
  
 

КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА 

Столичната РИОКОЗ извършва непрекъснато наблюдение на 
качеството на питейната вода, подавана за нуждите на столичани. Броят 
на пунктовете, честотата и вида на мониторинга са съобразени с 
изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за 
питейно-битови цели. Пробонабирането се извършва от 26 пункта, 
разположени в различни квартали на столицата и 52 пункта - в останалите 
населени места, включени административно към Столична община. От 
пунктовете в град София ежемесечно по показателите, включени в 
постоянния мониторинг се изследват по две проби, а от останалите 
пунктове - по една проба. В постоянния мониторинг се включват 
показателите: цвят, вкус, мирис, мътност, рН, амониев йон, нитрити, Коли 
форми и Ешерихия коли в 100 мл. 

Годишно се изследват и определен брой проби по показателите, 
включени в периодичния мониторинг. За тази година са планирани 14 проби. 
В този вид мониторинг се включват показателите: цвят, вкус, мирис, 
мътност, рН, амониев йон, нитрити, нитрати, перманганатна 
окисляемост, хлориди, обща твърдост, калций, магнезий, сулфати, 
фосфати, желязо, цинк, мед, манган, флуориди, олово, общ хром, кадмий, 
арсен, селен, натрий, цианиди, трихалометани, общ брой микроорганизми 
(брой колонии) при 220С, колиформи, Ешерихия коли и ентерококи в 100 мл.  

Четири пъти годишно се изследва и водата от 15 местни обществени 
водоизточници /чешми/, които не се захранват от централната 
водопроводна мрежа на населените места. Водата се изследва по 
показателите цвят, вкус, мирис, рН, перманганатна окисляемост, амониев 
йон, нитрити, нитрати, хлориди, желязо, манган, коли форми и Ешерихия 
коли в 100 мл. 

Минералните води от мястото им за ползване – чешми, бани и др. се 
изследват по микробиологични показатели, съгласно Наредба № 14 за 
курортните ресурси, курортните местности и курортите веднъж на 2-3 
месеца. 

 
м. декември 2008 г. 
 
1. Населени места  с въведено режимно водоподаване – няма. 
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за 
съответния период – 38 бр. 



3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от 
централно водоснабдени населени места по показатели, включени в 
постоянния мониторинг – 132 бр. 
4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, 
предназначена за питейно-битови цели – 0 бр. 
5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от 
централно водоснабдени населени места по показателите, включени 
в периодичния мониторинг – 6 бр.  
6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, 
предназначена за питейно-битови цели – 0 бр. 
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от 
обществени местни водоизточници по показатели, включени в 
постоянния мониторинг – 9 бр.  
8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр. 
9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 0 бр. 
10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за 
курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр. 
11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни 
заболявания за периода (до 30.11.2008 г.) – 103 бр. 
От тях: вирусни хепатити – 25 

шигелози – 12 
салмонелози – 18 
ентероколити – 44 
колиентерити – 4 

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между 
инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната 
вода – не се доказа такава връзка. 
13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с 
констатирани нарушения във водоснабдяването – няма. 
14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са 
необходими намесата и помощта на Министерството на 
здравеопазването или Националния център по опазване на 
общественото здраве – няма. 
 
м. ноември 2008 г. 
 
. Населени места  с въведено режимно водоподаване – няма. 
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за 
съответния период – 38 бр. 
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от 
централно водоснабдени населени места по показатели, включени в 
постоянния мониторинг – 121 бр. 



4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, 
предназначена за питейно-битови цели – 0 бр. 
5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от 
централно водоснабдени населени места по показателите, включени 
в периодичния мониторинг – 0 бр.  
6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, 
предназначена за питейно-битови цели – 0 бр. 
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от 
обществени местни водоизточници по показатели, включени в 
постоянния мониторинг – 8 бр.  
8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр. 
9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 0 бр. 
10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за 
курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр. 
11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни 
заболявания за периода (до 30.11.2008 г.) – 70 бр. 
От тях:    шигелози – 11  

салмонелози – 16  
ентероколити – 40  
колиентерити – 3  
Вирусни хепатити – 27 

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между 
инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната 
вода – не се доказа такава връзка. 
13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с 
констатирани нарушения във водоснабдяването – няма. 
14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са 
необходими намесата и помощта на Министерството на 
здравеопазването или Националния център по опазване на 
общественото здраве – няма. 
 
м.октомври 2008 г. 

 
1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма. 
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния 
период – 38 бр. 
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно 
водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния 
мониторинг – 115 бр. 
4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, 
предназначена за питейно-битови цели – 1 бр. 



Това пункт „Кафе” на ул.”Бели Дунав” в кв.”Обеля”. Не отговаря само по 
показателя „Ешерихия коли” – протокол № 882879-1/10.10.2008 г. 
Повторната проба е добра. 
5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно 
водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния 
мониторинг – 0 бр.  
6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, 
предназначена за питейно-битови цели – 0 бр. 
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени 
местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг 
– 6 бр.  
8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр. 
9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 10 бр. 
10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за 
курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр. 
11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за 
периода (до 02.11.2008 г.) – 96 бр. 
От тях: вирусни хепатити – 24 

шигелози – 14 
салмонелози – 17 
ентероколити – 40 
колиентерити – 1 

        

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между 
инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не 
се доказа такава връзка. 
13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с 
констатирани нарушения във водоснабдяването – няма. 
14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са 
необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването 
или Националния център по опазване на общественото здраве – няма. 

