
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 
 
 
М. ДЕКЕМВРИ 2020 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 – 4 бр.: 

- МХС - с. Балша-площада, протокол от изпитване № 1203733-1/17.12.2020 г., 

показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 211,90±10,60; 

- МХС – кв. ‚Кремиковци“, ул. „Крали Марко“, протокол от изпитване № 1203878-

1/21.12.2020 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 

340,40±17,02; 

- Ресторант „Лебеда“ – Панчарево, ул. „Самоковско шосе“, протокол от изпитване № 

1203684-1 от 16.12.2020 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, 

резултат от изпитването 12/100; 

- Ханче – с.Кокаляне, ул. „Самоковско шосе“, протокол от изпитване № 1203685-1 от 

16.12.2020 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от 

изпитването 12/100. 

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 – 3 бр.  

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

- Чешма – Банкя, с. Клисура, местн. „Радова Махала“, протокол от изпитване № 

1203618-1 от 30.12.2020 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, 

резултат от изпитването 26/100; 

- Чешма на автобусна спирка – Банкя, с.Михайлово, протокол от изпитване № 

1203619-1 от 30.12.2020 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, 

резултат от изпитването 31/100. 

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 30.11.2020 г. – 03.01.2021 г.) – 35 бр. 

От тях: вирусни хепатити – 9                                      

         шигелози – 0 

          салмонелози – 1 

          гастро- и ентероколити – 25 

          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 2020 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 – 54 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 – 4 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 – 4 бр.  

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 4 бр.: 



- Крайпътна чешма – с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе“, протокол от изпитване № 

1203280-1 от 10.11.2020 г., по показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, 

резултат от изпитването 26/100 и по показател „Брой колонии (микробно число) при 22 ° С 

“ - стойност и допуск „Без значими колебания спрямо обичайната стойност на показателя за 

съответната вода“ cfu/cm3, резултат от изпитване 30/1; 

- Чешма при ВЕЦ-а – с. Пасарел, протокол от изпитване № 1203281-1 от 10.11.2020 

г., по показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 

18/100 и по показател „Брой колонии (микробно число) при 22 °С“ - стойност и допуск „Без 

значими колебания спрямо обичайната стойност на показателя за съответната вода“ cfu/cm3, 

резултат от изпитване 37/1; 

- Шарена чешма – с. Пасарел, протокол от изпитване № 1203286-1 от 10.11.2020 г., 

по показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 

32/100 и по показател „Брой колонии (микробно число) при 22 ° С“ - стойност и допуск „Без 

значими колебания спрямо обичайната стойност на показателя за съответната вода“ cfu/cm3, 

резултат от изпитване 40/1; 

- Чешма при скалата – с. Пасарел, протокол от изпитване № 1203282-1 от 10.11.2020 

г., по показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 

27/100. 

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 02.11.2020 г. – 29.11.2020 г.) – 41 бр. 

От тях: вирусни хепатити – 10                                      

         шигелози – 0 

          салмонелози – 2 

          гастро- и ентероколити – 29 

          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. ОКТОМВРИ 2020 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 – 80 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 – 10 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 – 0 бр.: 

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 11 бр. 

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните 

ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр. 

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода 

(от 28.09.2020 г. – 01.11.2020 г.) – 51 бр. 

От тях: вирусни хепатити – 5                                       

         шигелози – 0 

          салмонелози – 7 



          гастро- и ентероколити – 38 

          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. СЕПТЕМВРИ 2020 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 – 1 бр: 

- Сладкарница – гр.София – кв. „Илиянци“, ул. „Жасмин“, протокол от изпитване № 

1202723-1 от 02.10.2020 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, 

резултат от изпитването 12/100. 

При извършен повторен контрол на питейна вода от Сладкарница – гр.София – кв. 

„Илиянци“, ул. „Жасмин“, показателя „колиформи“ е в стойност и допуск (проба, взета на 

18.09.2020 г.), протокол от изпитване № 120835-1/21.09.2020 г.. 

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 – 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 31.08.2020 г. – 27.09.2020 г.) – 69 бр. 

От тях: вирусни хепатити – 10                                       

         шигелози – 3 

          салмонелози – 4 

          гастро- и ентероколити – 51 

          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. АВГУСТ 2020 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 – 51 бр. 

