролират изпълнението им. 
 
Извършва мониторинг за качеството на 
водите, свързано с изпълнение на 
програмите. 
 
Контролират изграждането, 
поддържането и правилната 
експлоатация на пречиствателните 
станции за отпадъчни води 
урбанизираните  територии, определят 
водни обекти или части от тях с води за 
къпане като част от плановете за 
управление на речните басейни, 
контролират канализационната система 
посредством експлоатационните 
дружества. Ще имат представители в 
Басейновите съвети, които са 
консултативен орган към БД и 
съгласуват програмите от мерки и 
плановете за управление на речните 
басейни, участват в определянето 
границите на водните обекти публична 
държавна собственост. Стопанисват 
води, водни обекти, системи и 
съоръжения, които са публична и частна 
общинска собственост, обявяват 
публично условията по чл. 41 ал. 3 от ЗВ 
(вж. Забележка за пълния текст); 
информират населението за 

обекти по т. 1 с 
оглед 
осъществяване на 
определени видове 
общо водоползване 
или ползване, 
съответно 
ограничение или 
забрани на други 
видове използване, 
както и изисквания 
към обекти и 
дейности, 
съвместими с 
общото 
водоползване и 
ползване; 
5.  местата за 
преминаване през 
имоти - частна 
собственост, в 
случаите, когато за 
общото 
водоползване и/или 
ползване достъпът 
до водния обект се 
осъществява през 
такива имоти след 
предварително 
съгласуване със 
собственика на 
имота;  при липса на 
съгласие се 
прилагат 
разпоредбите на 
Закона за 
териториално и 
селищно устройство. 
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Директни или индиректни институционални изисквания, 
поставени от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни органи Функции на компетентните органи 
 

Забележка 

състоянието на околната среда съгласно 
изискванията на ЗООС; разработват и 
контролират заедно с другите органи 
планове за ликвидиране на 
последствията от аварийни и залпови 
замърсявания на територията на 
общината; по предложение на кмета на 
общината ежегодно с приемането на 
общинския бюджет се определят 
средства за изпълнение на приоритетни 
екологични дейности и проекти, 
включени в общинските програми за 
опазване на околната среда. Кметовете 
на общините в срок до една година след 
влизането в сила на новия ЗООС 
разработват програми за опазване на 
околната среда за съответната община в 
съответствие с указания, одобрени от 
министъра на околната среда и водите, 
внасят ежегодно в общинския съвет 
отчет за изпълнението на програмата за 
околна среда, а при необходимост – и 
предложения за допълване и 
актуализация 

Издав
ане на 
разре
шител
ни и 
лицен
зи 

76/464 и 80/68 предвиждат издаването на 
разрешителни за заустване на определени вещества. 
91/271 предвижда снабдяване с предварително 
разрешение за заустването на отпадъчни води. 
Рамковата Директива изисква съобразяването с 
определени цели за качество при прилагането на 
съществуващия разрешителен режим, и особено 
съобразяване с IPPC. Това налага наличието на 
институции, които са в състояние да преценят 
екологичните рискове, както и да осъществяват и 
контролират мониторинговите дейности. 

Закон за водите 
Наредба № 6 
Наредба № 10 
Проект за нов 
ЗООС и 
прилагащи 
подзаконови 
актове. 

МОСВ - Дирекция 
"Води" 
Басейнови 
дирекции 
РИОСВ 
МОСВ - отдел 
"ОВОС и КР" 

Всички описани органи /без РИОСВ/ 
издават разрешителните, а РИОСВ 
подготвя разрешителните за ползване на 
водни обекти, вкл. за заустване на 
отпадъчни води  
ОВОС и КР издават комплексните 
разрешителни съвместно с Дирекция 
"Води" 

 

Монит
оринг

Няколко Директиви (вж. по-горе) изискват 
мониторингът да се извършва от компетентни органи

Закон за водите ИАОС ИАОС събира, валидира, обобщава и 
осигурява информация за оперативното Чл. 48. (1) Собствен 
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Директни или индиректни институционални изисквания, 
поставени от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни органи Функции на компетентните органи 
 

Забележка 

оринг мониторингът да се извършва от компетентни органи, 
определени от държавите-членки. Част от 
мониторинга може да се поеме от частни фирми, 
които са потенциални замърсители  – т.нар. “собствен 
мониторинг”. 
Изискванията на рамковата Директива за водите 
предполагат извършването на цялостна оценка на 
състоянието на повърхностните и подземни води на 
отделните страни-членки. Това предполага 
разработването на изчерпателна и организирана 
мониторингова система, която обхваща множество 
аспекти. Това може да се извърши от различни 
организации, което ще изисква добра координация 
помежду им. 
Директивите поставят най-различни технически 
изисквания за мониторинга. Някои, като Директивата 
за водите за къпане и Директивата за нитратите 
например, предвиждат прилагането на подробен 
режим за пробовземане и стандартни аналитични 
процедури. 
При всички действуващи Директиви мониторингът се 
базира на оценка на химическите и бактериологични 
свойства на водата. 
Рамковата Директива за водите изисква 
разработването на нови системи за мониторинг и 
системи за класификация, включващи биологичните и 
хидроморфологичните свойства на водата. 
Необходимо е наличието на една национална 
институция с висококвалифицирани кадри и 
качествено оборудване, която да поеме мониторинга, 
да разработи техники, да контролира собствения си 
мониторинг и да анализира и представя данните по 
начин, който може да се използва за преценка на 
съответствието спрямо правните норми. 

Наредба № 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Басейнови 
Дирекции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

осигурява информация за оперативното 
управление на водите и информация за 
обществеността, докладва на ЕАОС. 
Организира и ръководи методическото 
ръководство за провеждането на 
мониторинговата дейност за 
екологичното и химическото състояние 
на водите на басейново ниво; 
обобщаването на  данните за 
екологичното и химическото състояние 
на водите за територията на страната; 
обобщаването на данните от контролно-
информационната система за 
състоянието на отпадъчните води; 
поддържането на информационна 
система за екологичното и химическото 
състояние на водите; методическа 
помощ на лабораториите към 
министерството на околната среда и 
водите в областта на изпитването на 
проби; изпращането на обобщените 
данни по буква "б" в главната дирекция 
по водите. 
 

Провеждат мониторинг на водите, 
съгласно ЗВ - трансферират данните от 
РИОСВ към ИАОС, обслужва и 
поддържа мониторинговата мрежа 
съвместно с РИОСВ на територията на 
басейна; организира и ръководи 
стопанисването на пунктовете от 
националните мрежи за мониторинг на 
водите в рамките на басейновия обхват; 
извършването на  наблюденията за 
състоянието на водите в пунктовете за 
мониторинг в рамките на басейна; 

мониторинг на 
водите се провежда 
от: 

1. титулярите 
на разрешителни за 
водоползване и/или 
ползване на водни 
обекти, в т.ч. и на 
разрешителни за 
заустване на 
отпадъчни води, 
когато в 
разрешителното им 
е записано условие 
за провеждане на 
собствен 
мониторинг; 

2. лицата с 
учредено особено 
право за ползване 
на минерални води - 
изключителна 
държавна 
собственост; 

3. л
ицата, задължени да 
провеждат 
мониторинг на 
водите с издадено 
решение по оценка 
на въздействието 
върху околната 
среда;  

4. лицата, 
задължени да 
провеждат собствен 
мониторинг по 
смисъла на 
наредбата за
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Компетентни органи Функции на компетентните органи 
 

Забележка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИОСВ 
 
 
 
 
 

