
КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА 

Столичната РЗИ 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  2014 г. 

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

съответния период – 48 бр. 
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от 

централно водоснабдени населени места по показатели, включени в 
постоянния мониторинг – 57 бр. 



4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, 
предназначена за питейно-битови цели – 5 бр.: 

- чешма, с. Чепинци, ул. „Ст. Овчаров” – площада, протокол от 
изпитване №1146274-1/10.12.2014 г., показател „желязо” – стойност и 
допуск на показателя 200 µg/dm3, резултат от изпитването 
253.50±10.14; 

- МХС, с. Негован, ул. „В. Левски” – протокол от изпитване №1146273-
1/10.12.2014 г., показател „желязо” – стойност и допуск на показателя 200 
µg/dm3, резултат от изпитването 268.60±10.74; 

- чешма, с. Световрачене, ул. „Софийска” – протокол от изпитване 
№1146272-1/10.12.2014 г., показател „желязо” – стойност и допуск на 
показателя 200 µg/dm3, резултат от изпитването 262.50±10.50; 

- МХС, с. Кубратово, ул. „Ст.Стамболов” – протокол от изпитване 
№1146271-1/10.12.2014 г., показател „желязо” – стойност и допуск на 
показателя 200 µg/dm3, резултат от изпитването 369.90±14.80; 

- чешма, гр. София, кв. „Бенковски” – площада, протокол от изпитване 
№1146270-1/10.12.2014 г., показател „желязо” – стойност и допуск на 
показателя 200 µg/dm3, резултат от изпитването 290.50±11.62. 

Във връзка с горепосочените констатирани стойности на 
показателя „желязо” Столичната РЗИ е уведомила „Софийска вода” АД и е 
изискала информация за предприетите действия по компетентност. 

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 – 4 бр.  

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 3 бр. 
- крайпътна чешма, с. Железница – протокол от изпитване 

№1146413-1 от 17.12.2014 г., показатели: „алуминий” – стойност и допуск 
на показателя 200 µg/dm3, резултат от изпитването 910.81±36.43; 
„желязо” – стойност и допуск на показателя 200 µg/dm3, резултат от 
изпитването 349.01±13.96; „колиформи” – стойност и допуск 0/100 
cfu/cm3, резултат от изпитването 24/100. За водоизточника е издадена 
заповед №КНОС-2/24.02.2014 г. за недопускане експлоатацията му за 
питейно-битови цели. 

- чешма, с. Мировяне, ул. „Ал. Константинов” – протокол от 
изпитване №1146347-1/17.12.2014 г., показател „колиформи” – стойност и 
допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 24/100; 



- чешма, с. Балша, протокол от изпитване №1146298-1/11.12.2014 г., 
показател „колиформи” – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от 
изпитването 16/100. 

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 01.12.2014 г. – 04.01.2015 г.) – 136 бр. 
От тях:  

вирусни хепатити – 9 
шигелози – 2 

  салмонелози – 21 
  гастро- и ентероколити – 104 
  колиентерити – 0      
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  2014 г. 

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

съответния период – 48 бр. 
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от 

централно водоснабдени населени места по показатели, включени в 
постоянния мониторинг – 101 бр. 

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, 
предназначена за питейно-битови цели – 4 бр.: 

- МХС – с. Балша, площада, протокол от изпитване №1145537, 
показател „желязо” – стойност и допуск на показателя 200 µg/dm3, 
резултат от изпитването 279.10±11.16; 

- МХС – кв. „Симеоново”, ул. „Самоковско шосе”, протокол от 
изпитване №1145839, показател „желязо” – стойност и допуск на 
показателя 200 µg/dm3, резултат от изпитването 228.75±8.69; 

- кафе-сладкарница – с. Г. Лозен, протокол от изпитване №1145943, 
показател „желязо” – стойност и допуск на показателя 200 µg/dm3, 
резултат от изпитването 680.90±27.34; 



- чешма – ЛИК, СРЗИ, ул. „Цар Симеон” 169а, протокол от изпитване 
№1145442, показател „желязо” – стойност и допуск на показателя 200 
µg/dm3, резултат от изпитването 229.25±8.71. 

Във връзка с горепосочените констатирани стойности на 
показателя „желязо” Столичната РЗИ е уведомила „Софийска вода” АД и е 
изискала информация за предприетите действия по компетентност. 

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 – 0 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 03.11.2014 г. – 30.11.2014 г.) – 163 бр. 
От тях:   

вирусни хепатити – 24 
шигелози – 0 

  салмонелози – 9 
  гастро- и ентероколити – 130 
  колиентерити – 0      
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  2014 г. 