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

питейно-битови цели – 5 бр: 

- Ресторант преди хижа „Момина скала“- Природен парк „Витоша“, протокол от 

изпитване № 1202202-1 от 30.07.2020 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, 

резултат от изпитването 214,90±10,74;  

- Чешма – кметството - с. Клисура, ул. „Балканска“, протокол от изпитване № 

1202433-1 от 21.08.2020 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, 

резултат от изпитването 8/100; 



- Сладкарница „Пчела“- жк.“Люлин“- 10 м.р., протокол от изпитване № 1202429-1 от 

21.08.2020 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 

265,20±13,26. 

- МХС – кв. Кремиковци, ул. „Крали Марко“, протокол от изпитване № 1202455-1 от 

21.08.2020 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 

335,70±16,78.  

- Ресторант преди хижа „Момина скала“- Природен парк „Витоша“, протокол от 

изпитване № 1202509-1 от 26.08.2020 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, 

резултат от изпитването 290,00±14,50; 

При извършен повторен контрол на питейна вода от Чешма – кметството - с. Клисура, 

ул. „Балканска“,, показателя „колиформи“ е в стойност и допуск (проба, взета на 18.08.2020 

г.), протокол от изпитване № 1202523-1/21.08.2020 г.. 

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 – 2 бр.  

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

- Чешма при стадиона – с. Пасарел, протокол от изпитване № 1202286-1 от 06.08.2020 

г., по показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 

12/100; 

- Дерльова чешма – с. Пасарел, протокол от изпитване № 1202287-1 от 06.08.2020 г., 

по показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 

10/100. 

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 27.07.2020 г. – 30.08.2020 г.) – 115 бр. 

От тях: вирусни хепатити – 13                                       

         шигелози – 0 

          салмонелози – 7 

          гастро- и ентероколити – 93 

          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 2020 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 – 79 бр. 

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-

битови цели – 4 бр: 

- МХС – с. Мировяне, ул.„Васил Левски“, протокол от изпитване № 1202066-1 от 

24.07.2020 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 

286,60±14,33; 

- МХС – с. Балша - площада, протокол от изпитване № 1202007-1 от 15.07.2020 г., 

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

253,20±12,66; 

- Кафе – кв. Требич, ул. „Латин Колев“, протокол от изпитване № 1202065-1 от 24.07.2020 

г., показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 

12/100. 

- Сладкарница – кв. Илиянци, ул. „Житница“, протокол от изпитване № 1202064-1 от 

24.07.2020 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от 

изпитването 10/100. 

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 – 7 бр. 

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

- Чешма – гр. Банкя,, кв.„Вердикал“, ул. „П.Никифоров“ протокол от изпитване № 

1201994-1 от 15.07.2020 г., по показател „манган“ – стойност и допуск 50 µg/dm3, резултат 

от изпитването 166,00±10,96 ; 

- Чешма „Светената вода“– Природен парк „Витоша“, протокол от изпитване № 1202159-1 

от 17.07.2020 г., по показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от 

изпитването 12/100. 

При извършен повторен контрол на вода от Чешма „Светената вода“– Природен парк 

„Витоша“, показателя „колиформи“ е в стойност и допуск (проба, взета на 22.07.2020 г.), 

протокол от изпитване № 1202248-1/24.07.200 г.. 

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 

29.06.2020 г. – 26.07.2020 г.) – 55 бр. 

От тях: вирусни хепатити – 4                                      

         шигелози – 0 

         салмонелози – 6 

         гастро- и ентероколити – 42 

         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 опазване на 

общественото здраве и анализи – няма. 

 

М. ЮНИ 2020 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 – 3 бр: 

- МХС – с. Балша - площада, протокол от изпитване № 1201680-1 от 05.06.2020 г., показател 

„желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 208,80±10,44;  

- /Баничарница/ - чешма площада – с. Волуяк, протокол от изпитване № 1201677-1 от 

10.06.2020 г., по показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 

202,10±10,10 и по показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 

18/100. 



- МХС – с. Подгумер, ул. „Свети Димитър“, протокол от изпитване № 1201758-1 от 16.06.2020 

г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 352,10±17,61. 

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 – 3 бр.  

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

- Крайпътна чешма – с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе“, протокол от изпитване № 1201638-

1 от 08.06.2020 г., по показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от 

изпитването 23/100; 

- Чешма на площада – с. Пасарел, протокол от изпитване № 1201643-1 от 08.06.2020 г., по 

показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 18/100. 

