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 УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

 През пролетта на 2017 г. отново излезе проблем с качеството на питейната вода 

в гр. Хасково. Тези дни отново се заговори за него. По информация на изпитвателните 

лаборатории, водата е „ту радиоактивна – ту годна за пиене – ту отново радиокативна – 

ту отново годна за пиене“. Това обстоятелство създаде сериозно напрежение в региона 

и в други райони на страната. Длъжни сме да констатираме, че проблемът с качеството 

на питейната вода и нейната цена се дискутира от доста време. В приложение № 1 е 

показана една много малка част от материалите в българските медии по темата 

„питейна вода“.  

 Във връзка с горното, при нас, във Федерацията на потребителите в България 

(ФПБ) и в други НПО постъпиха множество запитвания относно компетентността на 
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лабораториите, извършващи контрола на питейната вода, за получавани разлики в 

изпитванията на различни лаборатории, както и по други въпроси за качеството и 

цената на питейната вода. За да се отговори на масовия интерес в запитванията и 

желанието на заинтересованите НПО да внесем предложения в компетентните 

институции по темата „питейна вода“, от страна на ФПБ се изпрати писмо №  49 от 

09.06.2017 г. до Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (ИА „БСА“) 

за получаване на необходимата информация, позовавайки се на Закона за достъп до 

обществена информация (ЗДОИ). Отговор не беше получен. С ново писмо № 59 от 

05.10.2017 г. ФПБ отново поиска информация от ИА „БСА“ по същата тема. Този път 

се изпрати и копие до Софийски градски съд. В приложение № 2 е дадено второто 

писмо на ФПБ до ИА „БСА“. От страна на ИА „БСА“ се върна едновременно отговор 

по първото и второто писмо с изх. № 21-51/ Е, П, от 25.10.2017 г. Копие от писмото се 

дава в приложение № 3.  Дълбоко сме убедени, че ако ние или друга НПО бяхме 

изпратили запитването до ИА „БСА“, то отговорът щеше да бъде същия, какъвто ФПБ 

получи.  

 Ние, като вносители на настоящото писмо, не коментираме уклончивия отговор 

на ИА „БСА“ до ФПБ. Разчитаме, че Главният прокурор и Министърът на икономиката 

ще го разгледат по-детайлно, защото едва ли има смисъл да се правят съдебни постъпки 

от заинтересовани НПО във връзка с неизпълнение задълженията на ИА „БСА“ по 

ЗДОИ. Не искаме да взимаме и отношение по цитирания в отговора на ИА „Българска 

служба за акредитация“ чл. 17 от Закона за национална акредитация на органите за 

оценка на съответствие (ЗНАООС). Позволяваме си, обаче да направим коментар на 

изпратените ни линкове с информация за акредитирани от ИА „БСА“ лаборатории, 

имащи в обхвата си изпитвания на питейни води.  

 1. Ако заинтересована страна желае да получи информация за отделни 

лаборатории, изпитващи питейни води, но не притежава линковете, дадени в отговора 

на ИА „БСА“ до ФПБ, тя не е в състояние да се запознае с тези, които изпитват и/или 

контролират качеството на водата, която всеки ден пием. Поддържаната на интернет 

страницата на ИА „Българска служба за акредитация“ информация с регистри за 

лаборатории, не позволява тяхното намиране. Това е възможно, ако потребителят знае 

точното изписване на конкретни техни параметри за търсене (наименование, 

сертификат, обхват, адрес и други). Ако той знае тази първоначална информация, какъв 

е смисълът да ги търси.  

 2. При отваряне на описаната по-горе обща информация за акредитираната 

лаборатория, като конкретни технически данни за нейните възможности, може да се 

види един документ (таблици), представен в приложение № 4.1. Ние направихме 

извадково проучване за 20% от всички 104 броя акредитирани органи за оценка на 

съответствието на питейни води (85 бр. лаборатории и 19 бр. органи за контрол). Оказа 

се, че въпросният формуляр за възможностите на лабораториите се представя в 

различни варианти. В приложение № 4.1-4.3 са показани трите му варианта. Защо това 

е така по-точен отговор може да получи Министърът на икономиката или Министър-

председателят. Ако институциите проявят интерес, можем да предоставим 20%-то 

изследване, а при още по-голям интерес от тяхна страна, допълнително да завършим 

изследването до 100%.  