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

съответния период – 48 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 – 3 бр.: 

- МХС – кв. „Кремиковци”, ул. „Крали Марко”, протокол от изпитване 
№1145138-1/30.10.2014 г., показател „желязо” – стойност и допуск на 
показателя 200 µg/dm3, резултат от изпитването 402.65±20.13; 

- МХС – с. Кривина, ул. „Демокрация”, протокол от изпитване 
№1145163-1/30.10.2014 г., показател „желязо” – стойност и допуск на 
показателя 200 µg/dm3, резултат от изпитването 628.05±31.40; 

- чешма – кв. „Бенковски”, площада, протокол от изпитване 
№1144953-1 от 24.10.2014 г., показател „желязо” – стойност и допуск на 
показателя 200 µg/dm3, резултат от изпитването 199.10±7.96. 

Във връзка с горепосочените констатирани стойности на 
показателя „желязо” Столичната РЗИ с писмо Изх. №26-00-
1198/03.11.2014 г. до „Софийска вода” АД е изискала информация за 
предприетите действия по компетентност. 

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 – 0 бр.  

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр. 
9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 3 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 29.09.2014 г. – 02.11.2014 г.) – 246 бр. 
От тях:  

вирусни хепатити – 20 
шигелози – 4 

  салмонелози – 16 
  гастро- и ентероколити – 205 
  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  2014 г. 

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

съответния период – 48 бр. 
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от 

централно водоснабдени населени места по показатели, включени в 
постоянния мониторинг – 128 бр. 

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, 
предназначена за питейно-битови цели – 3 бр.: 

- кафе – кв. „Владая”, ул. „Войнишко въстание”, протокол от 
изпитване №1144599-1/01.10.2014 г., показател „колиформи” – стойност и 
допуск на показателя 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 6/100. 
Извършеният повторно лабораторен контрол отговаря на 
нормативните изисквания; 

- кметство с. Мърчаево, протокол от изпитване №1144602-
1/01.10.2014 г., показател „колиформи” – стойност и допуск на показателя 
0/100, резултат от изпитването 9/100. Извършеният повторно 
лабораторен контрол отговаря на нормативните изисквания; 

- МХС – с. Балша, площада, протокол от изпитване №1143451-1 от 
26.09.2014 г., показател „желязо” – стойност и допуск на показателя 200 
µg/dm3, резултат от изпитването 306,80±12,27. Уведомена е „Софийска 
вода” АД за предприемане на действия по компетентност. 

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 – 7 бр.  

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 4 бр. 
- крайпътна чешма – р-н Панчарево, протокол от изпитване 

№1147657-1 от 07.10.2014 г., показател „колиформи” – стойност и допуск 
на показателя 0/100, резултат от изпитването 16/100; 

- чешма срещу ВЕЦ – с. Пасарел, протокол от изпитването 
№1144658-1 от 07.10.2014 г., показател „колиформи” – стойност и допуск 
на показателя 0/100, резултат от изпитването 16/100; 



- чешма при скалата – с. Пасарел, протокол от изпитването 
№1144659-1 от 07.10.2014 г., показател „колиформи” – стойност и допуск 
на показателя 0/100, резултат от изпитването 9/100; 

- чешма на площада – с. Пасарел, протокол от изпитването 
№1144662-1 от 07.10.2014 г., показател „колиформи” – стойност и допуск 
на показателя 0/100, резултат от изпитването 9/100. 

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 5 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 01.09.2014 г. – 26.09.2014 г.) – 235 бр. 
От тях:  

вирусни хепатити – 15 
шигелози – 6 

  салмонелози – 15 
  гастро- и ентероколити – 198 
  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 2014 г. 

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

съответния период – 48 бр. 
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от 

централно водоснабдени населени места по показатели, включени в 
постоянния мониторинг – 86 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 – 1 бр. 
- крайпътна чешма – с.Железница, протокол от изпитване №1143709-

1 от 15.08.2014 г., показател „колиформи” – стойност и допуск на 
показателя 0/100, резултат от изпитването 24/100. 

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 04.08.2014 г. – 29.08.2014 г.) – 271 бр. 
От тях:  

вирусни хепатити – 10 
шигелози – 7 

  салмонелози – 15 
  гастро- и ентероколити – 239 
  колиентерити – 0      
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 2014 г. 
  

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

съответния период – 48 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 – 4 бр. 

