
1. Задачата

Регламент ЕС 2020/741 включва удовлетворяване на качествените параметри дефинирани в приложението
към регламента и освен това определя изискванията за валидиране на пречистването и процедура за
застраховане срещу риск, а именно планове за управление на риска за повторно използване на водата.

Управлението на риска вече е включено в Директивата за пречистване на градските отпадъчни води 271/91,
но новият Регламент увеличава ролята на управлението на риска поради необходимостта от подробен план за
управление на риска, описан на местно ниво (вж. Приложение II), който трябва да дефинира култури, поливни
практики, местна хидрология, вид на почвата и т.н.

Тези комбинирани искания (минимални изисквания плюс протокол за риск) правят регламента на ЕС
вероятно най-усъвършенстваната норма в областта на повторното използване на водата за напояване в
световен мащаб. В момента някои държави-членки на ЕС имат законодателство (Испания, Франция, Италия
Кипър, Португалия и Гърция). Според ЕС, съществуващият норматив ще изисква незначителни промени да
бъдат адаптирани към Регламент 2020/741 на ЕС. Адаптацията предполага по-ясна дефиниция на:

a) компетентни институции за издаване на разрешителни; b) класове и изисквания за употреба на 
регенерирана вода; c) изисквания за мониторинг; d) валидиране на протоколите за мониторинг; e) план за 
управление на риска; f) публична информация

Последните три (d, e, f) ще изискват значителни промени, тъй като първите три (a, b, c) вече са разгледани от
съществуващите разпоредби в южните държави-членки.

Фигура 1: Критични точки и задачи при употребата на регенерирана вода
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SUWANU EUROPE е проект на H2020, целящ да насърчи ефективния обмен на знания, опит и
умения между практиците и съответни участници относно използването на регенерирана вода в
селското стопанство. Тези кратки справки за политиката принадлежат към общо 4
информационни бюлетини, насочени към преодоляване на идентифицираните
предизвикателства / бариери и улесняване на използването на иновативни технологии и
организационни решения. Тези указания за политиката поставят основата за бъдещето
приложение при „Иновации за Инициативата Кръгова икономика“.



2. Система за осигуряване на риска
Рискът от нежелание на потребителите да консумират хранителни продукти, напоявани с регенерирана вода
е определен като критичен за прилагането и увеличаването на използването на регенерирана вода. Това е
споменато както от потребители, така и от производители (фермери и хранително-вкусова промишленост).
Протоколът за риска трябва да се прилага от операторите на пречиствателните инсталации, следвайки
пълната верига за пречистване на водата, показана на фигура 1. Системата за управление на риска е
необходима на етапите между [b] (изпускането от ПСОВ) и [e] (поливната система във фермата) и изисква
прилагането на протокол за увереност. Тази точка може да бъде в бъдеще критичната за приемане от
потребителите. Приложение 2 към Регламент ЕС 2020/741 определя изискванията към системата за риск,
която трябва да бъде проектирана в съответствие с местните условия, включително оценка на рисковете за
околната среда и здравето, допълнителни изисквания (например пестициди, тежки метали и др.) и
превантивни мерки.

3. Препоръки

Непрекъснатият мониторинг и прозрачната система за обществена информираност трябва да бъдат част от
системата на риск, така че критичните параметри да могат да бъдат записвани и наблюдавани в реално
време. В този смисъл сътрудничеството между различните държавни агенции и органи е от решаващо
значение и механизмите за ефективен обмен на информация и опростяване на административните
процедури ще бъдат включени в регионалните планове.
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За да се улесни разработването на планове за управление на
риска за повторно използване на водата, изисквани в
регламента, препоръчваме да се изготвят протоколи за местни
рискове на регионално или субрегионално ниво, да се
разработят стратегически планове, като например
регионалните планове за действие, предоставени в Документ
2.6 на SUWANU EUROPE (напр. План Рехенера в Андалусия),
които определят ролята на заинтересованите страни и
специфични мерки в различни аспекти като: административни
процедури, финансиране, план за мониторинг, обществена
ангажираност, мерки за извънредни ситуации и др. Трябва да
се обърне специално внимание при идентифицирането на
потенциалните опасности за околната среда и общественото
здраве.


