
Бутилирани води, предназначени за питейни цели

Бутилирана вода е натурална минерална, изворна или трапезна вода, предназначена
за питейна употреба, поставена в бутилка или друг вид готови потребителски опаковки.

Видовете бутилирани води са:
1. "натурална минерална вода" - минерална вода, която произхожда от находище на

минерална вода, добива се от един или повече естествени извори или изкуствено изградени
водоизточници, има строго определен и постоянен (в рамките на естествените колебания)
дебит, температура, минерален състав, съдържание на микроелементи и други компоненти,
които й придават специфични свойства и я отличават ясно от обикновената питейна вода;
по смисъла на чл. 6, ал. 5 и 6 е микробиологично безопасна, първоначалната й чистота и
състав остават непроменени поради дълбокия й подземен произход и защитеност срещу
замърсяване на находището на минерална вода, от което произхожда, и при производството
й са спазени изискванията на наредбата;

2. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2008 г., в сила от 25.07.2008 г.) "изворна вода" - вода, която
произхожда от дълбоко разположен водоносен хоризонт, който не е находище на минерална
вода, добива се от един или повече естествени извори или изкуствено изградени
водоизточници, по микробиологични, физико-химични, химични и радиологични
показатели е подходяща за питейна употреба в нейното натурално състояние, при
производството й са спазени изискванията на наредбата и се бутилира в района на
водоизточника в предприятие, свързано с директна тръбопроводна връзка с водоизточника;

3. "трапезна вода" - всяка вода от подземен или повърхностен водоизточник,
третирана или нетретирана, която отговаря на изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. за
качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (обн., ДВ, бр. 30 от 2001 г.;
изм., бр. 87 от 2007 г.), но не отговаря на изискванията за натурална минерална или изворна
вода и при производството й са спазени изискванията на наредбата;

4. "натурална минерална вода - естествено газирана" - минерална вода, която в
природното си състояние съдържа въглероден диоксид, като количеството му, съдържащо
се в бутилираната вода, независимо от това дали е прилагана декантация или не, е същото (в
рамките на обичайните граници на отклонение), както във водата при водоизточника; в това
определение се включват и натуралните минерални води, при които повторно е въведен
въглероден диоксид, произхождащ от същото находище на минерална вода, в количество,
равно на това, което е отделено в хода на техническите операции при бутилирането;

5. "натурална минерална вода - догазирана с газ от водоизточника" - минерална
вода, която е газирана допълнително с въглероден диоксид, произхождащ от същото
находище на минерална вода, и количеството му, съдържащо се в бутилираната вода,
независимо от това дали е прилагана декантация, или не, е по-голямо от това във водата от
водоизточника;

6. "натурална минерална вода - газирана" - минерална вода, която съдържа
въглероден диоксид, който е разтворен допълнително във водата и не произхожда от
находището на минерална вода, от което е водата;

7. "натурална минерална вода - напълно дегазирана" или "натурална минерална
вода - частично дегазирана" - минерална вода, която при бутилирането е преминала
съответната обработка;

8. "изворна вода - газирана" или "трапезна вода - газирана" - изворна или трапезна
вода, в която изкуствено е добавен въглероден диоксид, който се отделя спонтанно и
видимо при нормална температура и налягане;

9. "сода" - газирана трапезна вода, която съдържа допълнително прибавен натриев
хидрогенкарбонат повече от 570 mg/l.