- Кафе - гр. Нови Искър, кв. "Кумарица", ул. "Искърско дефиле" - 
протокол от изпитване № 1143170-1/ 14.07.2014 г., показател 
"колиформи"; стойност и допуск на показалеля 0/100, резултат от 
изпитването 18/100; 



Проведеният повторно лабораторен контрол е в съответствие с 
нормативните изисквания. 

- Чешма - гр. София, кв. "Бенковски" - площада, протокол за изпитване 
№ 1143142-1/ 11.07.2014 г., показател "желязо"; стойност и допуск на 
показателя 200 µg/dm3; резултат от изпитването 328,10±62,34 µg/dm3; 

- Магазин за хранителни стоки - с. Кубратово, ул. "Стефан 
Стамболов" - протокол от изпитване № 1143143-1/ 11.07.2014 г., 
показател "желязо"; стойност и допуск на показателя 200 µg/dm3; 
резултат от изпитването 327,40±62,21 µg/dm3; 

- Магазин за хранителни стоки - с. Локорско, ул. "Д. Тошков" - 
протокол от изпитване № 1143147-1/ 11.07.2014 г., показател "желязо"; 
стойност и допуск на показателя 200 µg/dm3; резултат от изпитването 
329,90±63,25 µg/dm3; 

Във връзка с горепосочените констатирани стойности по показател 
"желязо", Столична РЗИ е уведомила "Софийска вода" АД за предприемане 
на действия по компетентност. 

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от 
централно водоснабдени населени места по показателите, включени в 
периодичния мониторинг – 8 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 – 1 бр. 
- чешма – гр. Банкя, кв. Вердикал, ул. "П. Никофоров" - протокол от 

изпитване №1143597-1/ 04.08.2014 г., показател „Ешерихия коли”; 
стойност и допуск на показателя 0/100, резултат от изпитването 
24/100. 

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 (от 30.06.2014 г. – 03.08.2014 г.) – 267 бр. 
От тях: 

вирусни хепатити – 24 
шигелози – 4 
салмонелози – 6 
гастро- и ентероколити – 232 
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. юни 2014 г. 

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

съответния период – 48 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 – 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 – 8 бр.  

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 3 бр. 
- чешма при ВЕЦ – с. Пасарел, протокол от изпитване №1142453-1 от 

11.06.2014 г., показател „колиформи” – стойност и допуск на показателя 
0/100, резултат от изпитването 9/100; 

- крайпътна чешма – с. Панчарево, протокол от изпитване №1142452-
1 от 11.06.2014 г., показател „колиформи” – стойност и допуск на 
показателя 0/100, резултат от изпитването 16/100; 

- чешма на автобусна спирка – гр. Банкя, кв. „Михайлово”, протокол от 
изпитваяне №1142091-1/13.06.2014 г., показател „Ешерихия коли” – 
стойност и допуск на показателя 0/100, резултат от изпитването 
24/100. 

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 (от 02.06.2014 г. – 29.06.2014 г.) – 159 бр. 
От тях:  

вирусни хепатити – 19 



шигелози – 1 
  салмонелози – 7 
  гастро- и ентероколити – 132 
  колиентерити – 0      
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 2014 г. 

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

съответния период – 48 бр. 
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от 

централно водоснабдени населени места по показатели, включени в 
постоянния мониторинг – 105 бр. 

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, 
предназначена за питейно-битови цели – 8 бр.: 

- чешма – дирекция „ЛИК”, V ет., ул. „Цар Симеон” №169А, протокол 
от изпитване №1141719-1/10.05.2014 г., показател „колиформи” – 
стойност и допуск на показателя 0/100, резултат от изпитването 9/100. 
Извършеният повторен лабораторен контрол не показва отклонение от 
здравните изисквания;  

- аптека – бул. „Дим. Нестеров”, протокол от изпитване №1141731-1 
от 10.05.2014 г., показател „колиформи” – стойност и допуск на 
показателя 0/100, резултат от изпитването 9/100. Извършеният 
повторен лабораторен контрол не показва отклонение от здравните 
изисквания; 

- чешма – автобусна спирка, с.Мърчаево, протокол от изпитване 
№1141871-1/19.05.2014 г., показател „колиформи” – стойност и допуск на 
показателя 0/100, резултат от изпитването 16/100. Извършеният 
повторен лабораторен контрол не показва отклонение от здравните 
изисквания; 