събирането и контрола резултатите от 
собствения мониторинг, провеждан от 
лицата по чл.48, ал.1 на територията на 
съответния район за басейново 
управление на водите; събирането, 
анализирането, обобщаването и 
съхраняването на резултатите от 
експлоатацията на националните мрежи 
за мониторинг и от собствения 
мониторинг за състоянието на водите за 
всеки воден обект в обсега на басейна; 
установяването на негативните процеси 
в рамките на водните обекти и 
прогнозира тяхното развитие; 
изготвянето на предупреждения; 

разработването на предложения за 
предприемане на мерки за 
предотвратяване на вредните 
последици и оценява ефективността от 
предприетите действия; анализа на 
ефективността на мониторинговите 
мрежи и прави предложения за промени 
в тях; контрола на обектите-емитери, 
формиращи отпадъчни води и
заустващи във водните обекти; 
попълването и актуализирането на 
контролно информационната система за 
състоянието на отпадъчни води 
 
Провежда мониторинг на водите на 
местно ниво, включително емисиите на 
отпадъчни води, обслужва и поддържа 
мониторинговата мрежа съвместно с БД 
на чиято територия е разположена 
 
 

наредбата за 
опазване на водите 
от замърсяване с 
нитрати от 
земеделски 
източници; 

5. лицата 
задължени да 
провеждат собствен 
мониторинг във 
връзка с 
отстраняване на 
минали екологични 
щети; 

6. лицата, 
задължени да 
провеждат 
мониторинг на 
водите по смисъла 
на чл.174, ал.1 от 
Закона за водите. 
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Инст. 
дейно
сти 

Директни или индиректни институционални изисквания, 
поставени от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни органи Функции на компетентните органи 
 

Забележка 

 
НИМХ 
 
 
 
Общини 
 
 
 
 
 
 
 
 
Индустрия 

Мониторира количествените показатели 
в рамките на Националната система за 
хидрологичен мониторинг 
 
Експлоатационните дружества на 
канализационните системи на населени 
места провеждат мониторинг на 
включваните в техните системи 
отпадъчни води и мониторинг да 
качеството на изпусканите от системата 
пречистени /непречистени/ отпадъчни 
води. 
 
Предприятията провеждат собствен 
мониторинг на отпадъчните води от 
дейността им, съгласно ЗВ и чл. 48 от 
Наредба  № 5. 

Докла
дване 

Решение 92/446 внася изменение в много от 
Директивите за водите като включва в тях рамки за 
стандартизирано отчитане. Подобни промени се 
внасят и в други законодателни актове. Рамковата 
Директива изисква да се предоставят на Комисията и 
на ЕКОС копия от всички планове и информация за 
състоянието на водите. Тази връзка може да се 
осъществи най-добре от някоя национална 
институция, напр. министерство, независимо от това,
че подробната екологична информация ще постъпва, 
да кажем, от друга национална институция, 
провеждаща мониторинга. 

ЗООС, Закон за 
водите, 
Споразумение за 
членство на 
Р.България в 
Европейската 
Агенция по 
околна среда 

МОСВ, БД, 
РИОСВ,  ИАОС, 
Общини 
 

Изпълняват всички функции, свързани с 
докладването на национално и 
международно ниво /ЕАОС/, както и с 
информирането на обществеността 
Министерският съвет ежегодно внася в 
Народното събрание доклад за 
състоянието на околната среда, 
предложен от министъра на околната 
среда и водите, който след приемането 
му го публикува като Годишник за 
състоянието на околната среда 
В допълнение на задълженията по 
чл.15, ал.1, т.3 от Закона за достъп до 
обществена информация, всеки 
ръководител на административна 
структура в системата на 
изпълнителната власт публикува 
данните за информационните масиви и 
ресурси от обработена информация за 
околната среда

Тази функция се 
изпълнява 
посредством 
събирането и 
валидирането на 
информацията от 
всички централни и 
регионални органи. 
/виж по-горе/ Във 
връзка със 
задълженията по 
докладването, 
произтичащи от 
членството на 
България в ЕАОС, в 
момента се 
извършва 
осъвременяване  на 
системите и 
техническата 
обезпеченост на 
ИАОС, като след 
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Инст. 
дейно
сти 

Директни или индиректни институционални изисквания, 
поставени от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни органи Функции на компетентните органи 
 

Забележка 

околната среда 
За целите на докладването всички 
изброени органи съставят, обслужват и 
поддържат информационни системи 
(вкл. ГИС), бази данни, регистри, карти и 
кадастри. 

приключване на 
първата фаза на 
тази дейност, 
България премина 
на 9то място по 
ефективност на 
докладването пред 
всички страни-
кандидатки, а също 
и някои страни-
членки на ЕС. 

Инспе
кции 

Действуващите директиви за водите рядко 
предвиждат извършването на инспекции. Така 
например, разрешението за заустване на отпадъчни 
води се издава по 76/464, която обаче не предвижда 
извършването на инспекции. Въпреки това, целите ще 
бъдат постигнати само тогава, когато се предприемат 
инспекции, гарантиращи изпълнението на условията 
по разрешителното. 
91/271 изисква от държавите-членки да гарантират че 
ГПСОВ се изграждат, експлоатират и поддържат по 
начин, който осигурява съобразяването им със 
законовите изисквания. 
Единствената Директива, която изтъква 
необходимостта от проверка на условията за 
издаване на разрешителни per se е тази за 
подземните води, която изисква от компетентните 
органи да вземат ‘подходящите мерки’, за да осигурят 
съблюдаването на правните норми (включително и 
чрез прилагането на мониторинг). 
Директивата за питейните води също изисква от 
държавите-членки да проучват причината за 
несъблюдаването на пределните норми за питейните 
води. 
Рамковата Директива за водите изисква да се 
извършват инспекции дотолкова, доколкото такива се 
предвиждат по силата на друго законодателство. 
Инспекциите могат да се извършват от местни, 

Закон за водите 
Наредба № 10 
Наредба № 9 
Наредба № 12 

МОСВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИОСВ 
 
 
Басейнови 
дирекции 
 

контролира количеството и имисионното 
състояние на водите; спазването на 
изискванията на разрешителното за 
водоползване, когато е издадено от 
министъра на околната среда и водите; 
спазването на условията по 
концесионните договори за води -
изключителна държавна собственост; 
проектните параметри на 
водностопанските съоръжения и 
системи, елементи от които са 
комплексните и значими язовири, 
състоянието на контролно-
измервателните им устройства, 
състоянието на мрежите за 
количествена и качествена 
характеристика на водите; спазването на 
предписания режим за ползване на 
водите на комплексните и значими 
язовири 
 
Контролира изпълнението на записаните 
в разрешителното изисквания 
 
Контролират състоянието и 
проводимостта на речните русла и на 
заустващите съоръжения във 
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Инст. 
дейно
сти 

Директни или индиректни институционални изисквания, 
поставени от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни органи Функции на компетентните органи 
 

Забележка 

областни или национални органи. Не е задължително 
органите, които извършват инспекциите на 
съоръженията да са същите, които са разрешили 
тяхната експлоатация. Ако тези органи са различни, то 
тогава трябва да има връзка помежду им. По този 
начин разрешителните могат да се актуализират, 
когато се наложи. Може да има повече от един 
инспектиращ орган, напр. един местен орган който 
провежда рутинни инспекции, и един национален 
орган, който провежда проверки и мониторинг от 
време на време и проверява ефективността на 
регулативния режим. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МЗ – ХЕИ 
 
 
 
 
 
 
 
 

