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Защо е необходим? 

Между 1976 и 2006 г. броят на районите и хората, засегнати от суши, 

нарасна с почти 20 %, а общият размер на щетите, причинени от 

суши, възлезе на 100 милиарда евро (ЕК, 2012 г.) 

 

Сушите през лятото на 2017 г. могат допълнително да илюстрират 

измеренията на икономическите загуби; само селскостопанският 

отрасъл в Италия е  отчел загуби в размер на 2 милиарда евро.  
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Каква e oбщата цел на Регламента? 

 
 

Да допринесе за облекчаването на 
недостига на вода в целия ЕС чрез 

повишаване на повторното 
използване на водата, особено за 
напояване в селското стопанство, 

когато това е целесъобразно и 
ефективно спрямо разходите, като 

същевременно се гарантира 
запазване на високо ниво на защита 
на общественото здраве и околната 

среда.  

Изчислено е, че предложеният 

инструмент би могъл да доведе до 

повторно използване на водата с 

цел напояване в селското 

стопанство от порядъка на 6,6 

милиарда m3 годишно в 

сравнение с 1,7 милиарда m3 в 

отсъствието на правна рамка на 

ЕС.  
 

Повторното използване на над 
50 % от общия воден обем, който 

теоретично е наличен за 
напояване от пречиствателните 

станции за отпадъчни води в ЕС, 
би довело до намаление с над 5 % 

на директното водочерпене от 
водните обекти и подземните води, 
което би означавало намаляване 
на цялостния недостиг на вода с 

над 5 %. 
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Новите правила 
ще се прилагат от 

26 юни 2023 г. и се 
очаква да 

стимулират и 
улеснят 

повторното 
използване на 

водата в ЕС. 

 

1.Хармонизирани 
минимални 
изисквания за 
качество на 
водата за 
безопасно 
повторно 
използване на 
пречистени 
градски 
отпадъчни води 
при напояване на 
селското 
стопанство; 
 

 
 

2.Хармонизирани 
минимални 

изисквания за 
мониторинг, 

които  включват и 
микробиологичн

и параметри 
(напр.  

бактериални 
нива на E.coli), 
по-специално 
честотата на 

мониторинг за 
всеки параметър 

за качество и 
изисквания за 
мониторинг на 

валидиране; 

 

3. Разпоредби за 
управление на 

риска за оценка и 
разглеждане на 

потенциални 
допълнителни 

рискове за 
здравето и 
възможни 
рискове за 

околната среда;  

4. Разпоредби 
относно 

прозрачността, 
при които 
ключова 

информация за 
всеки проект за 

повторно 
използване на 

водата се 
предоставя на 

обществеността. 

План за действие за 
кръговата икономика, 

приет през 2020 г., 
включва прилагането 
на регламента сред 

приоритетите на 
Европа за кръговата 

икономика. Планът за 
действие обявява, че 
Комисията ще улесни 

повторното 
използване на водата 

и ефективността в 
други сектори, 
включително в 
промишлените 

процеси. 
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За целите на Регламента се прилагат следните определения: 
 

“орган по водите“ означава 
орган или органи, 

определени съгласно член 3, 
параграфи 2 или 3 от 

Директива 2000/60/ЕО; 

„компетентен орган“ 
означава орган или 

организация, определен(а) 
от държава членка да 

изпълнява задълженията, 
произтичащи от настоящия 

регламент; 

„повторно използване на водата“ 
означава използване на рециклирана 

вода с определено качество, 
подходящо за някоя от употребите, 
посочени в приложение I, раздел 1, 

чрез разпределителна система, като по 
този начин частично или изцяло се 

заменя използването на повърхностни 
или подземни води;  

„рециклирана вода“ означава 
пречистени отпадъчни води, 

които са преминали през 
допълнително пречистване в 
съоръжение за рециклиране, 
което ги прави подходящи за 

употребата, за която са 
предназначени; 

„градски отпадъчни води“ 
означава градските 

отпадъчни води съгласно 
определението в член 2, 
параграф 1 от Директива 

91/271/ЕИО; 

„пречистени отпадъчни 
води“ означава градски 

отпадъчни води, които са 
пречистени в съответствие с 
установените в Директива 
91/271/ЕИО изисквания;  

„краен потребител“ означава 
физическо или юридическо 
лице, публичен или частен 

субект, което използва 
рециклирана вода за целите, 

за които е предназначена;  
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   ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТА 
 

. 

