
КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА 

Столична РЗИ извършва непрекъснато наблюдение на качеството 
на питейната вода, подавана за нуждите на столичани. Броя на 
пунктовете, честота и вида на мониторинга, са съобразени с 
изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена 
за питейно-битови цели (ДВ, бр. 30/2001 г.). Пробонабирането се 
извършва от общо 78 пункта, разположени в различни квартали на 
столицата и в останалите населени места, включени 
административно към Столична община. От пунктовете ежемесечно 
се вземат проби води, които се изследват по 16 показателя, включени 
в постоянния мониторинг, определени с Приложение 2, таблица А от 
Наредба № 9.  

Годишно се изследват и определен брой проби по показатели, 
включени в периодичния мониторинг. За тази година са планирани 22 
проби. В този вид мониторинг  влизат 48 показателя, съгласно 
Приложение 1 от горепосочения нормативен документ.  

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 химични и микробиолгични показатели, определени в 
действащото здравно заканодателство.  

Минералните води от мястото на ползването – чешми, бани и др., 
се изследват по микробиологични показатели, съгласно Наредба № 14 
за курортните ресурси, курортните местности и курортите (ДВ, 
бр. 79/1987 г.), веднъж на 3 месеца. 

 
м. декември 2016 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 – 67 бр. 

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

- Магазин за хранителни стоки – с. Вердикал, ул. „Варна“ – 
протокол от изпитване   № 1166550-1/13.12.2016 г., показател „желязо“ 
– стойност и допуск на показателя 200 µg/dm3, резултат от 
изпитването 303.00±13.94; 

- Кафе-аперитив – с. Михайлово, ул. „Н. Вапцаров“ – протокол от 
изпитване № 1166552-1/13.12.2016 г., показател „желязо“ – стойност и 
допуск на показателя 200 µg/dm3, резултат от изпитването 
270.90±12.46; 



- Кокалянско ханче – бул. „Самоковско шосе“ – протокол от 
изпитване № 1166725-1 от 23.12.2016 г., показател „желязо“ – 
стойност и допуск на показателя 200 µg/dm3, резултат от 
изпитването 338.10±15.55. 

Във връзка с горепосочената стойност на показателя „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 – 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 – 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 (от 05.12.2016 г. – 01.01.2017 г.) – 191 бр. 
От тях:  вирусни хепатити – 21 

шигелози – 1 
   салмонелози – 2 
   гастро- и ентероколити – 166 
   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 обществено здраве и 
анализи – няма. 
 

м. ноември 2016 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 – 81 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 – 3 бр.  

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 3 бр.: 
- Крайпътна чешма, ул. „Самоковско шосе“, район „Панчарево“ – 

протокол от изпитване № 1165478-1/16.11.2016 г., показател 
„колиформи” – стойност и допуск на показателя 0/100 cfu/cm3, 
резултат от изпитването 26/100; 

- Чешма, Вердикал, ул. „П. Никифоров“  – протокол от изпитване № 
1165770-1 от 18.11.2016 г., показател „колиформи” – стойност и допуск 
на показателя 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 36/100; 

- Чешма, с. Балша, площада – протокол от изпитване № 1165892-
1/17.11.2016 г., показател „колиформи” – стойност и допуск на 
показателя 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 26/100; 

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 30.10.2016 г. – 04.12.2016 г.) – 296 бр. 
От тях: вирусни хепатити – 20 

шигелози – 0 
салмонелози – 9 
гастро- и ентероколити – 264 
колиентерити – 3 

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 обществено здраве и 
анализи – няма. 
 

м. октомври 2016 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 – 81 бр. 

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, 
предназначена за питейно-битови цели – 1 бр.: 

- дирекция „ЛИ“, ул. „Цар Симеон“ № 169-А, V-ти етаж – протокол 
от изпитване № 1165014-1/13.10.2016 г., показател „желязо“ – 
стойност и допуск на показателя 200 µg/dm3, резултат от 
изпитването 242.50±11.16. 

Във връзка с горепосочената стойност на показателя „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 – 3 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 – 1 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 03.10.2016 г. – 30.10.2016 г.) – 256 бр. 
От тях:  вирусни хепатити – 21 

шигелози – 0 
   салмонелози – 20 
   гастро- и ентероколити – 215 
   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 обществено здраве и 
анализи – няма. 
 
м. септември 2016 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 – 59 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 – 0 бр.  

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр. 
9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 4 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 05.09.2016 г. – 02.10.2016 г.) – 273 бр. 
От тях:  вирусни хепатити – 9 

шигелози – 0 
   салмонелози – 28 
   гастро- и ентероколити – 233 
   колиентерити – 3 
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 обществено здраве и 
анализи – няма. 
 