водоприемниците; добива на инертни 
материали и други дейности в речните 
легла; състоянието и правилната 
експлоатация на: а) водовземните 
съоръжения, съоръженията за 
използване на повърхностните и 
подземните води и съоръженията за 
измерване на водните количества;б) 
пречиствателните съоръжения за 
отпадъчни води;в) канализационните 
системи;г) мрежите за собствен 
мониторинг на водите;д) контролно-
измервателните уредби на 
хидротехническите съоръжения, 
хвостохранилищата, 
шламохранилищата, насипищата и 
системите за следене на сигурността им; 
изпълнението на изискванията на 
издадените разрешителни по този закон; 
имисионното състояние на водите във 
водните обекти; поддържането на 
минимално допустимия отток в реките; 
замърсяването на водоприемниците и 
подземните води при аварийни ситуации 
и залпови изпускания; пречиствателните 
станции за отпадъчни води 
 
Контролира качествата на водите, 
предназначени за питейно-битови цели; 
качествата на минералните води, 
предназначени за пиене или използвани 
за профилактични, лечебни и хигиенни 
цели, включително и на бутилираните 
минерални води в търговската мрежа; 
качествата на водите, предназначени за 
къпане 
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Инст. 
дейно
сти 

Директни или индиректни институционални изисквания, 
поставени от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни органи Функции на компетентните органи 
 

Забележка 

 
Общини 

 
Контролират изграждането, 
поддържането и правилната 
експлоатация на канализационните 
мрежи и инсталациите за пречистване 
на битови отпадъчни води; 
изграждането, поддържането и 
експлоатацията на водностопанските 
системи по чл. 19, т. 4; изграждането и 
регистрацията на кладенците за 
индивидуално водоползване от 
подземните води на територията на 
общината 

 Директива за питейната вода 98/83 предвижда, че ако 
доставката на вода се счита за излагаща на риск 
човешкото здраве, държавите-членки трябва да 
забранят или ограничат нейното използване. 
Директивата за подземните води предвижда 
разрешителните за заустване да се преразглеждат 
или отнемат, ако не се изпълняват условията по тях. 
Директивата за опасните вещества предвижда че ако 
операторът не може да изпълни изискванията на 
разрешителното, то трябва да му се отнеме. 
Рамковата Директива за водите ще наложи на 
държавите-членки да разработят наказателен режим 
за нарушенията на националните правни норми, 
формулирани в съответствие с Директивата. Също 
така, държавите-членки ще са длъжни да вземат 
всички мерки, за да гарантират приложението на този 
режим. Наказателните мерки трябва да бъдат 
“ефективни, съразмерни и обезсърчителни”. 

    

Обще
ствен
о 
участ
ие 

Рамковата Директива изисква предоставянето на 
плановете за управление на речните басейни за 
обсъждане от населението, като тези планове трябва 
да са придружени от обяснителна документация. 
Много от Директивите за водите изискват обявяване: 

Закон за водите 
ЗООС 
Правилник за 
организацията и 
дейността на 

Басейнови 
дирекции 
 
 
 

Обявяват посредством общините 
заявленията за разрешителни и 
проектите на разрешителни по ЗВ. 
Организират общественото обсъждане 
на плановете за управление на речните 
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Инст. 
дейно
сти 

Директни или индиректни институционални изисквания, 
поставени от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни органи Функции на компетентните органи 
 

Забележка 

източниците за питейна вода се дефинират 
посредством изискванията за пречистването, 
водоприемниците на отпадъчни води се 
класифицират като чувствителни и по-малко 
чувствителни зони, има води в които живеят риби и се 
развъждат черупкови организми, както и зони, 
уязвими към нитратите. Рамковата Директива изисква 
класификацията на всички повърхностни води 
съгласно подробни критерии, дефиниращи 
екологичното им състояние. 

басейновите 
дирекции 
Правилник за 
организацията и 
дейността на 
басейновите 
съвети 

 
 
 
Общини 

басейни. Предоставят при поискване 
информация за състоянието на водите в 
обхвата на басейновата дирекция. 
 
Обявяват предложените от БД проекти 
за разрешителни по ЗВ. Организират 
обществените обсъждания на 
водностопанския план и плановете за 
управление на речните басейни. 
Организират обществените обсъждания 
по ОВОС, съвместно с инвеститора.  
Областният управител - за публичната 
държавна собственост, и кметът на 
общината - за публичната общинска 
собственост, е длъжен да обяви: 
 1.  водните обекти, 
предоставени за общо водоползване и 
ползване с определяне на местата за 
тази цел; 
 2.  изискванията, условията или 
забраната за определен вид общо 
водоползване или ползване; 
 3.  разрешените заварени 
индивидуални права на използване, 
както и правата на използване, които 
предстои да се предоставят; 
 4.  обхвата и предназначението 
на принадлежащите земи към водните 
обекти по т. 1 с оглед осъществяване на 
определени видове общо водоползване 
или ползване, съответно ограничение 
или забрани на други видове 
използване, както и изисквания към 
обекти и дейности, съвместими с общото 
водоползване и ползване; 

5.  местата за преминаване през 

 45



Инст. 
дейно
сти 

Директни или индиректни институционални изисквания, 
поставени от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни органи Функции на компетентните органи 
 

Забележка 

имоти - частна собственост, в случаите, 
когато за общото водоползване и/или 
ползване достъпът до водния обект се 
осъществява през такива имоти след 
предварително съгласуване със 
собственика на имота;  при липса на 
съгласие се прилагат разпоредбите на 
Закона за териториално и селищно 
устройство. 
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Директива 98/83/ЕС за качеството на водата, предназначена за човешка консумация 
 

Инст. 
дейности 

Директни или индиректни институционални изисквания, 
поставени от законодателството на ЕС 

Национален нормативен 
акт /приети и проекти/ 

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи 

 

Забележка 

1 2    3 4 5 6

Планиране      

Издаване на 
разрешител 
ни и лицензи 
и др. 

Директива 98/83/ЕС предвижда издаване на 
разрешения за ползване на питейни води с 
отклонения от изискванията (определените 
параметрични стойности на показателите по Анекс І, 
част В) 

Наредба № 9 за 
качеството на водата, 
предназначена за 
питейно - битови цели 
(ДВ, бр. 30 от 2001г.) 

РХЕИ, отдел 
“ДСК” 

 

 

 

 

МЗ, дирекция 
“ЗПДСК” 

 

 

 

 

МЗ, дирекция 
“ЗПДСК” 

 

 

 

 

Директорът на РХЕИ разрешава отклонение от 
изискванията по Приложение № 1, таблица Б до 
определена максимална стойност. Без да се допуска 
опасност за здравето на потребителите. 
Отклонението се разрешава за възможно най –
кратък период от време, не по – дълъг от три години. 
(Предвиден е преходен период за това задължение 
на РХЕИ – 01. 01. 2010г.)  

Повторно удължаване на срока, за период не по -
дълъг от три години, се разрешава от Главния 
държавен санитарен инспектор, въз основа на 
извършен преглед за преценка ефективността на 
предприетите действия за отстраняване на 
отклоненията и обосновка от РХЕИ. (Предвиден е 
преходен период за това задължение на МЗ – 01. 01. 
2010г.). 

При изключителни обстоятелства Главният 
държавен санитарен инспектор може да разреши 
ползването за трети път на вода с отклонение, за 
срок не по - дълъг от три години. (Предвиден е 
преходен период за това задължение на МЗ – 01. 01. 
2010г.).  

До влизане в сила на 
посочените в колона 5 
изисквания, 
разрешения за 
използване на води за 
питейно - битови цели 
от нови водоизточници 
с отклонения от 
наредбата се издават 
само от Главния 
държавен санитарен 
инспектор. 