- кафе-аперитив, Банкя, кв. „Михайлово”, ул. „Н. Вапцаров”, протокол 
от изпитване №1142087-1/03.06.2014 г., показател „желязо” – стойност и 
допуск на показателя 200 µg/dm3, резултат от изпитването 
312.45±59.37; 



- чешма – с.Доброславци, ул. „Типченица”, протокол от изпитване 
№1142214-1/03.06.2014 г., показател „желязо” – стойност и допуск на 
показателя 200 µg/dm3, резултат от изпитването 263.35±50.04; 

- МХС – с. Балша, площада, протокол от изпитването №1142215-1 от 
03.06.2014 г., показател „желязо” – стойност и допуск на показателя 200 
µg/dm3, резултат от изпитването 205.25±38.99; 

- кафе – кв. „Требич”, ул. „Л. Колев”, протокол от изпитване 
№1142216-1/03.06.2014 г., показател „желязо” – стойност и допуск на 
показателя 200 µg/dm3, резултат от изпитването 257.45±48.92; 

- сладкарница – кв. „Илиянци”, ул. „Жасмин”, протокол от изпитване 
№1142217-1/03.06.2014 г., показател „желязо” – стойност и допуск на 
показателя 200 µg/dm3, резултат от изпитването 217.40±59.37. 

Във връзка с горепосочените констатирани стойности на 
показателя „желязо” Столичната РЗИ с писмо изх. №26-00-544/06.06.2014 
г. до „Софийска вода” АД е изискала информация за предприетите 
действия по компетентност. 

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от 
централно водоснабдени населени места по показателите, включени в 
периодичния мониторинг – 11 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 – 2 бр. 
- чешма – с. Мировяне, ул. „Ал. Константинов”, протокол от 

изпитване №1141789-1/19.05.2014 г., показател „колиформи” – стойност и 
допуск на показателя 0/100, резултат от изпитването 24/100. За 
водоизточника е издадена заповед за временно спиране на 
експлоатацията му за питейно-битови цели; 

- чешма – Банкя, кв. „Вердикал”, ул. „П. Никифоров”, протокол от 
изпитване №1142090-1/04.06.2014 г., показател „Ешерихия коли” – 
стойност и допуск на показателя 0/100, резултат от изпитването 
24/100. 

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 03.03.20147 г. – 30.03.2014 г.) – 148 бр. 
От тях:  

вирусни хепатити – 7 
шигелози – 0 

  салмонелози – 3 



  гастро- и ентероколити – 138 
  колиентерити – 0  
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 2014 г. 
 

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

съответния период – 48 бр. 
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от 

централно водоснабдени населени места по показатели, включени в 
постоянния мониторинг – 96 бр. 

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, 
предназначена за питейно-битови цели – 3 бр.: 

- чешма на автобусна спирка, с.Мърчаево, протокол от изпитване 
№1141563-1 от 28.04.2014 г., показател „колиформи” – стойност и допуск 
на показателя 0/100, резултат от изпитването 22/100.  

При проведения повторен лабораторен контрол не се констатира 
нарушаване на нормативните изисквания. 

- МХС, с. Владая, ул. „Л. Миланов”, протокол от изпитване 
№1141562-1 от 28.04.2014 г., показател „колиформи” – стойност и допуск 
на показателя 0/100, резултат от изпитването 18/100. 

При проведения повторен лабораторен контрол не се констатира 
нарушаване на нормативните изисквания. 

- кафе – с. Владая, ул. „Войнишко въстание”, протокол от 
изпитване №1141561-1/28.04.2014 г., показател „колиформи” – стойност и 
допуск на показателя 0/100, резултат от изпитването 16/100. 

При проведения повторен лабораторен контрол не се констатира 
нарушаване на нормативните изисквания. 

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 – протокол от изпитване № 

1141621- 
1/29.04.2014, показатели и стойност и допуск на показателя: „алуминий” – 
200 µg/dm3; „желязо” – 200 µg/dm3; „колиформи” – 0/100. Резултати от 
изпитването: „алуминий” – 790,45 ± 150,19; „желязо” – 315,0 ± 59,85; 
„колиформи” – 24/100. 

За водоизточника има издадена заповед за временно прекратяване на 
ползването му за питейно-битови нужди до съответствие на 
качествата на водата с нормативните изисквания. 

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 (от 31.03.2014 г. – 27.04.2014 г.) – 142 бр. 
От тях: 

вирусни хепатити – 15 
шигелози – 0 
салмонелози – 10 
гастро- и ентероколити – 117 
колиентерити – 0 

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 2014 г. 
 