м. август 2016 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 – 95 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 – 8 бр.: 
- Чешма при площада, с. Пасарел – протокол от изпитване № 

1163743-1/04.08.2016 г., показател „колиформи” – стойност и допуск на 
показателя 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 26/100; 

- Чешма при ВЕЦ-а, с. Пасарел – протокол от изпитване № 
1163739-1/04.08.2016 г., показател „колиформи” – стойност и допуск на 
показателя 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 27/100; 

- Дерльова чешма, с. Пасарел – протокол от изпитване № 1163742-
1/04.08.2016 г., показател „колиформи” – стойност и допуск на 
показателя 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 19/100; 

- Крайпътна чешма, с. Железница – протокол от изпитване № 
1163650-1/04.08.2016 г., показател „колиформи” – стойност и допуск на 
показателя 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 27/100; 

- Крайпътна чешма, Панчарево – протокол от изпитване № 
1163738-1/04.08.2016 г., показател „колиформи” – стойност и допуск на 
показателя 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 23/100; 

- Чешма при скалата, с. Пасарел – протокол от изпитване № 
1163740-1/04.08.2016 г., показател „колиформи” – стойност и допуск на 
показателя 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 37/100; 

- Шарена чешма, с. Пасарел – протокол от изпитване № 1163744-
1/04.08.2016 г., показател „колиформи” – стойност и допуск на 
показателя 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 22/100; 

- Чешма при стадиона, с. Пасарел – протокол от изпитване № 
1163741-1/04.08.2016 г., показател „колиформи” – стойност и допуск на 
показателя 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 22/100. 

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 01.08.2016 г. – 04.09.2016 г.) – 393 бр. 
От тях: вирусни хепатити – 10 

шигелози – 6 
   салмонелози – 20 
   гастро- и ентероколити – 352 
   колиентерити – 5 
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 обществено здраве и 
анализи – няма. 
 
м. юли 2016 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 – 78 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 – 5 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 – 11 бр.  

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 9 бр.: 
- Чешма, Банкя, кв. „Вердикал“, ул. „П. Никифоров“ - протокол от 

изпитване № 1163436-1/11.07.2016 г., показател „колиформи” – 
стойност и допуск на показателя 0/100 cfu/cm3, резултат от 
изпитването 28/100; 

- Чешма на автобусна спирка, с. Михайлово – протокол от 
изпитване № 1163437-1 от 11.07.2016 г., показател „колиформи” – 
стойност и допуск на показателя 0/100 cfu/cm3, резултат от 
изпитването 26/100; 

- Чешма, с. Балша, площада – протокол от изпитване № 1163476-
1/11.07.2016 г., показател „колиформи” – стойност и допуск на 
показателя 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 34/100; 

- Крайпътна чешма, Панчарево – протокол от изпитване № 
1163286/06.07.2016 г., показател „колиформи” – стойност и допуск на 
показателя 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 38/100; 

- Чешма при стадиона, с. Пасарел – протокол от изпитване № 
1163289/06.07.2016 г., показател „колиформи” – стойност и допуск на 
показателя 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 42/100; 

- „Дерльова чешма“, с. Пасарел – протокол от изпитване № 
1163290-1/06.07.2016 г., показател „колиформи” – стойност и допуск на 
показателя 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 34/100; 



- Чешма при „Веда“, с. Пасарел – протокол от изпитване № 
1163287-1/06.07.2016 г., показател „колиформи” – стойност и допуск на 
показателя 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 38/100; 

- Чешма, с. Пасарел, площада – протокол от изпитване № 1163291-
1/06.07.2016 г., показател „колиформи” – стойност и допуск на 
показателя 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 36/100; 

- Чешма при скалата, с. Пасарел – протокол от изпитване № 
1163288-1/06.07.2016 г., показател „колиформи” – стойност и допуск на 
показателя 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 40/100. 

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 17 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 06.07.2016 г. – 31.07.2016 г.) – 225 бр. 
От тях:  вирусни хепатити – 2 

шигелози – 1 
   салмонелози – 19 
   гастро- и ентероколити – 200 
   колиентерити – 3 
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 обществено здраве и 
анализи – няма. 

 
м. юни 2016 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 – 77 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 – 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 – 1 бр.  

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 1 бр.: 
- „Шарена чешма“, с. Пасарел - протокол от изпитване № 1163292-

1/06.07.2016 г., показател „колиформи” – стойност и допуск на 
показателя 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 37/100. 

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 06.06.2016 г. – 03.07.2016 г.) – 171 бр. 
От тях:  вирусни хепатити – 9 

шигелози – 1 
   салмонелози – 10 
   гастро- и ентероколити – 151 
   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 обществено здраве и 
анализи – няма. 
 