Мониторинг, 
в т.ч. 
информаци- 
онно 
б

Директива 98/83/ЕС изисква провеждане на 
постоянен мониторинг на качеството на питейната 
вода. Компетентните органи трябва да разработят 
програми за мониторинг на питейната вода.

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

Водоснабди-
телните 
организации 

Водоснабдителните организации провеждат или 
възлагат извършването на мониторинг, съгласно 
наредбата. Лабораторните изпитвания за целите на 
мониторинга се извършват в собствени или се 
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Инст. 
дейности 

Директни или индиректни институционални изисквания, 
поставени от законодателството на ЕС 

Национален нормативен 
акт /приети и проекти/ 

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи 

 

Забележка 

обезпечава- 
не 

програми за мониторинг на питейната вода. (ДВ, бр. 30 от 2001г.)  

РХЕИ, отдели  
“ДСК”, “ЛИ” и 
“ППЗ” 

 

 

възлагат на акредитирани лаборатории. 

РХЕИ проверяват чрез мониторинг съответствието 
на подаваната към консуматорите питейна вода по 
показателите за качество, съгласно наредбата.  

В изпълнение на задълженията си, компетентните 
органи, съвместно разработват програми за 
мониторинг на питейните води, които по обхват и 
честота отговарят на минимума изисквания по 
Приложение № 2 на наредбата и са съобразени със 
специфичните регионални условия.  

Дейностите по мониторинга включват: вземане на 
проби, провеждане на лабораторни изпитвания, 
попълване и издаване на протоколи, водене на 
документация с данни от лабораторните анализи, 
поддържане на компютърна информационна 
система, създаване и поддържане на система за 
осигуряване на качество на данните и др.  

 

 

 

 

Честотата на 
провеждане на 
мониторинга се 
определя от обема 
вода, който се подава 
в съответната зона на 
водоснабдяване. 

Докладване Директива 98/83/ЕС изисква веднъж на три години да 
бъде публикуван национален доклад за качеството 
на питейните води. Дават се насоки към форматите 
на отчетите за изготвяне на националния доклад. 
Националният доклад следва да се изпраща на 
Европейската комисия в двумесечен срок от неговото 
публикуване. 

Европейската комисия следва да бъде уведомявана 
за транспонирането на директивата в националните 
законодателства. 

Специфични изисквания към докладването по 
директиви в областта на водите се поставят с 
Решение 92/446 ЕЕС, изменено с Решение 95/337ЕС.

Наредба № 9 за 
качеството на водата, 
предназначена за 
питейно - битови цели 
(ДВ, бр. 30 от 2001г.) 

МЗ, дирекция 
“ЗПДСК”, 
МРРБ, РХЕИ, 
Водоснабди- 
телни 
организации 

Компетентните органи обменят данните от 
провеждания от тях мониторинг за качествата на 
питейната вода и съвместно изготвят обобщени 
годишни доклади за регионите. 

Обобщените регионални доклади се изпращат 
ежегодно в Министерството на здравеопазването и 
Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството за поддържане на национална 
информационна система за качеството на питейната 
вода и съвместно изготвяне на тригодишен обобщен 
национален доклад, който подлежи на публикуване в 
рамките на една година след края на отчетния 
период. Първият доклад се изготвя за периода 2002 
– 2004г. 

Министерство на здравеопазването събира и 
анализира информацията за питейните води с 

Обемът и 
съдържанието на 
годишния доклад се 
определя съвместно от 
Министерството на 
здравеопазването и 
Министерство на 
регионалното развитие 
и благоустройството, 
като се взимат 
предвид изискванията 
на чл. 2, ал. 1, т. 3 и 4, 
чл. 5, ал. 2, чл. 9, ал. 1, 
чл. 10 и чл. 11, ал. 7 на 
наредбата. 
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Инст. 
дейности 

Директни или индиректни институционални изисквания, 
поставени от законодателството на ЕС 

Национален нормативен 
акт /приети и проекти/ 

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи 

 

Забележка 

допуснати отклонения от изискванията на наредбата 
по реда на чл. 11, ал. 1, 2 и 3, за обстоятелствата по 
чл. 6, ал. 4 и може да предоставя събраната 
информация и обобщения национален доклад по чл. 
14, ал. 3, когато това се налага за изпълнение на 
задължения на българското правителството, по 
международни договори в тази област. 

Инспекции и 
налагане на 
законодател- 
ството 

Съгласно Директива 98/83/ЕС, когато има 
несъответствие на качеството на питейната вода с 
изискванията на директивата следва да се извършва 
незабавно проучване на причините. 

Мерките за отстраняване на несъответствието и 
възстановяване на доброто качество на водата 
трябва да се предприемат в най - кратки срокове. 

Когато отклоненията в качеството на питейната вода 
представляват потенциална опасност за човешкото 
здраве трябва да се предприемат всички необходими 
действия за опазване здравето на хората, 
включително ограничаване или прекратяване на 
водоснабдяването.  

Наредба № 9 за 
качеството на водата, 
предназначена за 
питейно - битови цели 
(ДВ, бр. 30 от 2001г.) 

Закон за народното 
здраве 

Правилник за прилагане 
на Закона за народното 
здраве  

РХЕИ, отдел 
“ДСК”  

МЗ, дирекция 
“ЗПДСК” 

Във всички случаи на несъответствие на качеството 
на питейната, водоснабдителните организации 
незабавно провеждат или възлагат проучване, с цел 
установяване на причината, като своевременно 
информират РХЕИ. 

Съответната водоснабдителна организация, в 
зависимост от степента на отклонение и 
потенциалната опасност за здравето, предприема в 
най - кратки срокове действия за отстраняване на 
несъответствието и възстановяване качеството на 
водата за  питейно - битови нужди.  

В случай, че питейната вода представлява 
потенциална опасност за здравето, поради 
несъответствие с изискванията за качество или 
друга причина, РХЕИ забраняват или ограничават 
употребата и. При необходимост могат да се 
предприемат и други действия за опазване на 
здравето. 

РХЕИ са длъжни да извършват регулярен текущ 
контрол на санитарно – хигиенното състояние на 
водоснабдителните обекти и съоръжения – питейни 
водоизточници, санитарно – охранителни зони около 
водоизточниците, помпени станции, пречиствателни 
станции, хлораторни станции, резервоари и др. 
Всеки водоснабдителен обект или съоръжение 
трябва да се проверява не по – малко от два пъти 
годишно. 
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Инст. 
дейности 

Директни или индиректни институционални изисквания, 
поставени от законодателството на ЕС 

Национален нормативен 
акт /приети и проекти/ 

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи 

 

Забележка 

Информира- 
не на 
обществе- 
ността, 
обществено 
участие, 
оповестява- 
не и др. 

Съгласно Директива 98/83/ЕС трябва да се гарантира 
достъпа на потребителите до актуална и адекватна 
информация за качеството на питейната вода. 
Следва да се предоставя информация на 
потребителите и в редица конкретно посочени случаи 
- при  предприемане на действия за отстраняване на 
несъответствията в качеството на водата, при 
допускане ползването на питейна вода с отклонение 
от изискванията и др. 

Наредба № 9 за 
качеството на водата, 
предназначена за 
питейно - битови цели 
(ДВ, бр. 30 от 2001г.) 

Водоснабди-
телните 
организации 

РХЕИ, отдел 
“ДСК” , “ППЗ”  

МЗ, дирекция 
“ЗПДСК” 

Компетентните органите са длъжни да осигуряват 
достъп на потребителите до обективна и актуална 
информация за качеството на питейната вода. 

