
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 2021 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 – 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 – 5 бр.  

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 3 бр: 

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

1213354-1 от 10.12.2021 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, 

резултат от изпитването 26/100; 

- Чешма – Радова махала, с. Клисура – гр. Банкя, протокол от изпитване № 1213353-

1 от 10.12.2021 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат 

от изпитването 20/100; 

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

1213443-1 от 30.12.2021 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, 

резултат от изпитването 26/100. 

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 29.11.2021 г. – 02.01.2022 г.) – 84 бр. 

От тях: вирусни хепатити – 8                                

         шигелози – 4 

          салмонелози – 15 

          гастро- и ентероколити – 57 

          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 2021 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 – 10 бр.:  

 - Кафе – с. Желява, ул. „Ал. Стамболийски“, протокол от изпитване № 1212913-1 от 

05.11.2021 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от 

изпитването 8/100; 

 - Магазин хранителни стоки – гр. София, кв. „Филиповци“ - площада, протокол от 

изпитване № 1212885-1 от 05.11.2021 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 

µg/dm3, резултат от изпитването 276,00 ± 13,80; 

 - Чешма на площада – с. Кокаляне, протокол от изпитване № 1212853-1 от 05.11.2021 

г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 230,10 

± 11,50; 

 - Ханче – с. Кокаляне, ул. „Самоковско шосе“, протокол от изпитване № 1212852-1 

от 05.11.2021 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от 

изпитването 6/100; 



- Кръчма – площада - с. Пасарел, ул. „П. Войвода“, протокол от изпитване № 1212854-

1 от 05.11.2021 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат 

от изпитването 10/100; 

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

1213160-1 от 24.11.2021 г., по показател „Мътност“ – стойност и допуск приемлива за 

потребителите, резултат от изпитването не приемлива; 

- Кооперация – гр. София, ул. „Стефан Караджа“, протокол от изпитване № 1213185-

1 от 24.11.2021 г., по показател „Мътност“ – стойност и допуск приемлива за потребителите, 

резултат от изпитването не приемлива; 

- Магазин хранителни стоки – гр. София, кв. „Филиповци“, протокол от изпитване № 

1213150-1 от 24.11.2021 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат 

от изпитването 614,00 ± 30,70; 

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

изпитване № 1213187-1 от 25.11.2021 г., по показател „Мътност“ – стойност и допуск 

приемлива за потребителите, резултат от изпитването не приемлива; 

              - Аптека - гр. София, бул. „Димитър Несторов“, протокол от изпитване № 1213186-1 

от 25.11.2021 г.,по показател „Мътност“ – стойност и допуск приемлива за потребителите, 

резултат от изпитването не приемлива. 

При извършен повторен контрол на питейна вода от: Ханче – с. Кокаляне, ул. 

„Самоковско шосе“, показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск (проба, взета на 

21.10.2021 г.), протокол от изпитване № 1212929-1/15.11.2021 г.; Кръчма – площада - с. 

Пасарел, ул. „П. Войвода“, показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск (проба, взета на 

21.10.2021 г.), протокол от изпитване № 1212930-1/15.11.2021 г..   

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 – 8 бр.  

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



- „Шарена чешма“ – с. Пасарел, протокол от изпитване № 1212943-1 от 08.11.2021 г., 

по показател „Мътност“ – стойност и допуск приемлива за потребителите, резултат от 

изпитването не приемлива; 

- Чешма при ВЕЦА – с. Пасарел, протокол от изпитване № 1212939-1 от 08.11.2021 

г., по показател „Мътност“ – стойност и допуск приемлива за потребителите, резултат от 

изпитването не приемлива и по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, 

резултат от изпитването 8/100; 

- Чешма при скалата – с. Пасарел, протокол от изпитване № 1212940-1 от 08.11.2021 

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

10/100; 

- Чешма при стадиона – с. Пасарел, протокол от изпитване № 1212941-1 от 08.11.2021 

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

22/100; 

- Чешма на площада – с. Пасарел, протокол от изпитване № 1212942-1 от 08.11.2021 

г., по показател „Мътност“ – стойност и допуск приемлива за потребителите, резултат от 

изпитването не приемлива и по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, 

резултат от изпитването 6/100; 

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

1212938-1 от 08.11.2021 г., по показател „Мътност“ – стойност и допуск приемлива за 

потребителите, резултат от изпитването не приемлива и по показател „Колиформи“ – 

стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 34/100; 

- Чешма на площада – с. Балша, протокол от изпитване № 1213130-1 от 23.11.2021 г., 

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

18/100; 

- Крайпътна чешма – с. Железница, протокол от изпитване № 1213184-1 от 25.11.2021 

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

18/100. 