 3. От документите (приложения №№ 4.1, 4.2 и 4.3), свързани с обхвата на 

акредитация, предоставен от ИА „Българска служба за акредитация“, потребителят, 

който иска да разбере нещо повече за измервателните възможности на лабораторията 

следва да си закупи множество стандарти, свързани с изпитването на „питейни води“ 

или да поиска от лабораториите техни вътрешни документи, опредени в таблиците като 

„вътрешни лабораторни методики“. Подразбира се, че това не е възможно.  



 4. Още преди да се напише първото писмо до ИА „Българска служба за 

акредитация“ на ФПБ с искане за информация (обхват на измерване на съответния 

показател и неопределеността на това измерване), заинтересованите НПО видяхме в 

интернет страницата, че такава информация няма. Ето защо ФПБ се обърна с молба към 

тях, а отговорът вече е известен.  

 5. От резултатите на нашето изследване се вижда също, че има акредитирани 

лаборатории, които покриват на 100% изискванията по Наредба № 9/16.03.2001 г. за 

качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (посл. изм. ДВ 30/2007), а 

други едва 10-15%. Възниква законният въпрос на потребителите, защо са необходими 

104 акредитирани лаборатории от ИА „БСА“ за изпитване и контрол на води, когато не 

всички от тях имат капацитет да изпълняват тази национална отговорна задача, чието 

качествено изпълнение в даден момент може да рефлектира върху националната 

сигурност.  

 Във връзка с горното, редовият потребител, чрез нас, чрез ФПБ, чрез другите 

заинтересовани НПО очаква да получи отговор на следните въпроси: 

 - от Министър-председателя – за цялостно преразглеждане на ЗНАООС с цел 

ограничаване възможностите за акредитация на юридически лица, които не изпълняват 

минимални изисквания за дадена област, за гарантиране достъпа да информация до 

потребителите за реалните технически възможности на акредитираните лаборатории, за 

търсене на висока отговорност от държавния и частния сектор, притежаващ 

акредитирани лаборатории, в случаи на предоставяне на недостоверна информация; 

 - от Главния прокурор – законни ли са действията на ИА „БСА“ в отказа да се 

изпълняват задълженията, произтичащи от ЗДОИ и ЗНАООС?; 

 - от Председателя на ДАНС – за разглеждане на повдигнатите от ФПБ въпроси, 

както и други въпроси, свързани с оценката на съответствие на продукти и услуги, 

които при определени ситуации могат да бъдат значимо рискови за националната 

сигурност; 

 - от Министъра на икономиката и ИА „Българска служба за акредитация“ – защо 

е допуснато акредитирането на толкова много лаборатории и органи за контрол, при 

условие, че част от тях не могат да покрият пълния обхват на Наредба № 9?; 

 - от Министъра на здравеопазването – възможно ли е акредитираните 

лаборатории към министерството в съвместна работа с акредитираните лаборатории 

към БАБХ да поемат на 100% необходимите за България изпитвания на питейни води?; 

 - от Министъра на регионалното развитие и благоустройството – какви мерки 

предприема министерството във връзка с тенденциите за влошаване на качеството на 

питейната вода и повишаване на нейната цена.  

 В заключение, ние декларираме нашата готовност според възможностите ни и 

съвместно с другите заинтересовани НПО да подпомогнем институциите по отношение 

изпълнението на поставените по-горе въпроси. 

 

Председател: 

 

   Анжелика Цокова 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Водата в Хасково отново е със завишено съдържание на уран 
(http://m.btvnovinite.bg/article/bulgaria/vodata-v-haskovo-otnovo-e-sas-zavisheno-sadarzhanie-na-uran.html) 
 

Уранът в питейната вода на Хасково е в нормата, показаха последни изследвания 

(https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/uranyt-v-piteinata-voda-na-haskovo-e-v-normata-

pokazaha-posledni-izsledvaniia-240936/) 
 

Всички мерки за водата с уран в Хасково са взети, уверяват здравните власти 

(https://news.bg/health/vsichki-merki-za-vodata-s-uran-v-haskovo-sa-vzeti-uveryavat-zdravnite-vlasti.html) 
 

Качество на питейните води ( 

http://eea.government.bg/bg/soer/2015/water/kachestvo-na-piteynite-vodi) 
 

Българите се съмняват в чешмяната вода (https://news.bg/society/balgarite-se-samnyavat-v-

cheshmyanata-voda.html) 
 

