
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 74 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 17 показателя от група А, 
определени с Приложение 2, таблица А от Наредба № 9. 

Годишно се изследват и определен брой проби по показатели от 
група Б. За тази година са планирани 23 проби. В тази група влизат 49 
показателя, съгласно Приложение 1 от горепосочения нормативен 
документ. 

Четири пъти годишно се изследва и водата от 14 местни 
обществени водоизточници (чешми), които не се захранват от 
централната водопроводна мрежа на населените места. Водата се 
изследва по химични и микробиологични показатели, определени в 
действащото здравно законодателство. 

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

С оглед значението за човешкото здраве и големия брой 
потребители, водоналиващи минерална вода на определени пунктове 
се извършва учестен ежемесечен или на всеки 2 месеца мониторинг. 

 

М. ДЕКЕМВРИ 2019 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 
група А – 44 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 
група Б – 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 на група А – 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 02.12.2019 г. – 29.12.2019 г.) – 175 бр. 
От тях: вирусни хепатити – 25                                          
         шигелози – 0 
          салмонелози – 17 
          гастро- и ентероколити – 133 
          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 и анализи – няма. 
 

 

 

М. НОЕМВРИ 2019 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 
група А – 89 бр. 

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

- Кафе- гостилница – с. Михаилово, ул. „Н. Вапцаров“, протокол от 
изпитване № 1196321-1/14.11.2019 г., показател „желязо“ – стойност и 
допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 211,00±10,55; 



- Чешма – с.Доброславци, ул.“ Типченица“, протокол от изпитване 
№ 1196651-1/25.11.2019 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 
µg/dm3, резултат от изпитването 290,40±14,52; 

- Кметство – с.Житен, ул.“Житница“, протокол от изпитване № 
1196650-1/25.11.2019 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 
µg/dm3, резултат от изпитването 201,00±10,05; 

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от 
централно водоснабдени населени места по показателите, включени в 
група Б – 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 на група А – 7 
бр.  

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 4 бр.: 
- Крайпътна чешма при скалата – с. Пасарел, протокол от 

изпитване № 1196245-1 от 15.11.2019 г., показател: „колиформи“ – 
стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 18/100; 

- Крайпътна чешма – с. Панчарево,ул.„Самоковско шосе“, протокол 
от изпитване № 1196243-1 от 15.11.2019 г., показател: „колиформи“ – 
стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 26/100. 

- Крайпътна чешма при ВЕЦа – с. Пасарел, протокол от 
изпитване № 1196244-1 от 14.11.2019 г., показател: „колиформи“ – 
стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 16/100; 

- „Шарена чешма“  – с. Пасарел, протокол от изпитване № 
1196248-1 от 15.11.2019 г., показател: „колиформи“ – стойност и 
допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 16/100; 

За констатираните несъответствия по микробиологични 
показатели на питейната вода от обществени местни водоизточници 
е уведомена местната администрация за предприемане на действия по 
компетентност. 

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 6 
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 04.11.2019 г. – 01.12.2019 г.) – 205 бр. 

От тях: вирусни хепатити – 28 
         шигелози – 4 
          салмонелози – 13 
          гастро- и ентероколити – 159 
          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 и анализи – няма. 
 

М. ОКТОМВРИ 2019 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 

група А – 65 бр. 

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на 

водата, предназначена за питейно-битови цели –2бр. 

- Магазин за хранителни стоки – гр. Банкя, ул. „Княз Борис“, 

протокол от изпитване № 1195489-1/16.10.2019 г., показател „желязо“ 

– стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 

274,60±13,73; 

- Чешма– с.Доброславци, ул.“Типченица“, протокол от изпитване 

№ 1195313-1/10.10.2019 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 

µg/dm3, резултат от изпитването 223,60±11,18. 

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от 

централно водоснабдени населени места по показателите, включени в 

група Б – 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 на група А – 6 

бр.  

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 1 бр.: 



- Чешма – гр. Банкя, кв. „Вердикал“, ул. „ П.Никифоров“, протокол 

от изпитване № 1195491-1/16.10.2019 г.,показател „желязо“ – 

стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 315,40±15,77 

и  показател „манган“ – стойност и допуск 50 µg/dm3, резултат от 

изпитването 300,10±19,81.  