Във всички случаи, когато несъответствията в 
качеството на питейната вода представляват 
опасност за здравето, водоснабдителните 
организации и РХЕИ информират потребителите за 
предприетите действия. 

При издаване на разрешение за ползване на 
питейна вода с отклонение и свързаните с него 
условия, компетентни органи (водоснабдителната 
организация и РХЕИ) са длъжни своевременно, 
съвместно да информират засегнатите потребители 
и осигурят консултации за рисковите групи от 
населението. 

РХЕИ информират 
заинтересованото 
население, че 
наредбата не се 
прилага за 
индивидуални и 
обществени местни 
водоизточници, като 
дават необходимите 
препоръки за 
недопускане на риск за 
здравето при ползване 
на водата, както и при 
наличие на конкретна 
опасност за човешкото 
здраве. 
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Директива 76/160/ЕЕС за качеството на водата за къпане 
 

Инст. 
дейности 

Директни или индиректни институционални изисквания, 
поставени от законодателството на ЕС 

Национален нормативен 
акт /приети и проекти/ 

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи 

 

Забележка 

1 2    3 4 5 6

Планиране Съгласно Директива 76/160/ЕЕС под "води за къпане" 
се разбират всички  пресни течащи или стоящи води, 
или части от тях, както и морските води, където 

- къпането е разрешено изрично от компетентните 
власти на всяка страна-членка 

- къпането не е забранено и традиционно се 
практикува от голям брой къпещи се 

Като "зона за къпане" се определя всяко място 
където се намират водите за къпане 

Наредба № 11 за 
качеството на водите за 
къпане (ДВ, бр. 25 от 
2002г.) 

РХЕИ, отдел 
“ДСК” 

Общини 

Областни 
управи 

Басейнови 
дирекции 

В срок от 4 месеца след влизане в сила на 
наредбата, кметовете на общините съставят 
първоначален списък на зоните за къпане на 
територията на съответната община, когато водите 
за къпане в тях са изключителна публична или 
публична държавна собственост, или общинска 
собственост. 

Списъкът на зоните за къпане се изпраща в РХЕИ и 
съответната басейнова дирекция за управление на 
водите. Директорът на басейновата дирекция по 
служебен път предоставя становище в РХЕИ по 
изпратените списъци. 

След получаване на първоначалните списъци, 
директорът на РХЕИ уведомява в срок от 3 месеца 
кмета на общината за това, дали посочените зони за 
къпане и води за къпане на територията на 
общината, отговарят на изискванията на наредбата. 

За зоните за къпане, които не отговарят на 
изискванията на наредбата, в уведомлението се 
посочват причините за несъответствието, мерките, 
необходими за постигане на съответствие с 
наредбата, както и сроковете, в които трябва да 
стане това. 

Кметът на общината изпраща на областния 
управител екземпляр от уведомлението, за водните 
обекти, съдържащи води изключителна публична 
или публична държавна собственост. 

За случаите, когато водите за къпане не отговарят 
на изискванията, кметът на общината изготвя 

В списъка се включват: 

- съществуващите зони 
за къпане, изрично 
определени за тази цел 
със заповед на кмета 
на общината или по 
силата на други актове; 

- зони за къпане, 
където къпането не е 
изрично забранено и 
традиционно се 
практикува от голям 
брой къпещи се; 

- други зони за къпане. 
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Инст. 
дейности 

Директни или индиректни институционални изисквания, 
поставени от законодателството на ЕС 

Национален нормативен 
акт /приети и проекти/ 

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи 

 

Забележка 

програма за постигане съответствие на зоните за 
къпане на територията на общината с изискванията 
на наредбата. Когато водният обект съдържа води 
изключителна публична или публична държавна 
собственост, програмата се изготвя съвместно от 
областния управител и кмета на съответната 
община.  Програмата се съгласува с басейновата 
дирекция и ХЕИ. 

Издаване на 
разрешител-
ни лицензии, 
регистрира- 
не, 
въвеждане 
на режими 
на 
територии и 
др. 

Съгласно Директива 76/160/ЕЕС под "води за къпане" 
се разбират всички  пресни течащи или стоящи води, 
или части от тях, както и морските води, където 

- къпането е разрешено изрично от компетентните 
власти на всяка страна-членка 

- къпането не е забранено и традиционно се 
практикува от голям брой къпещи се 

Като "зона за къпане" се определя всяко място 
където се намират водите за къпане 

 

 

Директива 76/160/ЕЕС допуска в конкретни случаи 
изключения по някои параметри, за определени води 
и зони за къпане, без да се създава риск за 
човешкото здраве. 

Наредба № 11 за 
качеството на водите за 
къпане (ДВ, бр. 25 от 
2002г.) 

Закон за водите 

 

 

 

 

 

Наредба № 11 за 
качеството на водите за 
къпане (ДВ, бр. 25 от 
2002г.) 

Общини, 
Областни 
управи 

 

 

 

 

 

 

 

РХЕИ, отдел 
“ДСК”, МЗ, 
дирекция 
“ЗПДСК” 

На основание уведомлението от РХЕИ, кметът на 
общината или областният управител определят със 
заповед водните обекти за общо ползване за 
къпане, съобразно чл. 41, ал. 3 на Закона за водите. 
В заповедта се обявяват зоните за къпане, водите за 
къпане и сезона за къпане.  

При последващо определяне на нови зони за къпане 
кметът на общината или областният управител 
издават заповедта във връзка с чл. 41, ал. 3 от 
Закона по водите, след съгласуването й с РХЕИ и 
Басейновата дирекция и получаване на 
уведомление от РХЕИ, че са изпълнени 
изискванията наредбата. 

РХЕИ (МЗ) допускат в конкретни случаи ползването 
на води за къпане с отклонение от изискванията, 
когато няма опасност за здравето на къпещите се, 
като се определят мерки и условия за безопасно 
ползване на водата за къпане.  

 

Мониторинг, 
в т.ч. 
информаци -
онно-
обезпечава- 
не  

Директива 76/160/ЕЕС изисква провеждане на 
мониторинг на качеството на водите за къпане.  

Наредба № 11 за 
качеството на водите за 
къпане (ДВ, бр. 25 от 
2002г.) 

 

РХЕИ, отдели  
“ДСК”, “ЛИ”  

 

 

РХЕИ извършват вземане на проби и анализ на вода 
от зоните за къпане с обхват на показатели и 
минимална честота, определени в Приложението 
към наредбата.  

Вземането на проби се извършва през сезона за 
къпане. По преценка на органите на ДСК, вземане 
на проби може да се извършва и извън посочения 

Честотата на взимане 
на проби за повечето 
показатели е веднъж 
на две седмици. 
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Инст. 
дейности 

Директни или индиректни институционални изисквания, 
поставени от законодателството на ЕС 

Национален нормативен 
акт /приети и проекти/ 

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи 

 

Забележка 

период, с цел проследяване сезонната динамика в 
качеството на водите. 

Дейностите по мониторинга включват: вземане на 
проби, провеждане на лабораторни изпитвания, 
попълване и издаване на протоколи, водене на 
документация с данни от лабораторните анализи, 
създаване на компютърна информационна система, 
създаване и поддържане на система за осигуряване 
на качество на данните и др.  

Докладване Директива 76/160/ЕЕС изисква регулярно докладване 
за най – важните характеристики и качеството на 
водите за къпане. 

Необходимо е докладване и в определени случаи, 
когато се допуска дългосрочно несъответствие на 
качеството на водите за къпане или изключение от 
разпоредбите по някои параметри. 

