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22 март – Световен ден на водата 

Световният ден на водата през 2021 г., е за това какво означава водата за хората, истинската й стойност и 

как можем да защитим по-добре този жизненоважен ресурс. 

Водата има различно значение за отделните хора - за дома и семейството, за нашия поминък, културни 

практики, благосъстояние, за околната ни среда. 

В домакинствата, училищата и работните места водата може да означава здраве, хигиена, достойнство и 

производителност. 

На културни, религиозни и духовни места водата може да означава връзка със сътворението, общността и 

себе си. 

В природните пространства водата може да означава мир, хармония и съхранение. 

Днес водата е изложена на изключителна заплаха от нарастващото население, нарастващите нужди на 

селското стопанство и промишлеността и влошаващото се въздействие на изменението на климата. 

Тази година Денят на земята е разговор  за това какво означава водата за всички нас - истории, мисли и 

чувства за водата. 

Като записваме и празнуваме различните начини, по които водата носи ползи за живота ни, можем да 

оценим правилно водата и да я защитим ефективно за всички. 

Включете се тук: https://www.worldwaterday.org/ 
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Директива на ЕС за питейната вода 
 
През януари 2021 влизе в сила преразгледаната Директива за питейната вода — пряк отговор на 

първата успешна европейска гражданска инициатива — Водата и санитарно-хигиенните условия са човешко 
право! Водата е обществено благо, а не стока!  

Европейската гражданска инициатива бе въведена през април 2012 г. Тя е мощен инструмент за 
определяне на дневния ред от гражданите. Европейската гражданска инициатива дава възможност на 1 
млн. граждани от поне една четвърт от страните от ЕС да приканят Европейската комисия да предприеме 
действия в области, в които тя има правомощия за това. Първата успешна гражданска инициатива — 
Right2Water — бе подкрепена с 1,68 млн. подписа, като премина минималния праг в 13 държави от ЕС — 
далеч над законово изисквания минимум. 

С Директива за питейната вода се гарантират безопасността и качеството на питейната вода и ще 
се улесни достъпът до вода за уязвимите групи. Директивата за питейната вода се прилага за: 

  

 за водата, предназначена за консумация от човека, доставяна чрез разпределителна мрежа 
— на мястото, където в даден обект или в сграда те излизат от крановете, които обикновено 
се ползват за консумация от човека; 

 за водата, предназначена за консумация от човека, доставяна чрез автоцистерна или кораб 
цистерна — на мястото, където водата излиза от автоцистерната или от кораба цистерна; 

 за водата, предназначена за консумация от човека, бутилирана или затворена в контейнери, 
на мястото, където водата се бутилира или затваря в контейнери; 

 за водата, предназначена за консумация от човека, използвана в предприятие за 
производство на храни, на мястото, където водата се използва в предприятието.  

 
Директивата определя също, че държавите членки гарантират публикуването на подходяща и 

актуална информация за качеството на водата, предназначена за консумация от човека.  
 

Повече информция: https://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/legislation_en.html  
 

 

 

Този проект се реализира от Европейски информационен център – Велико Търново 

с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Информацията и мненията, 

публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Съюза. 

Европейски информационен център  –  Европа Директно ,  Велико Тъ рново  

пл. Център №2, ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", Корпус 5, каб. 510 
П.К. 345 

5000 Велико Търново 
Тел +359 62 605060 

 
europedirectvt@europeinfocentre.bg 

www.europeinfocentre.bg 
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