 

м. септември 2008 г. 
 
1. Населени места  с въведено режимно водоподаване – няма. 
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния 
период – 38 бр. 
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно 
водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния 
мониторинг – 72 бр. 
4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, 
предназначена за питейно-битови цели – 0 бр. 
5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно 
водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния 
мониторинг – 6 бр.  



6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, 
предназначена за питейно-битови цели – 0 бр. 
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени 
местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг 
– 5 бр.  
8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр. 
9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 0 бр. 
10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за 
курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр. 
11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за 
периода (до 31.08.2008 г.) – 173 бр. 
От тях:  вирусни хепатити – 10 

шигелози – 21 
  алмонелози – 34 
  ентероколити – 107 
  колиентерити – 1 
12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между 
инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не 
се доказа такава връзка. 
13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с 
констатирани нарушения във водоснабдяването – няма. 
14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са 
необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването 
или Националния център по опазване на общественото здраве – няма. 
 

м. август 2008 г. 
 

 

1. Населени места  с въведено режимно водоподаване – няма. 
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния 
период – 38 бр. 
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно 
водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния 
мониторинг – 127 бр. 
4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, 
предназначена за питейно-битови цели – 0 бр. 
5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно 
водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния 
мониторинг – 7 бр.  
6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, 
предназначена за питейно-битови цели – 0 бр. 
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени 
местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг 
– 4 бр.  
8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр. 



9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 0 бр. 
10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за 
курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр. 
11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за 
периода – 169 бр. 
От тях: шигелози – 38 

салмонелози – 30 
          ентероколити – 99 
          колиентерити – 2 
Вирусни хепатити – 16 

        

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между 
инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не 
се доказа такава връзка. 
13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с 
констатирани нарушения във водоснабдяването – няма. 
14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са 
необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването 
или Националния център по опазване на общественото здраве – няма. 
 

м. юли 2008 г. 
 

1. Населени места  с въведено режимно водоподаване – няма. 
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния 
период – 38 бр. 
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно 
водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния 
мониторинг –  164 бр. 
4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, 
предназначена за питейно-битови цели – 0 бр. 
5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно 
водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния 
мониторинг – 0 бр. 
6. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени 
местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг 
– 8 бр.  
7. От тях не отговарят на Наредба № 9 – 4 бр. 
- чешма при скалата – с. Пасарел не отговаря по показателя “Колиформи”, 
протокол № 881778-1/10.07.2008 г. 
- крайпътна чешма – кв. Панчарево – не отговаря по показателя “Ешерихия 
коли”, протокол № 881777-1/10.07.2008 г. 
 крайпътна чешма – кв. Панчарево – не отговаря по показателя “Ешерихия 
коли”, протокол № 881775-1/10.07.2008 г. 
 - чешма на площада – с. Пасарел - не отговаря по показателя “Ешерихия 
коли”, протокол № 881773-1/10.07.2008 г. 



8. Брой изследвани проби вода от минерални водоизтичници – 12 бр. 
9. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за 
курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр. 
10. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за 
периода (от 26.03. до 29.04.2007 г.) – 120 бр. 
От тях:  шигелози – 18 

салмонелози – 19 
ентероколити – 82 
колиентерити – 1 

11. Брой на регистрираните случаи на вирусни хепатити за отчитания 
период – 13 бр. 
12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между 
инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не 
се доказа такава връзка. 
13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с 
констатирани нарушения във водоснабдяването – няма. 
 

м. юни 2008 г. 
 

1. Населени места с въведено режимно водоподаване - няма. 
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния 
период - 38 бр. 
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно 
водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния 
мониторинг - 72 бр. 
4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, 
предназначена за питейно-битови цели - 0 бр. 
5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно 
водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния 
мониторинг - 7 бр. 
6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, 
предназначена за питейно-битови цели - 0 бр. 
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени 
местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг - 
5 бр. 
8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 - 0 бр. 
9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници - 0 бр. 
10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за 
курортните ресурси, курортните местности и курортите - 0 бр. 
11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни 
заболявания за периода – 95 бр. 
От тях:  шигелози - 3 

салмонелози – 28 
ентероколити - 62 
колиентерити – 2 



 Вирусни хепатити – 98 
12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между 
инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода - не 
се доказа такава връзка. 
13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с 
констатирани нарушения във водоснабдяването - няма. 
14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са 
необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването 
или Националния център по опазване на общественото здраве - няма. 
 