Европейската комисия следва да бъде уведомявана 
за транспонирането на директивата в националните 
законодателства. 

Специфични изисквания към докладването по 
директиви в областта на водите се поставят с 
Решение 92/446 ЕЕС, изменено с Решение 95/337ЕС.

Наредба № 11 за 
качеството на водите за 
къпане (ДВ, бр. 25 от 
2002г.) 

 

МЗ, дирекция 
“ЗПДСК”,  
РХЕИ, отдели 
“ДСК”, “ППЗ” 

РХЕИ изготвят обобщен регионален доклад, 
включващ списъка на зоните за къпане и справка за 
качеството на водите им, който изпращат в срок от 3 
месеца след приключване на сезона за къпане в 
Министерство на здравеопазването, с цел изготвяне 
и поддържане на национален регистър за всички 
обекти за къпане в Република България.  

Министерство на здравеопазването ежегодно 
изготвя и публикува  обобщен национален доклад за 
предходния сезон за къпане. 

Министерство на здравеопазването събира и 
анализира информацията за водите и зоните за 
къпане по чл. 10, ал. 3 на наредбата, за допуснатите 
отклонения по реда на чл. 16 и може да предоставя 
събраната информация и обобщения национален 
доклад по чл. 18, ал. 3, когато това се налага за 
изпълнение на задължения на Република България, 
по международни договори в тази област. 

Разпоредбите се 
прилагат от 01. 01. 
2005 г. 

Инспекции и 
налагане на 
законода- 
телството 

Съгласно Директива 76/160/ЕЕС, трябва да се 
извършват периодични проучвания за наличие на 
източници на замърсяване, които могат да повлияят 
на качеството на водите в зоните за къпане. 

  

Наредба № 11 за 
качеството на водите за 
къпане (ДВ, бр. 25 от 
2002г.) 

Закон за народното 
здраве

Басейнови 
дирекции, 

РХЕИ, отдел 
“ДСК”  

 

Басейновите дирекции и РХЕИ, съвместно с други 
компетентни органи, провеждат периодично 
проучване върху условията, формиращи качеството 
на водите в горната част на течението при течащи 
води и условията в прилежащите области в случаите 
на стоящи и морски води. 

Проучването обхваща 
географски и 
топографски данни, 
обем и естество на 
източниците на 
замърсяване, 
потенциалните
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Инст. 
дейности 

Директни или индиректни институционални изисквания, 
поставени от законодателството на ЕС 

Национален нормативен 
акт /приети и проекти/ 

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи 

 

Забележка 

здраве 

Правилник за прилагане 
на закона за народното 
здраве 

В сезона за къпане РХЕИ са длъжни да извършват 
регулярен текущ  контрол на санитарно – хигиенното 
състояние на откритите водни площи, използвани за 
къпане.  

Директорът на РХЕИ забранява със заповед 
къпането в зоната за къпане, когато не е постигнато 
съответствие с изискванията на наредбата в 
определените срокове или постигането на 
съответствие е невъзможно и ползването на водите 
за къпане създава риск за здравето. 

потенциалните 
замърсители и техните 
ефекти, с оглед 
възможното 
повлияване върху 
качеството на водата в 
зоната за къпане, в 
зависимост от 
отдалечеността на 
разположението им. 

Информира- 
не на 
обществе-
ността, 
обществено 
участие, 
оповестява- 
не и др. 

В Директива 76/160/ЕЕС няма конкретни разпоредби, 
свързани с информиране на обществеността или за 
обществено участие, но директивата изцяло е 
свързана с ползването на водите за къпане от 
широки кръгове на населението, поради което 
информирането на обществеността е наложително. 

Наредба № 11 за 
качеството на водите за 
къпане (ДВ, бр. 25 от 
2002г.) 

Общини, 
Областни 
управи, 
РХЕИ, отдел 
“ДСК” , “ППЗ”  

 

Кметът на общината или областният управител 
определят със заповед водните обекти за общо 
ползване за къпане, съобразно чл. 41, ал. 3 на 
Закона за водите. В заповедта се обявяват зоните за 
къпане, водите за къпане и сезона за къпане. 

Кметът на общината или областният управител 
обявяват водите и зоните за къпане, които не 
отговарят на изискванията на наредбата, като дават 
възможност на всички заинтересовани лица да се 
запознаят с получените уведомления от РХЕИ. 

Кметът на общината може да насрочи обществено 
обсъждане за състоянието на водите и зоните за 
къпане, които не отговарят на изискванията, с цел 
подпомагане изготвянето на програмата за 
постигане на съответствие. 

Кметът на общината е длъжен да осигури 
обозначаването на забранената за къпане зона с 
табели или други трайни знаци, съдържащи 
предупреждение, че зоната не отговаря на 
изискванията на наредбата. 

Общинските администрации ежегодно, преди 
началото на сезона за къпане, изготвят и обявяват 
списък на разрешените зони за къпане на тяхната 

Заповедта се поставя 
на видно място в 
общинската или 
областната 
администрация и на 
други общодостъпни 
места, както и се 
обявява чрез медиите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списъкът се обявява 
чрез поставяне на 
видно място в
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Директни или индиректни институционални изисквания, 
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Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи 

 

Забележка 

територия, с цел информиране на населението. 

Компетентните органите са длъжни да осигуряват 
достъп на потребителите до обективна и актуална 
информация за качеството на водите за къпане.  

видно място в 
общинската 
администрация и на 
други общодостъпни 
места, както и чрез 
медиите. 
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Директива 75/440/ЕЕС за качествените изисквания към повърхностните води, предназначени за използване за питейно - 
битово водоснабдяване 

Директива 79/869/ЕЕС за методите за изследване и честотата на вземане на проби и анализ от повърхностните води, 
предназначени за използване за питейно - битово водоснабдяване 

 
Забележка: Двете Директиви са взаимно свързани

 
 

Инст. 
дейности 

Директни или индиректни институционални изисквания, 
поставени от законодателството на ЕС 

Национален нормативен 
акт /приети и проекти/ 

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи 

 

Забележка 

1 2    3 4 5 6

Планиране Директива 75/440/ЕЕС изисква разработване на 
систематичен план на действие за подобряване на 
повърхностните води, предназначени за питейно -
битово водоснабдяване и специално на тези, 
попадащи в категория А3. За целта следва да се 
изготвят дългосрочни национални програми, чрез 
които да се предприемат необходимите мерки за 
осигуряване постоянното подобряване на околната 
среда и в частност на повърхностните води.  

Наредба № 12 за 
качествените 
изисквания към 
повърхностни води, 
предназначени за 
питейно - битово 
водоснабдяване 

Басейнови 
дирекции 

РХЕИ, отдел 
“ДСК”, “ППЗ” 

Басейновите дирекции със съдействието на РХЕИ 
изготвят дългосрочни регионални програми, 
предвиждащи конкретни действия и срокове, 
базирани на плановете за управление на речните 
басейни, за подобряване качеството на околната 
среда, включително повърхностните води и особено 
на тези попадащи в категория А3. Предвижданите 
действия и срокове, следва да са съобразени с 
техническите и икономически възможности за 
тяхното постигане, както и с необходимостта от 
водни количества от всяка една категория. 

 

В Националния 
водностопански план 
и/или в националните 
програми по чл. 151, т. 
2, буква “г” от Закона 
за водите, 
задължително се 
предвиждат цели, 
аналогични на 
посочените в ал. 3, за 
осъществяване на 
приоритети от 
национално значение. 
Сроковете за 
постигане на тези цели 
не могат да бъдат по - 
дълги от 10 години. 