м. май 2016 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 – 79 бр. 

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, 
предназначена за питейно-битови цели – 1 бр.: 

- МХС, с. Иваняне, ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ - протокол от 
изпитване № 1162209-1/14.05.2016 г., показател „колиформи” – 
стойност и допуск на показателя 0/100 cfu/cm3, резултат от 
изпитването 28/100. При проведения повторен лабораторен контрол 
водата е в съответствие с 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 – 5 бр.  

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 4 бр.: 
- чешма на автобусната спирка, с. Михайлово - протокол от 

изпитване № 1162216-1 от 17.05.2016 г., показател „колиформи” – 
стойност и допуск на показателя 0/100 cfu/cm3, резултат от 
изпитването 31/100; 

- чешма на площада, с. Балша - протокол от изпитване № 1162307-
1/17.05.2016 г., показател „колиформи” – стойност и допуск на 
показателя 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 16/100; 

- чешма, с. Мировяне, ул. „Ал. Константинов“ - протокол от 
изпитване № 1162151-1 от 13.05.2016 г., показател „колиформи” – 
стойност и допуск на показателя 0/100 cfu/cm3, резултат от 
изпитването 26/100; 

- чашма, с. Вердикал, ул. „П. Никифоров“ - протокол от изпитване 
№ 1162215-1 от 14.05.2016 г., показател „колиформи” – стойност и 
допуск на показателя 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 27/100. 

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 13 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 02.05.2016 г. – 05.06.2016 г.) – 183 бр. 
От тях:  вирусни хепатити – 6 

шигелози – 3 
   салмонелози – 4 
   гастро- и ентероколити – 169 
   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 обществено здраве и 
анализи – няма. 
 
м. април 2016 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 – 79 бр. 

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

- кафе, с. Бусманци, ул. „Ас. Игнатов“ – протокол от изпитване № 
1161882-1/25.04.2016 г., показател „желязо” – стойност и допуск на 
показателя 200 µg/dm3, резултат от изпитването 427.20±19.65; 

- мхс, с. Кривина, ул. „Демокрация“ - протокол от изпитване № 
1161830-1/25.04.2016 г., показател „желязо” – стойност и допуск на 
показателя 200 µg/dm3, резултат от изпитването 458.70±21.10; 

- кафе, с. Казичене, ул. „Цар Борис“ - протокол от изпитване № 
1161829-1/25.04.2016 г., показател „желязо” – стойност и допуск на 
показателя 200 µg/dm3, резултат от изпитването 461.00±21.21. 

Във връзка с горепосочената констатирана стойност на 
показателя „желязо“ Столичната 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 – 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 04.04.2016 г. – 01.05.2016 г.) – 154 бр. 
От тях:  вирусни хепатити – 7 

шигелози – 0 
   салмонелози – 5 
   гастро- и ентероколити – 141 
   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 обществено здраве и 
анализи – няма. 
 



м. март 2016 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 – 79 бр. 

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, 
предназначена за питейно-битови цели – 1 бр.: 

- кафе, с. Бусманци, ул. „Ас. Игнатов“ – протокол от изпитване № 
1161335-1/24.03.2016 г., показател „желязо” – стойност и допуск на 
показателя 200 µg/dm3, резултат от изпитването 704.30±32.40. 

Във връзка с горепосочената констатирана стойност на 
показателя „желязо“ Столичната 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 – 5 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. 
- чешма, с. Балша, площада – протокол от изпитване № 1160995-1 

12.03.2016 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск на 
показателя 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 42/100; 

- крайпътна чешма, с. Железница – протокол от изпитване № 
1161374-1 05.04.2016 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск на 
показателя 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 40/100; 

- крайпътна чешма, с. Панчарево – протокол от изпитване № 
1161405-1 05.04.2016 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск на 
показателя 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 25/100. 

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 29.02.2016 г. – 03.04.2016 г.) – 208 бр. 
От тях:  вирусни хепатити – 13 

шигелози – 1 
  салмонелози – 8 

   гастро- и ентероколити – 185 
   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 обществено здраве и 
анализи – няма. 

 
м. февруари  2016 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 – 82 бр. 