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 

15 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 30.09.2019 г. – 03.11.2019 г.) – 187 бр. 

От тях: вирусни хепатити – 53 

         шигелози – 1 

          салмонелози – 9 

          гастро- и ентероколити – 124 

          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 и анализи – няма. 

 

М. СЕПТЕМВРИ 2019 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 

група А – 88 бр. 

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на 

водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 бр. 

- Закусвалня – кв. „Суходол“, ул.“ Бъдеще“, протокол от изпитване 

№ 1194827-1/17.09.2019 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 

µg/dm3, резултат от изпитването 285,80±14,29. 

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от 

централно водоснабдени населени места по показателите, включени в 

група Б – 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 на група А – 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 02.09.2019 г. – 29.09.2019 г.) – 202 бр. 

От тях: вирусни хепатити – 20 

         шигелози – 6 

          салмонелози – 19 

          гастро- и ентероколити – 155 

          колиентерити – 2 

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 и анализи – няма. 

 

М. АВГУСТ 2019 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 

група А – 50 бр. 

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на 

водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 бр. 

- Магазин за хранителни стоки – гр. София, кв.“Кремиковци“, ул. 

„Крали Марко“, протокол от изпитване № 1194242-1/09.08.2019 г., 

показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от 

изпитването 277,20±13,86. 

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от 

централно водоснабдени населени места по показателите, включени в 

група Б – 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 на група А – 6 

бр.  

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 6 бр.: 

- „Дерльова чешма“ при градинката – с. Пасарел, протокол от 

изпитване № 1194048-1 от 07.08.2019 г., показател: „колиформи“ – 

стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 29/100; 



- Чешма при стадиона – с. Пасарел, протокол от изпитване № 

1194047-1 от 07.08.2019 г., показател: „колиформи“ – стойност и 

допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 28/100; 

- Крайпътна чешма при скалата – с. Пасарел, протокол от 

изпитване № 1194046-1 от 07.08.2019 г., показател: „колиформи“ – 

стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 28/100; 

- „Шарена чешма“  – с. Пасарел, протокол от изпитване № 

1194049-1 от 07.08.2019 г., показател: „колиформи“ – стойност и 

допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 18/100; 

- Крайпътна чешма при ВЕЦа – с. Пасарел, протокол от 

изпитване № 1194045-1 от 07.08.2019 г., показател: „колиформи“ – 

стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 26/100; 

- Крайпътна чешма – с. Панчарево,ул.„Самоковско шосе“, протокол 

от изпитване № 1194044-1 от 07.08.2019 г., показател: „колиформи“ – 

стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 30/100. 

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 05.08.2019 г. – 01.09.2019 г.) – 216 бр. 

От тях: вирусни хепатити – 24 

         шигелози – 3 

          салмонелози – 17 

          гастро- и ентероколити – 170 

          колиентерити – 2 

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 и анализи – няма. 

 

М. ЮЛИ 2019 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 

група А – 67 бр. 

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на 

водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 бр. 

- Мотел-ресторант „Тихия кът“ – Природен парк „Витоша“, протокол 

от изпитване № 1193935-1/30.07.2019 г., показатели: „активна реакция“ – 

стойност и допуск „ ≥ 6,5 и     ≤ 9,5“, резултат от изпитването – „ 6,20± 

0,0025“;  „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от 

изпитването 248,40±12,42; „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 

cfu/cm3, резултат от изпитването 12/100; 

- Закусвалня – гр. София, кв. „Горна баня“, ул. „Урал“ , протокол от 

изпитване        № 1193797-1/18.07.2019 г., показател „желязо“ – 

стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 

320,40±16,02. 

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от 

централно водоснабдени населени места по показателите, включени в 

група Б – 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 на група А – 5 

бр.  

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 2 бр.: 

- Чешма – гр. Банкя, кв. „Вердикал“, ул. „Петър Никифоров“, 

протокол от изпитване № 1193597-1/08.07.2019 г., показатели: 

„желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3 , резултат от изпитването 

501,20±25,06; „манган“ – стойност и допуск 50 µg/dm3 , резултат от 

изпитването 599,20±39,55; „ Ешерихия коли“ – стойност и допуск 0/100 

cfu/cm, резултат от изпитването – 12/100; „колиформи“ – стойност и 

допуск 0/100 cfu/cm, резултат от изпитването – 22/100; „Ентерококи“ – 

стойност и допуск 0/100 cfu/cm, резултат от изпитването – 18/100. 