Прилагането на Регламента може да се разглежда 
като предизвикателство за водния  сектор, по 
отношение на съществените допълнителни разходи, 
които е необходимо да се направят в  различните 
направления за управление на водите.  
 

Производството на регенерирана вода ще е свързано 
и с административна дейност по предварителен и  

последващ мониторинг. 
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1.Въвеждане на допълнителни 
изисквания за мониторинг на 

приоритетни,  приоритетно опасни 
вещества и специфични 

замърсители, както в отпадъчните 
води, така и в  регенерираните води, 

за елиминиране на рисковете от 
пряко и непряко отвеждане в 

подземните води.  2.Превенция на 
микробиологично замърсяване; 

 

 

3.Водоснабдяване и 
канализация (инфраструктура на 
ПСОВ) – в голяма част от 
населените места с население 
над 2 000 е.ж. все още няма 
изградени пречиствателни 
станции; 

 

 

4.Незадоволително 
състояние на 
хидромелиоративните 
системи – необходимост от 
изграждане и/или 
рехабилитиране на 
напоителните системи; 
 

5. Стиковано сътрудничество 
между заинтересованите страни, 
включително при осъществяване 

на ефективен  контрол за 
осигуряване на изискванията и 

опазването на водите, 
осигуряване на информация за  

обществеността с цел намаляване 
на евентуални обществени 
опасения и улесняване на 
практиката за  повторното 
използване на водата за 
напояване от страна на 

земеделските производители. 

 

В България, по-голяма част от канализационните системи на населените 
места са смесени  и в тях освен битово-фекални отпадъчни води, 
постъпват и отпадъчни води от производствени  предприятия.  
Прилагането на повторно използване на пречистени отпадъчни води от 
градските  пречиствателни станции ще бъде свързано с: 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТА В БЪЛГАРИЯ 

On-line семинар "Перспективи пред повторното използване на водите за напояване в земеделието“, 26.01.2021 

Аграрен университет – Пловдив     7 



ПОЛОЖИТЕЛНИ НАСОКИ ОТ ПРИЛАГАНЕ НА РЕГЛАМЕНТА 
 

Насърчаване 
използването на 

екологични технологии за 
целите на пречистването 

на  водата ще има 
положително 

въздействие върху 
научните изследвания и 

иновации.  

Реализиране  на най-
добри технологии и нови 

възможности за бизнес на 
вътрешния пазар. 
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Клас на  качество 

на  рециклиран 

ата вода 

Категория култура Метод за напояване 

 
А 

Всички култури, включително кореноплодни култури, които 

се консумират сурови и култури, при които годната за  консумация част 
влиза в пряк контакт с рециклираната вода 

Всички методи за напояване 

 
Б 

 
 

Култури, които се консумират сурови и при които годната за  консумация 
част е над земята и не влиза в пряк контакт с  рециклираната вода, 
преработени продукти и култури,  които не се използват за храна, 

включително култури за 
фураж на животни, отглеждани за производство на мляко  или месо. 

Всички методи за напояване 

 

 
В 

Само методи за напояване, 

които не водят до пряк  контакт 
между културата и  

рециклираната вода. Например  
капково напояване* [Изм. 107] 

Г 
Индустриални, енергийни и семенни култури Всички методи за напояване 

КЛАСОВЕ НА КАЧЕСТВОТО НА РЕЦИКЛИРАНАТА ВОДА, ДОПУСТИМА ЗА  УПОТРЕБА 
В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И МЕТОДИ ЗА НАПОЯВАНЕ 
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Клас на 

качеството  
на 

рециклира  
ната вода 

Подходящо 

индикативно  
пречистване 

Гранична стойност 

E. coli 
 

(cfu/100 ml) 

БПК5 

(mg/l) 

Неразтворени 

вещества 
 

(mg/l) 

Мътност 
 

(NTU) 

Друго 

 

 
А 

Вторично 

пречистване,  
филтруване и  
дезинфекция 

≤ 10 
 

или под  
границата  на     

откриване 

≤ 10 ≤ 10 ≤ 5 Legionella spp.: 

< 1000 cfu/l, когато  
съществува риск от  
аерозолизация в 
парници 

 

 

Чревни нематоди  (яйца 
на хелминти): 
≤ 1 яйце/l за  
напояване  на 
пасищни  или 
фуражни култури 
Salmonella sp.:  
липсва 