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

съответния период – 48 бр. 
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от 

централно водоснабдени населени места по показатели, включени в 
постоянния мониторинг – 105 бр. 



4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, 
предназначена за питейно-битови цели – 3 бр.: 

- МХС, с.Герман, ул. „1-ва”, протокол от изпитване №1141086-1 от 
02.04.2014 г., показател „желязо” – стойност и допуск на показателя 200 
µg/dm3, резултат от изпитването 787.90±149.70;  

- кафе, с. Горни Лозен, площада, протокол от изпитване №1141087-
1 от 02.04.2014 г., показател „желязо” – резултат от изпитването 
217.45±41.32; 

- кафе – с. Долни Лозен, ул. „Иван Пешев”, протокол от изпитване 
№1141088-1/02.04.2014 г., показател „желязо” – стойност и допуск на 
показателя 200 µg/dm3, резултат от изпитването 365.90±69.52. 

Дата на получаване на пробите в лабораторията – 26.03.2014 г. 
Във връзка с горепосочените констатирани стойности на 

показателя „желязо” Столичната РЗИ с писмо изх. №26-00-345/07.04.2014 
г. до „Софийска вода” АД е изискала информация за предприетите 
действия по компетентност. 

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от 
централно водоснабдени населени места по показателите, включени в 
периодичния мониторинг – 9 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 – 0 бр.  

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр. 
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 (от 03.03.20147 г. – 30.03.2014 г.) – 157 бр. 
От тях 

вирусни хепатити – 16 
шигелози – 3 
салмонелози – 2 
гастро- и ентероколити – 136 
колиентерити – 0 

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 2014 г. 
 

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

съответния период – 48 бр. 
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от 

централно водоснабдени населени места по показатели, включени в 
постоянния мониторинг – 94 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 – 7 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 03.02.20147 г. – 02.03.2014 г.) – 129 бр. 
От тях:  

вирусни хепатити – 9 
шигелози – 3 
салмонелози – 10 
гастро- и ентероколити – 107 
колиентерити – 0 

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 2014 г. 
 
1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма. 
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за 

съответния период – 48 бр. 
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от 

централно водоснабдени населени места по показатели, включени в 
постоянния мониторинг – 116 бр. 

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, 
предназначена за питейно-битови цели – 6 бр.: 

- баничарница, ж.к. „Дружба”, ул. „Д.Пешев”, протокол от изпитване 
№1140021-1/14.01.2014 г., „колиформи” – стойност и допуск на показателя 
0/100 cfu/см3, резултат от изпитването 21/100. Проведеният повторен 
анализ не показва отклонения от нормативните изисквания. 

- чешма, дирекция „ЛИК” при СРЗИ, ет.V, ул. „Цар Симеон” №169А, 
протокол от изпитване №1140011-1/14.01.2014 г., показател „желязо” – 
стойност и допуск на показателя 200 µg/dm3, резултат от изпитването 
288.95±54.90;  

- чешма, дирекция „ЛИК” при СРЗИ, ет.V, ул. „Цар Симеон” №169А, 
протокол от изпитване №1140148-1/30.01.2014 г., показател „желязо” – 
резултат от изпитването 217.45±41.32; 

- кафе-аперитив, гр.Банкя, кв. „Михайлово”, ул. „Н.Вапцаров”, 
протокол от изпитване №1140089-1/30.01.2014 г., показател „желязо” – 
стойност и допуск на показателя 200 µg/dm3, резултат от изпитването 
315.70±59.98; 

- кафене, гр. Банкя – площада, протокол от изпитването 
№1140090-1 от 30.01.2014 г., показател „желязо” – стойност и допуск на 
показателя 200 µg/dm3, резултат от изпитването 301.55±57.29; 

- частен двор, гр.Банкя, кв. „Градоман”, ул. „Цар Симеон”, протокол 
от изпитване №1140091-1/30.01.2014 г., показател „желязо” – стойност и 
допуск на показателя 200 µg/dm3, резултат от изпитването 
300.50±57.10; 

Във връзка с горепосочените констатирани стойности на 
показателя „желязо” Столичната РЗИ с писмо изх. №26-00-136/06.02.2014 
г. до „Софийска вода” АД е изискала информация за предприетите 
действия по компетентност. 

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 – 0 бр.  

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр. 
9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 1 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 01.01.20147 г. – 02.02.2014 г.) – 201 бр. 
От тях:  
вирусни хепатити – 8 
шигелози – 0 
салмонелози – 12 
гастро- и ентероколити – 181 
колиентерити – 0 
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. 
 


	КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА 