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 

01.06.2020 г. – 28.06.2020 г.) – 45 бр. 

От тях: вирусни хепатити – 5                                       

         шигелози – 0 

          салмонелози – 9 

          гастро- и ентероколити – 30 

          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. МАЙ 2020 г. 

. 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 – 6 бр: 

- МХС – с. Кремиковци, ул. „Крали Марко“, протокол от изпитване № 1201414-1 от 

08.05.2020 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 

305,90±15,295; 

- /Чешма/ - МХС – с. Сеславци, ул. „Стара планина“, протокол от изпитване № 

1201413-1 от 08.05.2020 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от 

изпитването 265,20±13,26; 

- Кафе – с. Бухово, ул. „Никола Бонев“, протокол от изпитване № 1201552-1 от 

21.05.2020 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 

219,30±10,97; 

- Кафе – с. Сеславци, площада, протокол от изпитване № 1201553-1 от 21.05.2020 г., 

показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 253,10±12,66; 

 - МХС – с. Яна, ул. „Васил Левски“, протокол от изпитване № 1201551-1 от 

21.05.2020 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 

223,20±11,16; 

- МХС – с. Кремиковци, ул. „Крали Марко“, протокол от изпитване № 1201554-1 от 

21.05.2020 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 

213,20±10,66. 

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 – 10 бр.  

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

- Крайпътна чешма – с. Железница, протокол от изпитване № 1201497-1 от 19.05.2020 

г., показател „алуминий“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 

278,20±20,016. 

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 04.05.2020 г. – 31.05.2020 г.) – 40 бр. 

От тях: вирусни хепатити – 2                                       

         шигелози – 0 

          салмонелози – 8 

          гастро- и ентероколити – 30 

          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. АПРИЛ 2020 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 – 68 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 – 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 – 3 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 30.03.2020 г. – 03.05.2020 г.) – 47 бр. 

От тях: вирусни хепатити – 7                                       

         шигелози – 0 

          салмонелози – 4 

          гастро- и ентероколити – 36 

          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. МАРТ 2020 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 – 63 бр. 

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

питейно-битови цели – 3 бр: 

- МХС – площада – кв. „Илиянци“,сладкарница, ул. „Жасмин“, протокол от 

изпитване № 1201297-1 от 26.03.2020 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, 

резултат от изпитването 221,80±11,09; 

- МХС – площада – с. Доброславци, протокол от изпитване № 1201303-1 от 

26.03.2020 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 

214,30±10,72; 

- МХС – площада – с. Балша, протокол от изпитване № 1201304-1 от 25.03.2020 г., 

показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 233,10±11,66. 

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 – 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 – 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 02.03.2020 г. – 29.03.2020 г.) – 84 бр. 

От тях: вирусни хепатити – 16                                         

         шигелози – 2 

          салмонелози – 0 

          гастро- и ентероколити – 65 

          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. ФЕВРУАРИ 2020 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 – 1 бр: 

- Игрална зала – кв. Бистрица, ул. „Стефан Стамболов“, протокол от изпитване 

№1200772-1/02.03.2020 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm, 

резултат от изпитването – 6/100. Проведеният повторен лабораторен контрол не показва 

отклонения от нормативните изисквания. 

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 03.02.2020 г. – 01.03.2020 г.) – 103 бр. 

От тях: вирусни хепатити – 18                                         



         шигелози – 1 

          салмонелози – 5 

          гастро- и ентероколити – 79 

          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. ЯНУАРИ 2020 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 – 64 бр. 

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

питейно-битови цели –3 бр: 

- Чешма – площада – с. Железница, протокол от изпитване № 1200284-1/24.01.2020 

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

752,70±37,64. 

- МХС - с. Долни Лозен, ул. „Иван Пешев“, протокол от изпитване № 1200331-

1/30.01.2020 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 

221,50±11,07. 

- Кафе - с. Горни Лозен, ул. „Бузлуджа“, протокол от изпитване № 1200330-

1/30.01.2020 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 

224,60±11,23. 

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 – 14 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 30.12.2019 г. – 02.02.2020 г.) – 255 бр. 

От тях: вирусни хепатити – 22                                          

         шигелози – 6 

          салмонелози – 18 

          гастро- и ентероколити – 208 

          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. 