Софиянци ще плащат над 11 лева за кубик вода през 2021 г. (http://glasove.com/categories/na-

fokus/news/sofiyanci-shte-plashtat-nad-11-leva-za-kubik-voda-prez-2021-g) 
 

Софиянци могат да понесат цена на водата от 10 лв. за кубик, изчисли КЕВР 
(https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/sofiianci-mogat-da-ponesat-cena-na-vodata-ot-10-lv-za-

kubik-izchisli-kevr-233039/) 
 

Качеството на питейната вода пада въпреки повишените цени 
(http://www.segabg.com/article.php?id=809375) 
 

ВиК дружествата със заявки за поскъпване на водата с 30% (https://www.investor.bg/ikonomika-i-

politika/332/a/vik-drujestvata-sys-zaiavki-za-poskypvane-na-vodata-s-30-226183/) 
 

Питейната вода в България не е на необходимото ниво (https://www.actualno.com/society/pitejnata-

voda-v-bylgarija-ne-e-na-neobhodimoto-nivo-news_545935.html) 
 

ЕК санкционира България и заради качеството на питейната вода 
(http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/07/13/3006805_evropeiskata_komisiia_shte_sudi_bulgariia_zaradi_losho/) 
 

1030 проби взети за качеството на водата в София през 2015-та (https://news.bg/society/1030-probi-

vzeti-za-kachestvoto-na-vodata-v-sofiya-prez-2015-ta.html) 
 

Ще се вгорчи ли водата за софиянци? (http://www.duma.bg/node/142337) 
 

Прокуратурата протестира новите цени на водата в София (https://www.investor.bg/ikonomika-i-

politika/332/a/prokuraturata-protestira-novite-ceni-na-vodata-v-sofiia-237404/) 
 

Качеството на питейната вода пада въпреки повишените цени (http://www.cross.bg/vodata-voda-

pokazateli-1511790.html#.Wg8XKlVl-M8) 
 

Проучване: Българите искат по-ясно упоменаване на извора при бутилираните води 

(https://offnews.bg/ikonomika/prouchvane-balgarite-iskat-po-iasno-upomenavane-na-izvora-pri-butilir-

669466.html) 
 

Kачество на питейната вода (http://srzi.bg/kachestvo-na-piteynata-voda) 
 

Водата в София ще е с по-висока цена от Нова година ( 

http://www.segabg.com/article.php?id=876644) 
 

„ВиК“ – Сливен – по повод протестите срещу новата цена на водата 

(http://bnr.bg/plovdiv/post/100863952/klisurci-pak-protestirat-sreshtu-povishenata-cena-na-vodata) 
 

Жители на Вършец излизат на протест заради шокова цена на водата (https://news.bg/society/zhiteli-

na-varshets-izlizat-na-protest-zaradi-shokova-tsena-na-vodata.html) 
 

В Шумен протестират срещу покачването на цената на водата (https://www.actualno.com/shumen/v-

shumen-protestirat-sreshtu-pokachvaneto-na-cenata-na-vodata-news_594221.html) 
 

Десетки блокираха пътя София-Бургас, протестирайки срещу цената на водата в Сливенско 

(http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1691689) 
 

В Девин готвят протести срещу цената на водата (http://www.otzvuk.bg/v-devin-gotvyat-protesti-sreshtu-

tsenata-na-vodata/) 
 

Цената на водата и във Варна е под социалната поносимост (https://www.investor.bg/ikonomika-i-

politika/332/a/cenata-na-vodata-i-vyv-varna-e-pod-socialnata-ponosimost-237120/) 
  



Приложение № 2 
 

 
Приложение № 3 



 

 

Изх. № 21-51/Е,П 

 

Дата 25.10.2017 

 

 

ДО 

Г-Н ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЕКРЕТАР НА  

„ФЕДЕРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ“ В БЪЛГАРИЯ 

 

Адрес: гр. София, ул. „Веслец“ № 2, п.к.1 

 

e-mail: fsb@potrebiteli-bg.org  

 

Тел. 02 83 33 286 

 

Относно: Писмо с изх. № 49/09.06.2017г. за получаване на справка за акредитирани лаборатории за 

анализ на питейни води 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ, 

 

В отговор на Ваше писмо изх. № 59/05.10.2017г. (наш вх. № 21-51/Р/2 04.102017.) Ви информирам, че 

Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация” (ИА БСА) и съгласно чл. 17 от Закона за 

националната акредитация на органи за оценяване на съответствието води публичен регистър на лицата с 