 
Б 

Вторично 

пречистване и  
дезинфекция 

≤ 100  
 

Съгласно  
Директива  

91/271/ЕИО 
 

(Приложение I, 
таблица 1, 
25 mg/l ) 

 
 

Съгласно  
Директива  

91/271/ЕИО 
 

(Приложение  I, 
таблица 1, 
35 mg/l ) 

- 

 
В 

Вторично 

пречистване и 
дезинфекция 

≤ 1 000 - 

 
Г 

Вторично 

пречистване и  
дезинфекция 

≤ 10 000 - 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА РЕЦИКЛИРАНАТА ВОДА ИЗПОЛЗВАНА  ЗА 
НАПОЯВАНЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 

[1]Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води (ОВ L 135, 30.5.1991 г.). 

On-line семинар "Перспективи пред повторното използване на водите за напояване в земеделието“, 26.01.2021 

Аграрен университет – Пловдив     10 



МИНИМАЛНА ЧЕСТОТА НА РЕДОВНИЯ МОНИТОРИНГ НА РЕЦИКЛИРАНАТА 
ВОДА ЗА НАПОЯВАНЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 

Минимална честота на мониторинга 

Клас на 
качеството на 
рециклираната 
вода 

E. coli BOD5 
Биологична 
потребност от 
кислород 

TSS  
Общо разтворени частици 

Мътност Legionella spp. 
(когато е 
приложимо) 

Чревни нематоди 

(когато е приложимо) 

А Веднъж 

седмично 

Веднъж 

седмично 

Веднъж 

седмично 

Непрекъснато Веднъж 

седмично 
Два пъти месечно или с 
честота, определена от 
оператора на инсталацията за 
рециклиране, в съответствие с 
броя яйца в отпадъчните 
води, постъпващи в 
инсталацията за рециклиране 

Б Веднъж 

седмично 

Съгласно Директива 
91/271/ЕИО 

(Приложение I, 
раздел Г) 

Съгласно Директива 
91/271/ЕИО 

(Приложение I, раздел Г) 

- 

В Два пъти месечно - 

Г Два пъти месечно - 
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Мониторинг за валидиране на рециклирана вода за напояване в селското 
стопанство 

Клас на 

качеството на 

рециклираната вода 

Индикаторни микроорганизми(*) Цели за ефективност на веригата на 

пречистване 

Намаляване в log10 

А E. coli ≥ 5,0 

Общо количество колифаги/F-

специфични колифаги/ соматични 

колифаги/колифаги(**) 

≥ 6,0 

Спори на Clostridium 

perfringens/спорообразуващи сулфат-

редуциращи бактерии(***) 
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Превантивни мерки 
 

Клас на 

качеството на 

рециклираната 
вода 

Конкретни превантивни мерки 

А - Свинете не трябва да се хранят с фураж, напояван с рециклирана вода, освен ако са налице достатъчно 
данни, че рисковете в конкретния случай могат да се управляват. 

Б - Забрана за събиране на напоявана продукция, докато е още мокра, или на паднала на земята продукция. 
- Недопускане на дойни млекодайни крави на пасището до изсъхването му. 
- Фуражът трябва да бъде изсушен или силажиран преди опаковането му. 
- Свинете не трябва да се хранят с фураж, напояван с рециклиранa водa, освен ако са налице достатъчно 
данни, че рисковете в конкретния случай могат да се управляват. 

В - Забрана за събиране на напоявана продукция, докато е още мокра, или на паднала на земята продукция. 
- Недопускане на пасищни животни на пасището в продължение на пет дни след последното напояване. 
- Фуражът трябва да бъде изсушен или силажиран преди опаковането му. 
- Свинете не трябва да се хранят с фураж, напояван с рециклирана вода, освен ако са налице достатъчно 
данни, че рисковете в конкретния случай могат да се управляват. 

Г -Забрана за събиране на напоявана продукция, докато е още мокра, или на паднала на земята продукция. 
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Задължения       
 

Необходимо е разрешително за производство и снабдяване с допълнително 
пречистена вода за напояване в селското стопанство. 
 
Заинтересованите страни трябва да подадат заявление до съответния 
национален орган. 