- Чешма на ул.„Алеко Константинов“ – с. Мировяне, протокол от 

изпитване № 1193937-1/31.07.2019 г., показател „колиформи“ – 

стойност и допуск 0/100 cfu/cm, резултат от изпитването – 6/100. 

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 

16 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 01.07.2019 г. – 02.08.2019 г.) – 209 бр. 

От тях: вирусни хепатити – 28 

         шигелози – 6 

          салмонелози – 15 

          гастро- и ентероколити – 158 

          колиентерити – 2 

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 и анализи – няма. 

 
М. ЮНИ 2019 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 
група А – 67 бр. 

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, 
предназначена за питейно-битови цели – 12 бр. 

- Мотел-ресторант „Тихия кът“ – Природен парк „Витоша“, взета 
проба на 16.05.2019 г. с протокол от изпитване № 1192572-1, 
показатели: „мътност“ – стойност и допуск „Приемлива за 
потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за 
показателя“, резултат от изпитването – „не приемлива“, „колиформи“ 
– стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 22/100. 
Повторно взетата проба от горецитирания мониторингов пункт 
съответства по показател „колиформи“, видно от протокол за 
изпитване №1192660-1/29.05.2019 г.; 

- Магазин за хранителни стоки – с. Войняговци, ул.“ Стара 
планина“, протокол от изпитване № 1192379-1/06.06.2019 г., показател 
„желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 
348,50±17,43; 

- Магазин за хранителни стоки – с. Подгумер, ул. „Свети Димитър“, 
протокол от изпитване № 1192380-1/06.05.2019 г., показател „желязо“ 
– стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 
437,20±21,86; 

- Магазин за хранителни стоки – площада - с. Балша, протокол от 
изпитване № 1192893-1/12.06.2019 г., показател „желязо“ – стойност и 
допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 263,9±13,20; 

- Баничарница – площада - с. Волуяк, протокол от изпитване № 
1192890-1/11.06.2019 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 
µg/dm3, резултат от изпитването 279,00±13,95; 

- Кафе – гр. София, кв. Обеля, ул. „Бели Дунав“, протокол от 
изпитване № 1192889-1/11.06.2019 г., показател „желязо“ – стойност и 
допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 296,00±14,80; 

- Сладкарница – с. Мрамор - площада, протокол от изпитване № 
1192894-1/12.06.2019 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 
µg/dm3, резултат от изпитването 315,1±15,76; 



- Сладкарница – гр. София, кв.“ Илиянци“, ул. „Жасмин“, протокол от 
изпитване № 1192920-1/12.06.2019 г., показател „желязо“ – стойност и 
допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 215,00±10,75; 

- Сладкарница „ Пчела“ – гр. София, ж.к. „Люлин“ 10 м.р., протокол 
от изпитване № 1193140-1/19.06.2019 г., показател „желязо“ – 
стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 
213,50±10,68; 

- Магазин за хранителни стоки – гр. Банкя, ул. „Княз Борис“, взета 
проба на 11.06.2019 г. с протокол от изпитване № 1193145-1, 
показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат 
от изпитването 22/100. Повторно взетата проба от горецитирания 
мониторингов пункт съответства по показател „колиформи“, видно 
от протокол за изпитване №1193344-1/21.06.2019 г.; 

- Мотел-ресторант „Тихия кът“ – Природен парк „Витоша“, взета 
проба на 13.06.2019 г. с протокол от изпитване № 1193233-1, 
показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат 
от изпитването 18/100. Повторно взетата проба от горецитирания 
мониторингов пункт също не съответства по показател „колиформи“, 
видно от протокол за изпитване №1193358-1/25.06.2019 г., резултат 
от изпитването 28/100; 

- Частен двор – с. Градоман, ул. „ Цар Симеон“, взета проба на 
11.06.2019 г. с протокол от изпитване № 1193146-1, показател 
„колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от 
изпитването 16/100. Повторно взетата проба от горецитирания 
мониторингов пункт съответства по показател „колиформи“, видно 
от протокол за изпитване №1193345-1/21.06.2019 г.. 