м. май 2008 г. 
1. Населени места  с въведено режимно водоподаване – няма. 
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния 
период – 38 бр. 
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно 
водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния 
мониторинг – 110 бр. 
4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, 
предназначена за питейно-битови цели – 0 бр. 
5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно 
водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния 
мониторинг – 0 бр.  
6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, 
предназначена за питейно-битови цели – 0 бр. 
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени 
местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг 
– 2 бр.  
8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 1 бр. 
- „Крайпътна чешма” с. Железница – не отговаря по показателя „Ешерихия 
коли”, протокол № 880929-1/13.05.2008 г. 
9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 2 бр. 
10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за 
курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр. 
11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за 
периода – 86 бр. 
От тях:  шигелози – 2 
                 салмонелози – 33 
          ентероколити – 51 
          колиентерити – 0 
Вирусни хепатити – 17 

        

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между 
инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не 
се доказа такава връзка. 



13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с 
констатирани нарушения във водоснабдяването – няма. 
14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са 
необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването 
или Националния център по опазване на общественото здраве – няма. 
 

м. април 2008 г. 
 

1. Населени места  с въведено режимно водоподаване – няма. 
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния 
период – 38 бр. 
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно 
водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния 
мониторинг – 115 бр. 
4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, 
предназначена за питейно-битови цели – 0 бр. 
5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно 
водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния 
мониторинг – 7 бр.  
6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, 
предназначена за питейно-битови цели – 0 бр. 
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени 
местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг 
– 2 бр.  
8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр. 
9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 11 бр. 
10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за 
курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр. 
11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за 
периода – 76 бр. 
От тях: шигелози – 7 
   салмонелози – 8 
   ентероколити – 60 
   колиентерити – 1 
 Вирусни хепатити – 13 

        

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между 
инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не 
се доказа такава връзка. 
13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с 
констатирани нарушения във водоснабдяването – няма. 
14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са 
необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването 
или Националния център по опазване на общественото здраве – няма. 

 
 

 

м. март 2008 г. 



1. Населени места  с въведено режимно водоподаване – няма. 
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния 
период – 38 бр. 
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно 
водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния 
мониторинг – 158 бр. 
4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, 
предназначена за питейно-битови цели – 0 бр. 
5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно 
водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния 
мониторинг – 2 бр.  
6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, 
предназначена за питейно-битови цели – 0 бр. 
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени 
местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг 
– 13 бр.  
8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр. 
9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 9 бр. 
10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за 
курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр. 
11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за 
периода – 87 бр. 
От тях: шигелози – 1 

салмонелози – 8 
ентероколити – 76 
колиентерити – 2    

Вирусни хепатити – 15 
        

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между 
инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не 
се доказа такава връзка. 
13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с 
констатирани нарушения във водоснабдяването – няма. 
14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са 
необходими намесата и помощта на Министерството на 
здравеопазването или Националния център по опазване на общественото 
здраве – няма. 

 

м. февруари 2008 г. 
1. Населени места  с въведено режимно водоподаване – няма. 
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния 
период – 38 бр. 



3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно 
водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния 
мониторинг – 76 бр. 
4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, 
предназначена за питейно-битови цели – 1 бр. 
     Това е пункта “Кафе” – ул.”Ст.Овчаров”, с.Чепинци (протокол      № 
880072-1/08.02.2008 г.) – само по показателя “ешерихия коли” – 7/100 при 
стойност на допуска 0/100 мл. Повторната проба е добра. 
5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно 
водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния 
мониторинг – 0 бр.  
6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, 
предназначена за питейно-битови цели – 0 бр. 
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени 
местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг 
– 5 бр.  
8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр. 
9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 0 бр. 
10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за 
курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр. 
11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за 
периода (до 24.02.2008 г.) – 61 бр. 
От тях:    шигелози – 3 
          салмонелози – 8 
          ентероколити – 48 
          колиентерити – 2 
 Вирусни хепатити – 24 

        

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между 
инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не 
се доказа такава връзка. 
13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с 
констатирани нарушения във водоснабдяването – няма. 
14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са 
необходими намесата и помощта на Министерството на 
здравеопазването или Националния център по опазване на общественото 
здраве – няма. 
 

м. януари 2008 г. 
 

1. Населени места  с въведено режимно водоподаване – няма. 
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния 
период – 38 бр. 



3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно 
водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния 
мониторинг – 29 бр. 
4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, 
предназначена за питейно-битови цели – 0 бр. 
5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно 
водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния 
мониторинг – 0 бр.  
6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, 
предназначена за питейно-битови цели – 0 бр. 
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени 
местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг 
– 3 бр.  
8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр. 
9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 0 бр. 
10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за 
курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр. 
11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за 
периода (от 06.01. до 27.01.2008 г.) – 55 бр. 
От тях:  шигелози – 0 

салмонелози – 6 
ентероколити – 48 
колиентерити – 1 

Вирусни хепатити - 25      
12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между 
инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не 
се доказа такава връзка.                                                                  
13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с 
констатирани нарушения във водоснабдяването – няма. 
14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са 
необходими намесата и помощта на Министерството на 
здравеопазването или Националния център по опазване на общественото 
здраве – няма. 
 