 
В разрешителните се определят задълженията за оператора на съоръжението 
за допълнително пречистване и, когато е приложимо, за други страни, 
участващи в системата за повторно използване на водата, които се основават 
на плана за управление на риска.  
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Съдържание на разрешителното 

• класове на качеството на допълнително пречистената вода и употребата в   
 селското стопанство, за която е разрешена допълнително пречистената 
 вода, 
• мястото на използване, съоръженията за допълнително пречистване и 
 прогнозния годишен обем на допълнително пречистена вода, която ще се 
 произвежда; 
• условия във връзка с минималните изисквания за качество на водата и 
 мониторинга; 
• условия във връзка с допълнителни изисквания за оператора на съоръжение за 
 допълнително пречистване, определени в плана за управление на риска при 
 повторно използване на водите; 
• условия, необходими за премахване на всички рискове за околната среда и 
 здравето на хората и животните; 
• периода на валидност на разрешителното; 
• мястото за определяне на съответствието/мониторинга. 
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Проверки на съответствието 
 

Компетентният национален орган трябва да проверява съответствието с условията, 
определени в разрешителното.  
 
Тези проверки може да се извършват чрез: 

• проверки на място; 
• данни от мониторинг; 
• други подходящи средства. 

В регламента се определят и мерките, които трябва да се предприемат в случай на 
несъответствие. 

Компетентният национален орган трябва редовно да проверява спазването на 
плановете за управление на риска. 
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Управление на риска 
 

Националният орган трябва да гарантира, че е изготвен План за управление на риска 
при повторно използване на водата за производство, доставка и използване на 
допълнително пречистена вода. 

Планът може да бъде изготвен от оператора на съоръжението за допълнително 
пречистване, други страни по проекта за повторно използване на водата или крайните 
потребители и в него трябва да се определят отговорностите за управление на риска на 
всички страни по проекта за повторно използване на водата. 

В него трябва да са посочени по-специално допълнителни изисквания за качеството на 
водата, да са определени подходящи превантивни и/или коригиращи мерки, както и 
допълнителни мерки за осигуряване на безопасността на системата. 
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ПРИМЕР: РЕГУЛИРАНЕ НА ПОВТОРНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДАТА ЗА НАПОЯВАНЕ В СЕЛСКОТО 
СТОПАНСТВО:  

РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЧНИ МИКРО ЗАМЪРСИТЕЛИ 
 

ИЗТОЧНИК: МАНУЕЛА ХЕЛМЕКЕ ,ELKE FRIES & КРИСТОФ ШУЛТЕ ,  
НАУКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА В ЕВРОПА ТОМ 32 , НОМЕР НА СТАТИЯ : 4 (2020)  

  

 

Мярка: Намаляване на замърсяването при източника 

Адекватни действия за предотвратяване навлизането на микро замърсители в 
екологичната система при източника (тук: отпадъчните води).  

Например: Повишаване на осведомеността относно правилното изхвърляне на 
медицински продукти (особено антибиотици) чрез засилване на здравната превенция 
и хигиена и намаляване на употребата на биоциди, когато е възможно.  
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Прилагане на ДРУГИ практики за преодоляване на риска 
  
  

• Ограничаване на достъпа до полетата, напоявани с регенерирана вода, или чрез 
предотвратяване на директен контакт между ядливата част на растението и регенерираната 
вода.   
 
• Напоителни технологии като капково напояване и подпочвено напояване не само намаляват 
потенциалното излагане на патогени и замърсители, но също така насърчават ефективността 
на използването на водата и намаляват потенциала за натрупване и излугване.  

 
• Мерките за контрол на достъпа, включително безопасните разстояния между напояваните 
полета и публично достъпните зони, намаляват потенциалния контакт. 

 
• Обозначаване на полета, напоявани с регенерирана вода, както и на тръбите, 
транспортиращи регенерирана вода.  
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Мониторинг на органични микро замърсители 

 

Обещаващ подход е наблюдението на специфични съединения като индикаторни 
вещества. По-високите концентрации на аниони и катиони могат да показват 
влиянието на отпадъчните води върху природните ресурси.  
 
Например: При избора на подходящи показатели за тази цел трябва да се вземат 
предвид особената устойчивост и транспортно поведение на съединенията. 
Тъй като кофеинът често се открива в пречистените отпадъчни води, се предлага 
използването му като маркер за антропогенно замърсяване на отпадъчните води. 
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Използване на вода в Европа по икономически сектор, 2017 г., 

Селско стопанство:         Годишно 58,3%;       Сезонно 35 млн.м3  

           Публикувано на  23 Dec 2019  

 