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

- частен двор, с. Градоман, ул. „Цар Симеон“ – протокол от 
изпитване № 1160452-1/10.02.2016 г., показател „желязо” – стойност и 
допуск на показателя 200 µg/dm3, резултат от изпитването 
270.70±12.45; 

- чешма, гр. Банкя, площада – протокол от изпитване № 1160451-1 
от 10.02.2016 г., показател „желязо” – стойност и допуск на показателя 
200 µg/dm3, резултат от изпитването 280.20±12.89; 

- МХС, с. Балша, площада – протокол от изпитване № 1160484-1 
от 11.02.2016 г., показател „желязо” – стойност и допуск на показателя 
200 µg/dm3, резултат от изпитването 481.20±22.14; 

- кафе, кв. „Требич“, ул. „Латин Колев“ – протокол от изпитване № 
1160504-1/11.02.2016 г., показател „желязо” – стойност и допуск на 
показателя 200 µg/dm3, резултат от изпитването 269.70±12.41; 

- МХС, с. Мировяне, ул. „Мировянско шосе“ – протокол от изпитване 
№ 1160505-1/11.02.2016 г., показател „желязо” – стойност и допуск на 
показателя 200 µg/dm3, резултат от изпитването 766.30±35.25; 

- МХС, с. Кривина, ул. „Демокрация“ – протокол от изпитване № 
1160725-1 от 24.02.2016 г., показател „желязо” – стойност и допуск на 
показателя 200 µg/dm3, резултат от изпитването 407.30±18.74; 

- кафе, с. Казичене, ул. „Цар Борис“ – протокол от изпитване № 
1160724-1 24.02.2016 г., показател „желязо” – стойност и допуск на 
показателя 200 µg/dm3, резултат от изпитването 359.20±18.18; 

- кафе, с. Кумарица, ул. „Искърско дефиле“ – протокол от изпитване 
№ 1160506-1/11.02.2016 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск 
на показателя 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 39/100. 



При проведения повторен лабораторен контрол водата от кафе – 
с. Кумарица, ул. „Искърско дефиле“, е в съответствие с нормативните 
изисквания. 

Във връзка с горепосочените констатирани стойности на 
показателя „желязо“ Столичната 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 – 1 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 – 13 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 01.02.2016 г. – 28.02.2016 г.) – 183 бр. 
От тях:  вирусни хепатити – 7 

шигелози – 2 
   салмонелози – 4 
   гастро- и ентероколити – 153 
   колиентерити – 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 обществено здраве и 
анализи – няма. 

 
м. януари 2016 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 – 74 бр. 

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



- МХС, с. Кубратово, ул. „Ст. Стамболов“ – протокол от изпитване 
№ 1160203-1/25.01.2016 г., показател „желязо” – стойност и допуск на 
показателя 200 µg/dm3, резултат от изпитването 319.50±14.70; 

- МХС, с. Балша, площада – протокол от изпитване № 1160032-1 
от 08.01.2016 г., показател „желязо” – стойност и допуск на показателя 
200 µg/dm3, резултат от изпитването 290.0±13.34; 

- МХС, с. Волуяк, ул. „Зорница“ – протокол от изпитване № 
1160028-1 от 08.01.2016 г., показател „желязо” – стойност и допуск на 
показателя 200 µg/dm3, резултат от изпитването 244.50±11.25; 

- кафе, жк „Обеля“, ул. „Бели Дунав“ – протокол от изпитване № 
1160027-1 от 08.01.2016 г., показател „желязо” – стойност и допуск на 
показателя 200 µg/dm3, резултат от изпитването 232.90±10.71; 

- кафе, с. Чепинци, ул. „Ст. Овчаров“ – протокол от изпитване № 
1160206-1 от 25.01.2016 г., показател „желязо” – стойност и допуск на 
показателя 200 µg/dm3, резултат от изпитването 210.60±9.69; 

- кафе, с. Гниляне, ул. „Хр. Ботев“ – протокол от изпитване № 
1160211-1 от 25.01.2016 г., показател „желязо” – стойност и допуск на 
показателя 200 µg/dm3, резултат от изпитването 240.80±11.08; 

- ресторант „Лебеда“, ул. „Самоковско шосе“ – протокол от 
изпитване № 1160400-1/02.02.2016 г., показател „колиформи“ – 
стойност и допуск на показателя 0/100 cfu/cm3, резултат от 
изпитването 6/100; 

- МХС, с. Курило, ул. „Искърско дефиле“ – протокол от изпитване № 
1160074-1/12.01.2016 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск на 
показателя 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 18/100. 

При проведения повторен лабораторен контрол водата от МХС – 
с. Курило, ул. “Искърско дефиле“, протокол от изпитване № 1160224-
1/19.01.2016 г., е в съответствие с нормативните изисквания. 

Във връзка с горепосочените констатирани стойности на 
показателя „желязо“ и „колиформи“ Столичната 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 – 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 – 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 04.01.2016 г. – 31.01.2016 г.) – 140 бр. 
От тях:  вирусни хепатити – 4 



шигелози – 1 
   салмонелози – 6 
   гастро- и ентероколити – 128 
   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 обществено здраве и 
анализи – няма. 

 


	КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