Издаване на 
разрешител- 
ни, лицензи, 
регистрира-
не, 
въвеждане 
на режими 
на територии 

Директива 75/440/ЕЕС предвижда, повърхностните 
води да се разпределят според определените 
гранични стойности на показателите в три категории, 
А1, А2 и А3. Тези групи съответстват на три различни 
по качество повърхностни води. 

 

Наредба № 12 за 
качествените 
изисквания към 
повърхностни води, 
предназначени за 
питейно - битово 
водоснабдяване 

Басейнови 
дирекции 

РХЕИ, отдел 
“ДСК”, “ППЗ” 

 

В срок до една година от обнародване на наредбата, 
басейновите дирекции със съдействието на РХЕИ на 
основата на съществуващите данни и на принципа 
на речния басейн, извършват категоризация на 
водите от повърхностните водоизточници, които се 
използват за питейно - битово водоснабдяване. 

(2) За извършване на категоризацията, 

За извършване на 
категоризацията, 
водоснабдителните 
организации 
предоставят 
необходимата 
информация, относно 
използваните от тях
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Инст. 
дейности 

Директни или индиректни институционални изисквания, 
поставени от законодателството на ЕС 
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органи 

Функции на компетентните органи 

 

Забележка 

и др.  

 

 

 

 

 

 

 

Директива 75/440/ЕЕС не допуска използването за 
питейно водоснабдяване на повърхностни води с 
качество по – лошо от категория А3, освен в 
изключителни случаи и при възможност за 
подходяща обработка, вкл. смесване. 

 

 

 

Директива  75/440/ЕЕС допуска в конкретни случаи 
изключения по някои параметри, за определени 
водни обекти с повърхностни води, без да се създава 
риск за човешкото здраве. 

 

 

 

 

 

 

 

Наредба № 12 за 
качествените 
изисквания към 
повърхностни води, 
предназначени за 
питейно - битово 
водоснабдяване 

 

 

Наредба № 12 за 
качествените 
изисквания към 
повърхностни води, 
предназначени за 
питейно - битово 
водоснабдяване 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЗ, дирекция 
“ЗПДСК” 

 

 

 

 

 

РХЕИ, отдел 
“ДСК”, МЗ, 
дирекция 
“ЗПДСК” 

 

водоснабдителните организации предоставят 
необходимата информация, относно използваните 
от тях или предвиждани да бъдат използвани 
повърхностни водоизточници за питейно - битово 
водоснабдяване, включително наличните данни за 
качеството на водите им. 

 

 

При изключителни обстоятелства и липса на 
възможност за алтернативно водоснабдяване, 
Министерство на здравеопазването, съгласувано с 
Министерство на околната среда и водите и 
Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството, дава разрешение за ползване на 
повърхностни води с качество по – лошо от 
категория А3, при условие, че се прилагат 
подходящи методи за обработка, в това число и 
смесване на води. 

РХЕИ (МЗ) допускат в конкретни случаи ползването 
на вода с отклонения от изискванията, когато няма 
риск за здравето, като се определят мерки и условия 
за безопасно ползване на водата. 

  

използваните от тях 
или предвиждани да 
бъдат използвани 
повърхностни 
водоизточници за 
питейно - битово 
водоснабдяване, 
включително 
наличните данни за 
качеството на водите 
им. 

Мониторинг, 
в т.ч. 
информаци- 
онно 
обезпечава- 
не 

Директиви 75/440/ЕЕС и 79/869/ЕЕС изискват 
провеждане на мониторинг на качеството на 
повърхностните води, предназначени за питейно –
битово водоснабдяване.  

Наредба № 12 за 
качествените 
изисквания към 
повърхностни води, 
предназначени за 
питейно - битово 
водоснабдяване 

Басейнови 
дирекции, 
РХЕИ, отдели 
“ДСК” и “ЛИ” 

Водоснабди-
телните 
организации

Басейновите дирекции извършват мониторинг по 
физичните и химичните показатели. 

РХЕИ извършват мониторинг по микробиологичните 
показатели.  

Водоснабдителните организации провеждат или 
възлагат извършването на собствен мониторинг на 
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Инст. 
дейности 

Директни или индиректни институционални изисквания, 
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Функции на компетентните органи 

 

Забележка 

водоснабдяване организации 

 

 

 

 

повърхностните води за питейно - битово 
водоснабдяване, които използват. 

В изпълнение на задълженията си басейновите 
дирекции и РХЕИ, съвместно разработват програми 
за мониторинг на повърхностните води, като се 
отчитат специфичните регионални условия. Обемът 
и съдържанието на програмата за мониторинг се 
определя със заповед на министъра на околната 
среда и водите и министъра на здравеопазването.  

Честотата на провеждане на мониторинга е в 
зависимост от числеността на водоснабдяваното 
население и категорията на повърхностните води, 
които се използват. 

Дейностите по мониторинга включват: вземане на 
проби, провеждане на лабораторни изпитвания, 
попълване и издаване на протоколи, водене на 
документация с данни от лабораторните анализи, 
поддържане на компютърна информационна 
система, създаване и поддържане на система за 
осигуряване на качество на данните и др.  

 

 

Водоснабдителните 
организации могат да 
се включват в 
разработването и 
изпълнението на 
програмите при 
писмено изразено 
желание от тяхна 
страна. 

Честотата на 
провеждане на 
мониторинга е в 
зависимост от 
числеността на 
водоснабдяваното 
население и 
категорията на 
повърхностните води, 
които се използват. 

Докладване Директива 75/440/ЕЕС изисква общо докладване по 
прилагането й. 

Необходимо е докладване и в определени случаи, 
когато се допуска ползване на води неотговарящи на 
изискванията, при извънредни обстоятелства или 
изключение от разпоредбите по някои параметри. 

Директива 79/869/ЕЕС изисква докладване, относно 
методите и честотата на вземане на проби и анализ. 

Европейската комисия следва да бъде уведомявана 
за транспонирането на директивата в националните 
законодателства. 

Наредба № 12 за 
качествените 
изисквания към 
повърхностни води, 
предназначени за 
питейно - битово 
водоснабдяване 

МОСВ, МЗ, 
дирекция 
“ЗПДСК”, 
Басейнови 
дирекции, 
РХЕИ 

Басейновите дирекции съвместно с РХЕИ изготвят 
обобщен годишен доклад за качеството на 
повърхностните води, предназначени за питейно -
битово водоснабдяване, за речните басейни в 
рамките на районите за басейново управление на 
водите.  

Докладите се изпращат ежегодно в Министерство на 
околната среда и водите и Министерството на 
здравеопазването, които съвместно изготвят 
тригодишен обобщен национален доклад, който 
подлежи на публикуване от Министерство на 
околната среда и водите в рамките на една година 
след края на отчетния период Първият доклад се

Обемът и 
съдържанието на 
доклада се определя 
със съвместна 
Заповед на министъра 
на околната среда и 
водите и министъра на 
здравеопазването. 
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Забележка 

Специфични изисквания към докладването по 
директиви в областта на водите се поставят с 
Решение 92/446 ЕЕС, изменено с Решение 95/337ЕС.

след края на отчетния период. Първият доклад се 
изготвя за периода 2002 – 2004г.  

Министерство на околната среда и водите събира и 
анализира информацията за случаите по чл. 4, ал. 2, 
на наредбата, за допуснатите отклонения по реда на 
чл. 9, по прилагането на чл. 8, ал. 2 и чл. 14 и може 
да предоставя събраната информация и обобщения 
национален доклад по чл. 16, ал. 5, когато това се 
налага за изпълнение на задължения на Република 
България, по международни договори в тази област. 