предоставена, ограничена, временно ограничена, спряна или отнета акредитация, съдържащ информация 

и за обхвата на предоставената акредитация. Законът за достъп до обществена информация не е средство 

за получаване на всякаква информация от държавните органи. Член 4, ал. 1 ЗДОИ определя, че законът 

се прилага тогава, когато в друг закон не е предвиден специален ред за търсене, получаване и 

разпространяване на такава информация.  В чл. 17 от ЗНАООС е регламентиран реда за получаване на 

поисканата от Вас информация. ИА БСА своевременно актуализира данните в регистъра и при стриктно 

спазване на Закона за националната акретитация на органи за оценяване на съответствието. Оценявайки 

значимостта на извършваната от Вас дейност, следва да имате предвид, че ИА БСА няма задължение за 

създаване на статистическа информация по посочения от Вас отраслов принцип и на практика - искането 

е свързано с практически несъществуваща към момента информация, с която ИА БСА не разполага, а и 

отново следва да се подчертае, не е нормативно задължена да създава и съхранява. В допълнение, следва 

да се отбележи, че част от обобщената информация, която сте поискали от ИА БСА, касае лични данни, 

предоставяне на които дори и при наличие на задължение за статистическо обобщение, не следва да 

бъдат предоставяни. 

Публичният регистър, воден от ИА БСА, е достъпен на интернет страницата на Агенцията 

http://www.nab-bas.bg/bg/searchaccreditation.  

 

Независимо от гореизложеното, Ви предоставяме съдействие и за Ваше улеснение, въпреки липсата на 

законово задължение за статистическо обобщаване, ИА БСА състави обобщен списък акредитираните от 

ИА БСА лица за контрол и изпитване на води, който е предоставен по – долу /ведно с информация за 

достъп до регистъра на ИА БСА/ 

 

 



Приложение № 4.1 

 
1. ЦЕНТРАЛНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ СОЛВЕЙ СОДИ АД (Сертификат №: 5 ЛИ) 

- http://nab-bas.bg/BasDocSearch/DetailInfo?id=109985&page=703&part=704  

 
 
Да извършва изпитване съгласно следния обхват: 
 

№ 
по 
ред 

Наименование на 
изпитваните продукти 

Вид на изпитване/ характеристика 
Методи за изпитване 
(стандарт/валидиран 

метод) 

1 2 3 4 

4. ВОДА ЗА ПИЕНЕ 4.1. Активна реакция/pH БДС 3424, т.1  
ISO 10523 

4.2. Обща твърдост БДС 3775  
БДС ISO 6059  

4.3. Калций БДС ISO 6058  
БДС EN ISO 11885  

4.4. Магнезий БДС EN ISO 11885  

4.5. Азот амониев БДС ISO 7150-1  
ФМ W.02:2007 

4.6. Азот нитритен БДС EN 26777  
ФМ W.05 

………………. …………………………… 

4.20. Хром БДС EN ISO 11885  

4.21. Цинк БДС EN ISO 11885  

4.22. Кадмий БДС EN ISO 11885  

4.23. Никел БДС EN ISO 11885  

5. ВОДИ 
Повърхностни, 
производствени, отпадъчни, 
подземни 

5.1. Активна реакция/pH БДС 17.1.27, т.1  
ISO 10523 

5.2. Електропроводимост БДС EN 27888 

5.3. Общ сух остатък БДС 17.1.4.04  

5.4. Разтворени вещества БДС 17.1.4.04  

5.5. Неразтворени вещества БДС 17.1.4.04  

5.6. Алкалност - обща и съставна БДС EN ISO 9963-1  

……..……………… …………………………. 

……..……………… ………………………….  

5.31. Молибден БДС EN ISO 11885  

5.32. Ванадий БДС EN ISO 11885  

5.33. Арсен БДС EN ISO 11885  

5.34. Температура БДС 17.1.4.01, т.4  

5.35. Суспендирани вещества БДС EN 872   
 



Приложение № 4.2 

 
3. ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ХРАНИ ПРИ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ХРАНИТЕ 

ГР.ПЛОВДИВ (Сертификат №: 23 ЛИ) 
– http://nab-bas.bg/BasDocSearch/DetailInfo?id=124156&page=703&part=704 
 

 
 

ЗАПОВЕД 
№ А 322 

София, 31.08.2017 г. 