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от 
централно водоснабдени населени места по показателите, включени в 
група Б – 7 бр.  

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

- Мотел-ресторант „Тихия кът“ – Природен парк „Витоша“, 
протокол от изпитване № 1191545-1/18.06.2019 г., показатели: „цвят“ – 
стойност и допуск „ Приемлив за потребителите и без значими 
колебания спрямо обичайното за показателя“, резултат от 
изпитването – „не приемлив“; „алуминий“ – стойност и допуск 200,0 
µg/dm3 , резултат от изпитването 510,30±36,74; „желязо“ – стойност 
и допуск 200 µg/dm3 , резултат от изпитването 422,40±21,12; 
„перманганатна окисляемост“ – стойност и допуск 5,0 µg О2/dm3 , 
резултат от изпитването 5,44±0,076.  

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от 
обществени местни водоизточници по показатели на група А – 1 бр.  

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

изпитване № 1192839-1 от 11.06.2019 г., показател: „колиформи“ – 
стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 10/100. 



Повторно взетата проба от горецитирания обществен местен 
водоизточник съответства по показател „колиформи“, видно от 
протокол за изпитване №1193147-1/13.06.2019 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 (от 03.06.2019 г. – 30.06.2019 г.) – 125 бр. 
От тях:  
вирусни хепатити – 26 
шигелози – 1 
салмонелози – 9 
гастро- и ентероколити – 89 
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 и анализи – няма. 

 
М. МАЙ 2019 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 (група А) – 65 бр. 

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

- Игрална зала – с. Бистрица, ул.“ Ст.Стамболов“, протокол от 
изпитване № 1192060-1/23.05.2019 г., показател „желязо“ – стойност и 
допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 279,70±13,98.  

- Баничарница – площада-с. Волуяк, протокол от изпитване № 
1192302-1/23.05.2019 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 
µg/dm3, резултат от изпитването 285,30±14,26.  

- Кметство – с. Житен, ул.“ Житница“, протокол от изпитване № 
1192303-1/23.05.2019 г., ., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 
µg/dm3, резултат от изпитването 295,10±14,76.  

- Сладкарница – площада, ул. с. Мрамор, протокол от изпитване № 
1192306-1/ 23.05.2019 г., ., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 
µg/dm3, резултат от изпитването 311,90±15,59.   



- Магазин за хранителни стоки – площада-с. Балша, протокол от 
изпитване № 1192305-1/23.05.2019 г., показател „желязо“ – стойност и 
допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 310,80±15,54. 

- Чешма-с. Доброславци, ул. „Тупченица“, протокол от изпитване № 
1192304-1/23.05.2019 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 
µg/dm3, резултат от изпитването 273,90±13,70. 

- Сладкарница „Пчела“ - гр. София, ж.к. „Люлин“- 10 м.р., протокол 
от изпитване № 1192221-1/17.05.2019 г., показател „желязо“ – 
стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 
214,10±10,71. 

- Аптека - гр.София, ж.к. „ Люлин“- 4 м.р., бул. „ Захари Стоянов“, 
протокол от изпитване № 1192222-1/17.05.2019 г., показател „желязо“ 
– стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 
223,30±11,16. 

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от 
централно водоснабдени населени места по показателите, включени в 
периодичния мониторинг (група Б) – 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 (група А) – 6 бр.  

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 1 бр.: 
- Крайпътна чешма – с. Железница, протокол от изпитване № 

1192057-1/16.05.2019 г., показатели „желязо“ – стойност и допуск 200 
µg/dm3, резултат от изпитването 275,80±13,79 и „алуминий“ – 
стойност и допуск 200,0 µg/dm3, резултат от изпитването 
656,90±47,51. 

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 12 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 29.04.2019 г. – 02.06.2019 г.) – 143 бр. 
От тях: 
вирусни хепатити – 22 
шигелози – 1 
салмонелози – 6 
гастро- и ентероколити – 114 
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. АПРИЛ 2019 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 (група А) – 65 бр. 

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

- Сладкарница – гр. София, кв. Бенковски, ул.“ Л. Михайлов“, 
протокол от изпитване № 1191283-1/09.04.2019 г., показател „желязо“ 
– стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 
298,30±14,92.  