Инспекции и 
налагане на 
законодател- 
ството 

       

Информира- 
не на 
обществе- 
ността, 
обществено 
участие, 
оповестява- 
не и др. 

В Директиви 7/440/ЕЕС и 79/869/ЕЕС няма конкретни 
разпоредби, свързани с информиране на 
обществеността или за обществено участие, но 
директивите изцяло са свързани с ползването на 
повърхностните води за питейно – битово 
водоснабдяване от широки кръгове на населението, 
поради което информирането на обществеността е 
наложително. 

Наредба № 12 за 
качествените 
изисквания към 
повърхностни води, 
предназначени за 
питейно - битово 
водоснабдяване 

Басейнови 
дирекции, 
РХЕИ, отдели 
“ДСК” , “ППЗ”, 
Водоснабди-
телните 
организации  

Компетентните органи и водоснабдителните 
организации са длъжни да осигуряват достъп на 
потребителите до обективна и актуална информация 
за качеството на повърхностните води, 
предназначени за питейно - битово водоснабдяване.
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Директива 91/ 676/ EEС относно защита на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници 
Институци
онални 
дейности 

Директни или индиректни институционални 
изисквания, поставени от законодателството 
на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

1 2     3 4 5 6

Планир
ане и 
т.н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директивата изисква компетентните 
власти да установят, ограничат и 
предотвратят замърсяването на водите 
с нитрати от земеделски източници. За 
целта да се изготвят доклади за 
настоящето замърсяване на 
повърхностните и  подпочвените води с 
нитрати. Да се установят районите в 
страната, определени като 
чувствителни зони, които допринасят за 
замърсяването на водите. Да се 
утвърдят програми за ограничаване на 
замърсяването на водите с нитрати 
основно чрез прилагане на правилата 
за ДЗП, като за целта  земеделските 
производители бъдат информирани и 
обучени.Да се контролира спазването 
на правилата на ДЗП, особено  в 
териториите на санитарно-
охранителните зони. 

 

ЗОВ 

Наредба № 2 от 
16.10.2000г  

МОСВ, МЗ 
МЗГ 
 

 

 

 

 
НССЗ 
 
 
 
 
 
НСРЗ към МЗГ 
 
 

Министърът на околната среда и водите: 
1. определя водите във водните обекти или 

части от тях, които са замърсени или 
застрашени от замърсяване 

2. определя като чувствителни районите, в 
които чрез просмукване или оттичане водите 
по т. 1 се замърсяват с нитрати от 
земеделски източници. 

Списъците се актуализират на всеки 4 години. 
МЗГ съвместно с МОСВ  изготвя програми за 
ограничаване, предотвратяване и ликвидиране на 
замърсяването на водите с нитрати 

Изготвя и утвърждава  правила за ДЗП за всеки 
конкретен  район, определен като чувствителна зона

Изготвя програми за информиране и обучение на 
земеделските производители по въпросите на ДЗП 

Обучава и информира земеделските производители 
с правилата на ДЗП. 

Събира, обобщава и предоставя пред другите 
компетентни органи информация за прилагане на 
правилата на ДЗП 

Контролира спазването на правилата на ДЗП, 
особено  в териториите на санитарно-охранителните 
зони. 

Анализира проби за съдържание на нитрати във 
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Институци
онални 
дейности 

Директни или индиректни институционални 
изисквания, поставени от законодателството 
на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

водите за напояване и подготвя доклад за 
резултатите от анализите, който представя пред МЗГ

Монито
ринг 

Провеждане на мониторинг за 
определяне на състоянието на водите, 
замърсени или застрашени от 
замърсяване с нитрати. 

Наредба № 2 от 
16.10.2000г 

МОСВ,МЗ 

МЗГ 

 

 

МЗГ – НСРЗ 

 

ЦЛКПНТМТ и 

РСРЗ  

 

Мониторингът на водите във водните обекти или в 
части от тях, замърсени или застрашени от 
замърсяване с нитрати от земеделски източници се 
извършва от басейновите дирекции. 

Мониторингът на съдържанието на нитрати във 
водите, предназначени за питейно-битови цели, се 
извършва от Министерство на здравеопазването. 

Мониторингът за съдържанието на нитрати във 
водите за поливане се извършва от Министерство на 
земеделието и горите. 

Мониторингът на водите вчувствителните зони се 
извършва от специализирани фирми въз основа 
договор с лицата, от чиято дейност се замърсяват 
водите. 

Министърът на земеделието и горите възлага 
разработването на програми за мониторинг на 
водите, включени в програмите за ограничаване и 
ликвидиране на замърсяването 

Провеждат мониторинг за съдържанието на нитрати 
във водите за напояване: 

- Вземат  проби 

- извършват лабораторни анализи 
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Директива 86 / 278 / ЕИО за изискванията за опазване на околната среда и в частност на почвите в случаите на употреба на 
утайки от ПСОВ в селското стопанство 

      

Планир
ане и 
т.н. 

 

Директивата изисква да се 
регламентира използването на утайки 
от пречиствателни станции за нуждите 
на земеделието. Утайки, които 
притежават полезни агрохимически 
свойства могат да се използват в 
земеделието, но без да оказват вредно 
въздействие върху почвата, растенията 
и качеството на готовата продукция. 
Преди употребата на утайките да се 
направят изпитвания  както за техния 
химически състав, така и  за 
агрохимическите свойства на почвите-
общи и усвоими форми на макро и 
микро елементи и наличието на тежки 
метали в тях. Да се контролира 
спазването на забраната за използване 
на утайките при някои видове култури, 
както и при почви с неподходящ състав. 
Производителите на утайки да 
предоставят на компетентните органи 
пълна информация за количествата и 
качествата на произведените утайки, 
както и имената и адресите на 
потребителите. Всички анализи на 
утайките и почвата да се извършват в 
акредитирани лаборатории. Употребата 
на утайки за нуждите на земеделието се 
допуска само въз основа на 
разрешение, издадено от 
специализираните звена на 

ЗОЗЗ 

ЗОВВООС 

Постановление 
№ 262 от 
06.12.2000г за 
приемане на 
Наредба за 
изискванията 
за опазване на 
почвите при 
употреба на 
утайки от 
пречистването 
на отпадъчни 
води за 
нуждите на 
земеделието 

МОСВ, МЗ 

МЗГ 

 

 

 

 

МЗГ – НСРЗ 

ЦЛКПНТМТ 

РСРЗ 

 

Възлага на специализиран ведомствен орган 
разрешаването на употребата на утайки от 
пречиствателни станции в земеделието, съгласно 
всички изисквания, посочени в наредбата 

Съгласувано с МОСВ и МЗ изготвя и внася в МС 
обобщен доклад за употребата на утайки в 
земеделието.   

 

Извършва всички дейности, свързани с 
разрешаването за използване на утайки от 
пречиствателни станции за нуждите на земеделието 

Определя  допълнителните  параметри, за които 
трябва да се изследват утайките и почвите, в 
зависимост от стойностите на рН и техните  
агрохимически характеристики и физико-химични 
свойства. 

Участват във вземането на проби от утайките и 
почвите, съгласно приложенията от наредбата 

Анализира пробите от утайки и почви за всички  
параметри, посочени в приложенията, както и 
допълнителните параметри.   
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компетентните органи. 

Издаван
е на 
разреш
ителни 

 ЗОЗЗ 

Постановление 
№ 262  

МЗГ – НСРЗ 

 

Издава разрешение за употребата на утайки за 
нуждите на земеделието.  
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