
Наименование    

  
Обществена консултация относно вариантите на политиката за 

определяне на минимални изисквания за качество за повторно 

използваната вода в Европейския съюз 

Област(и) на политиката  

  Селско стопанство, действия във връзка с климата, околна среда, безопасност 

на храните, вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП, 

обществено здраве, търговия 

Целева(и) група(и).  

  Всички граждани и организации могат да участват в настоящата консултация. 

Период на консултацията  

                          От 28.10.2016 г.  до 27.1.2017 г.  

Цел на консултацията   

  Европейската комисия стартира настоящата консултация, за да се запознае с 

мненията на заинтересованите страни и гражданите по отношение на 

вариантите на политика за определяне на минимални изисквания за качество 

за повторно използваната вода в Европейския съюз. 

Целите на консултацията са, както следва: 

 Събиране на информация и данни, които не могат да бъдат получени 

чрез документни проучвания и допълнителни източници на данни, по 

отношение на ползите и пречките, свързани с по-нататъшното развитие 

на повторното използване на вода в Европейския съюз.  

 Информиране и предоставяне на обратна връзка, като се даде 

възможност на широк кръг заинтересовани страни да дадат мнения, 

коментари и виждания относно минималните изисквания за качество за 

повторно използваната вода в Европейския съюз.  

Моля, посетете уебсайта на инициативата, за да се запознаете с подробна 

информация за действията, които се разработват от Европейската комисия за 

насърчаване на по-нататъшното развитие на повторното използване на вода в 

ЕС. 

За информация относно обработката на личните Ви данни и мнения, моля да 

се запознаете с декларацията за поверителност, свързана с настоящата 

консултация за събиране на информация. 

Как можете да вземете участие 

  Можете да участвате в настоящата обществена консултация, като попълните 

онлайн въпросника. 

Въпросникът е достъпен на 23 официални езика на ЕС. Отговорите могат да 

бъдат изпратени на всеки един от тези езици. Поради възможни забавяния при 

превода на отговорите, изпратени на някои от езиците, е желателно отговорите 

да бъдат на английски, френски, немски, испански или италиански език, тъй 

като това ще помогне на Комисията да обработи по-бързо резултатите от 

проучването. 

По методически причини всички въпроси са задължителни. Въпреки това е 
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възможно да се отговори с „не знам“. Има също така полета за свободен текст, 

които Ви дават възможност да дадете алтернативен отговор на предварително 

зададените варианти на отговора. 

По всяко време може да направите пауза и да продължите по-късно. След като 

изпратите отговорите си, можете да изтеглите тяхно копие. 

Заедно с отговорите Ви от Вас ще бъде поискано да предоставите обща 

информация (Вашето име като физическо лице или организация, вид на 

организацията или дружеството, Вашия номер в регистъра за прозрачност на 

ЕС (ако е приложимо), държавата, в която извършвате дейността си). Моля, 

обърнете внимание, че цялата тази информация е задължителна, за да бъде 

обработен Вашият отговор. Независимо от това имате възможност да поискате 

отговорите Ви да бъдат публикувани анонимно (вж. защита на личните данни) 

Към въпросника 

Референтни документи 

  
Оценка на въздействието на етапа на създаване 

Насърчаване на повторното използване на вода в Европейския съюз 

Доклад относно предишната открита обществена консултация относно 

повторното използване на водата  

Координати за връзка с отговорната служба 

  Генерална дирекция „Околна среда“ — Отдел C1 

ENV-WATERREUSE@ec.europa.eu  

European Commission 

Directorate-General Environment 

BU 9 – 4/173 

B-1049 Bruxelles 

Белгия 

   

Разглеждане на отговорите 

  Като част от Европейската инициатива за прозрачност Комисията поиска от 

организациите (включително НПО, търговските асоциации, предприятията и 

др.), желаещи да участват в обществената консултация, да предоставят на нея 

и на обществеността информация за това кого и какво представляват, своите 

цели, финансиране и структури, като се регистрират в Регистъра за 

прозрачност и да приемат Кодекса за поведение към него. 

 Ако сте регистрирана организация, моля попълнете регистрационния си 

номер във въпросника. Така ще се счита, че отговорът Ви представлява 

становището на Вашата организация. 

 Ако организацията Ви не е регистрирана, можете да я регистрирате 

сега. След това се върнете на тази страница, за да изпратите Вашите 
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отговори вече като регистрирана организация. 

При анализа на отговорите на консултацията, отговорите на респонденти, 

които не са регистрирани, ще се считат за отговори в лично качество (освен 

ако авторите са признати за представителни заинтересовани страни по силата 

на разпоредбите на Договора, Европейски социален диалог, членове 154—155 

от ДФЕС). 

Резултати от консултацията и следващи стъпки 

  Комисията е поела ангажимент да предоставя на участниците обратна 

информация за консултацията. Кратко фактическо обобщение, както и кратък 

обобщен доклад относно резултатите от консултацията ще бъдат публикувани 

на уебсайта на оценката. 

Защита на личните данни  

  Отговорите в рамките на тази обществена консултация ще бъдат публикувани 

в интернет заедно с Вашите лични данни, освен ако посочите, че отговорите 

Ви трябва да бъдат публикувани анонимно или въобще да не бъдат 

публикувани (вж. въпросника). За информация относно обработката на 

личните Ви данни и мнения е важно да се запознаете с уебсайта на Комисията, 

посветен на защитата на личните данни, и със специалната декларация за 

поверителност, свързана с настоящата консултация. 

Въпросникът дава няколко възможности по отношение на публикуването на 

личните Ви данни. Моля, имайте предвид, че независимо от избрания вариант, 

отговорите Ви могат да бъдат обект на искане за достъп до документи 

съгласно Регламент 1049/2001. В такъв случай на искането ще бъде направена 

оценка спрямо условията, определени в посочения регламент, и в съответствие 

с приложимите правила за защита на данните. 

Специална декларация за поверителност  

Уебсайтът е достъпен на английски език и на 22 други официални езика на ЕС: 

BG - CS - DA - DE - EL - EN - ES - ET - FI - FR - HR - HU - IT - LT - LV - MT - NL - PL - 

PT - RO - SK - SL - SV. 
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