- Сладкарница – гр. София, с. Челопечене,ул. „Н.Маджаров“, 
протокол от изпитване № 1191885-1/03.05.2019 г., показател „желязо“ 
– стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 
229,00±11,45.  

- Магазин за хранителни стоки – с. Долни Богров- площада, ул.“ 1-
ва“., протокол от изпитване № 1191877-1/03.05.2019 г., ., показател 
„желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 
258,10±12,91.  

- Кафе – с.Горни Богров, ул. „Здравец“, протокол от изпитване № 
1191878-1/ 03.05.2019 г., ., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 
µg/dm3, резултат от изпитването 260,70±13,035.   

- Магазин за хранителни стоки – гр. София, кв. „Филиповци“ - 
площада, протокол от изпитване № 1191649-1/19.10.2018 г., показател 
„желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 
316,90±15,85. 

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от 
централно водоснабдени населени места по показателите, включени в 
периодичния мониторинг (група Б) – 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 (група А) – 5 бр.  

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 1 бр.: 
- Чешма – гр. Банкя, кв. „Вердикал“, ул. „Петър Никифоров“, проба 

взета на 01.04.2019 г., протокол от изпитване № 1191655-1, показател 
„колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm, резултат от 
изпитването – 16/100. Извършеният повторен лабораторен контрол 
на водата от горепосочения пунк съответства по показател „ 



колиформи“, видно от протокол от изпитване № 1191785-1/09.04.2019 
г. 

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 8 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 01.04.2019 г. – 28.04.2019 г.) – 100 бр. 
От тях:  
вирусни хепатити – 30 
шигелози – 2 
салмонелози – 3 
гастро- и ентероколити – 65 
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. МАРТ 2019 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 на група А – 76 
бр. 

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

- Сладкарница – ж.к. „Люлин-10“, бл.134, протокол от изпитване № 
1191092-1 от 14.03.2019 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 
µg/dm3, резултат от изпитването 666,00±33,00; 

- Магазин за хранителни стоки – с. Владая, ул. „Л. Миланов“, 
протокол от изпитване № 1191403-1/28.03.2019 г., показател „желязо“ 
– стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 
261,50±13,08; 

- Хотел „Дискрет“ – с. Владая, ул. „Здравец“, протокол от 
изпитване № 1191404-1 от 28.03.2019 г., показател „желязо“ – 
стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 
220,10±11,00; 



- Баничарница – с. Волуяк, площада, протокол от изпитване № 
1191252-1, взета проба на 12.03.2019 г., показател „колиформи“ – 
стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 16/100. 

При извършен повторен контрол на вода от цитирания пункт 
показателя „колиформи“ е в стойност и допуск (проба, взета на 
19.03.2019 г.), протокол от изпитване № 1191407-1. 

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от 
централно водоснабдени населени места по показателите, включени в 
група Б – 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 (група А) – 0 бр.  

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр. 
9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 8 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 04.03.2019 г. – 29.03.2019 г.) – 161 бр. 
От тях:  
вирусни хепатити – 33 
шигелози – 1 
салмонелози – 5 
гастро- и ентероколити – 120 
колиентерити – 2 
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 2019 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 на група А – 78 
бр. 

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, 
предназначена за питейно-битови цели – 2 бр.: 



- Кафе – гр. Нови Искър, ул.“ Искърско дефиле“, протокол от 
изпитване № 1190707-1 от 15.02.2019 г., показател „желязо“ – 
стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 
202,20±10,11; 

- Магазин хранителни стоки – площада – с. Балша, протокол от 
изпитване № 1190611-1 от 12.02.2019 г., показател „желязо“ – 
стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 
219,00±10,59; 

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от 
централно водоснабдени населени места по показателите, включени в 
група Б – 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 (група А) – 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 28.01.2019 г. – 03.03.2019 г.) – 146 бр. 
От тях:  
вирусни хепатити – 24 
шигелози – 1 
салмонелози – 2 
гастро- и ентероколити – 114 
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. януари 2019 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 на група А – 78 
бр. 