Да извършва изпитвания на: 

№ 
по 
ред 

Наименование на 
изпитваните продукти 

Вид на изпитване/ характеристика 
Методи за изпитване 
(стандарт/валидиран 

метод) 
 

1 2 3 4 

9. Води – питейни и 
минерални 

9.1.Активна киселинност БДС 3424 

9.2. Определяне на амониеви йони БДС 3587 

9.3. Обща твърдост БДС 3775 

9.4. Определяне на сулфати БДС 3588 

9.5 Нитрати/нитрити БДС 3758 

9.6. Общ брой микроорганизми БДС EN ISO 6222 

9.7. Колиформи БДС EN ISO 9308-1 

9.8. Ешерихия коли /E. сoli/  БДС EN ISO 9308-1 

9.9. Псевдомонас аеругиноза 
/Pseudomonas aeruginosa/ 

БДС EN ISO 16266 

9.10 Сулфитредуциращи кло-стридии 
/спори/ 

БДС EN 26461-2 

9.11. Ентерококи БДС EN ISO 7899-2 

9.12. Елементен състав: Pb, Cd, As, Cu, 
Zn, Ni, Cr 

ВЛМ № 1 

 
Позоваване 
1. ВЛМ (Вътрешнолабораторен метод) № 1 - Метод за определяне съдържанието на олово, кадмий, арсен, 
мед, цинк, никел и хром чрез Атомно-емисионен спектрометър с индуктивно свързана плазма във води 

 

http://nab-bas.bg/BasDocSearch/DetailInfo?id=124156&page=703&part=704


Приложение № 4.3 
 

5.  ЛАБОРАТОРЕН БЛОК - ВСЕ; ДЗЖ ПРИ БИОФАРМ-ИНЖЕНЕРИНГ АД (Сертификат №: 32 ЛИ) 

- http://nab-bas.bg/BasDocSearch/DetailInfo?id=108184&page=703&part=704 

 

 
 

Лабораторен блок – ВСЕ; ДЗЖ при „БИОФАРМ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД 
Адрес на управление: 8800 гр.Сливен; кв.: Клуцохор, ул.”Тракия” № 75 

Да извършва изпитване на: 

№ 
по ред 

Наименование на 
изпитваните 

продукти 

Вид на изпитване/ 
характеристика 

Методи за изпитване 
(стандарт/валидиран 

метод) 

1 2 3 4 

14. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вода питейна (1), 

вода от собствен 

водоизточник(2), 

лед(З), 

повърхностни 

води(4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

14.1. рН БДС 3424 (1-4) 

14.2.Мътност ВЛМ № 01-2011 (1-2) 

14.3. Електропроводимост БДС EN 27888 (1-4) 

14.4.Обща твърдост БДС 3775(1-2) 

14.5.Алуминий ВЛМ № 02-2011(1-3) 

14.6.Манган ВЛМ № 03-2011(1-4) 

14.7.Свободен хлор ВЛМ № 04-2011(1-3) 

14.8.Желязо ВЛМ № 05-2011(1-3) 

……………………………… ………………………………. 

……………………………… ………………………………. 

14.17.Колиформи ВЛМ № 12-2011 (1-4) БДС EN 

ISO 9308-1(1,3) 

14.18.Ешерихия коли ВЛМ № 12-2011(1-4) БДС EN 

ISO 9308-1(1,3) 

14.19.Ентерококи ВЛМ № 13-2011(1-4) БДС EN 

ISO 7899-2(1-4) 

14.20.Сух остатък БДС 3546(1-3) 

14.21 Органолептично изпитване: 

цвят, вкус, мирис, прозрачност 

БДС 8451, т.2;т.3;т.4; т.6 (1-3) 

14.22 Перманганатна окисляемост БДС 3413 (1-4) 

14.23 Клостридиум перфрингенс ISO 14189(1-3) 

 

7.ВЛМ № 02-2011 - Качество на водата. Определяне съдържанието на алуминий. Фотометричен метод с тест „Spectroquant" 1.14825 
8.ВЛМ № 03-2011 - Качество на водата. Определяне съдържанието на манган.Фотометричен метод с тест „Spectroquant" 1.14770 

9.ВЛМ № 04-2011 - Качество на водата.Определяне съдържанието на свободен хлор. Фотометричен метод с тест „Spectroquant" 

1.00598 

10.ВЛМ № 05-2011 - Качество на водата.Определяне съдържанието на желязо. Фотометричен метод с тест „Spectroquant 