4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, 
предназначена за питейно-битови цели – 19 бр.: 

- Чешма – Дирекция „ЛИ“, ул. „Цар Симеон“ № 169А, ет.5, протокол 
от изпитване № 1187913-1/31.12.2018 г., показател „алуминий“ – 
стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 230,4±16,58; 

- Аптека – ж.к. „Люлин-4“, ул. „З. Стоянов“, протокол от изпитване 
№ 1190049-1 от 24.01.2019 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 
200 µg/dm3, резултат от изпитването 211,8±10,59; 

- Чешма – Дирекция „ЛИ“, ул. „Цар Симеон“ № 169А, ет.5, протокол 
от изпитване № 1190256-1/24.01.2019 г., показател „желязо“ – 
стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 284,3±14,22; 

- Кафе – кв. „Требич“, ул. „Латин Колев“, протокол от изпитване № 
1190181 от 24.01.2019 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 
µg/dm3, резултат от изпитването 265,2±13,26; 

- Бистро – с.Мировяне, ул. „Васил Левски“, протокол от изпитване 
№ 1190182-1 от 24.01.2019 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 
200 µg/dm3, резултат от изпитването 214,6±10,73; 

- Кафе, кв. „Бенковски“, ул. „Л. Михайлов“, протокол от изпитване № 
1190138-1 от 24.01.2019 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 
µg/dm3, резултат от изпитването 223,6±11,18; 

- Кафе, с. Кумарица, ул. „Искърско дефиле“, протокол от изпитване 
№ 1190183-1 от 24.01.2019 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 
200 µg/dm3, резултат от изпитването 241,6±12,08; 

- Магазин за хранителни стоки – с. Курило, ул. „Искърско дефиле“, 
протокол от изпитване № 1190186-1/24.01.2019 г., показател „желязо“ 
– стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 
241,8±12,09; 

- Магазин за хранителни стоки – с. Балша, площада, протокол от 
изпитване № 1190083-1/23.01.2019 г., показател „желязо“ – стойност и 
допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 263,1±13,16; 

- Кафе – с. Кривина, ул. „Демокрация“, протокол от изпитване № 
1190360-1 от 31.01.2019 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 
µg/dm3, резултат от изпитването 203,6±10,18; 

- Кафе – с. Казичене, ул. „Цар Борис“, протокол от изпитване № 
1190359-1 от 01.02.2019 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 
µg/dm3, резултат от изпитването 201,5±10,075; 

- Кафе – кв. „Бусманци“, ул. „А. Игнатов“, протокол от изпитване № 
1190358-1 от 31.01.2019 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 
µg/dm3, резултат от изпитването 204,7±10,24; 

- Магазин за хранителни стоки – с. Долни Лозен, ул. „Иван Пешев“, 
протокол от изпитване № 1190324-1/01.02.2019 г., показател „желязо“ 
– стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 
265,5±13,28; 

- Гостилница – с. Горни Лозен, ул. „Бузлуджа“, протокол от 
изпитване № 1190323-1 от 31.01.2019 г., показател „желязо“ – 
стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 300,7±15,04; 



- Аптека – с. Чепинци, площада, протокол от изпитване № 
1190142-1/24.01.2019 г., показател „алуминий“ – стойност и допуск 200 
µg/dm3, резултат от изпитването 216,5±15,60; 

- Чешма – с. Кътина, площада, протокол от изпитване № 1190185-
1/24.01.2019 г., показател „алуминий“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, 
резултат от изпитването 227,2±16,36; 

- Магазин за хранителни стоки – кв. „Ботунец“, ул. „Васил Левски“, 
протокол от изпитване № 1190109-1/24.01.2019 г., показател 
„алуминий“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 
242,5±17,46; 

- Магазин за хранителни стоки – с. Долни Богров, площада, 
протокол от изпитване № 1190102-1/24.01.2019 г., показател 
„алуминий“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 
216,7±15,60; 

- Сладкарница – кв. „Илиянци“, ул. „Жасмин“, протокол от изпитване 
№ 1190180-1 от 24.01.2019 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 
200 µg/dm3, резултат от изпитването 268,4±13,42. 

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от 
централно водоснабдени населени места по показателите, включени в 
група Б – 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 (група А) – 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 31.12.2018 г. – 27.01.2019 г.) – 141 бр. 
От тях: 
вирусни хепатити – 30 
шигелози – 0 
салмонелози – 4 
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 обществено здраве и 
анализи – няма. 