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 01.11.2021 г. – 28.11.2021 г.) – 62 бр. 

От тях: вирусни хепатити – 6                                 

         шигелози – 0 

          салмонелози – 6 

          гастро- и ентероколити – 48 

          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. ОКТОМВРИ 2021 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 – 12 бр.:  

- Кафе – гр. София, кв. „Ботунец“, протокол от изпитване № 1212654-1 от 07.10.2021 

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

6/100; 

 - Магазин хранителни стоки-(кафе) – с. Световрачане, ул. „Софийска“, протокол от 

изпитване № 1212550-1 от 08.10.2021 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 

0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 12/100; 



- Магазин хранителни стоки – с. Войняговци, ул. „Стара планина“, протокол от 

изпитване № 1212554-1 от 08.10.2021 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 

µg/dm3, резултат от изпитването 395,40 ± 19,77; 

- Закусвалня – гр. София, кв. „Суходол“, ул. „Бъдеще“, протокол от изпитване № 

1212787-1 от 22.10.2021 г., по показател „Активна реакция“ – стойност и допуск ≥ 6,5 и ≤ 

9.5, резултат от изпитването 6,30 ± 0,025; 

- Аптека – гр.София, жк. „Овча купел“, бул. „Линкълн“, протокол от изпитване № 

1212788-1 от 22.10.2021 г., по показател „Активна реакция“ – стойност и допуск ≥ 6,5 и ≤ 

9.5, резултат от изпитването 6,34 ± 0,025; 

- Фризьорски салон – гр.София, жк. „Дианабад“, бул. „Н. Габровски“, протокол от 

изпитване № 1212768-1 от 22.10.2021 г., по показател „Активна реакция“ – стойност и 

допуск ≥ 6,5 и ≤ 9.5, резултат от изпитването 6,45 ± 0,026; 

- Магазин хранителни стоки – с. Владая, ул. „Л. Миланов“, протокол от изпитване № 

1212790-1 от 22.10.2021 г., по показател „Активна реакция“ – стойност и допуск ≥ 6,5 и ≤ 

9.5, резултат от изпитването 6,47 ± 0,026; 

- Частен двор – с. Плана, „Турмачка махала“, протокол от изпитване № 1212805-1 от 

22.10.2021 г., по показател „Активна реакция“ – стойност и допуск ≥ 6,5 и ≤ 9.5, резултат от 

изпитването 6,22 ± 0,025; 

- Чешма на площада – с. Железница, протокол от изпитване № 1212804-1 от 

22.10.2021 г., по показател „Активна реакция“ – стойност и допуск ≥ 6,5 и ≤ 9.5, резултат от 

изпитването 6,21 ± 0,025; 

- Чешма на площада – с. Бистрица, протокол от изпитване № 1212803-1 от 22.10.2021 

г., по показател „Активна реакция“ – стойност и допуск ≥ 6,5 и ≤ 9.5, резултат от изпитването 

6,18 ± 0,025; 

- Магазин хранителни стоки – гр. София, кв. „Симеоново“, ул. „Симеоновско шосе“, 

протокол от изпитване № 1212802-1 от 22.10.2021 г., по показател „Активна реакция“ – 

стойност и допуск ≥ 6,5 и ≤ 9.5, резултат от изпитването 6,12 ± 0,024; 

- Чешма на площада – гр.София, кв. „Драгалевци“, протокол от изпитване № 

1212801-1 от 22.10.2021 г., по показател „Активна реакция“ – стойност и допуск ≥ 6,5 и ≤ 

9.5, резултат от изпитването 6,03 ± 0,024. 



При извършен повторен контрол на питейна вода от: Кафе – гр. София, кв. „Ботунец“, 

показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск (проба, взета на 11.10.2021 г.), протокол от 

изпитване № 1212793-1/02.11.2021 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 – 6 бр.  

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр: 

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 04.10.2021 г. – 31.10.2021 г.) – 54 бр. 

От тях: вирусни хепатити – 4                                 

         шигелози – 1 

          салмонелози – 6 

          гастро- и ентероколити – 43 

          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 2021 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.:  

 - Чешма – с. Кокаляне - площада, протокол от изпитване № 1212241-1 от 01.09.2021 

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

16/100; 

- Ханче – с. Кокаляне – ул. „Самоковско шосе“, протокол от изпитване № 1212478-1 

от 28.09.2021 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от 

изпитването 22/100; 

- Кръчма – с. Пасарел - площада, ул. „П. Войвода“, протокол от изпитване № 1212480-

1 от 28.09.2021 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат 

от изпитването 20/100; 

- Кафе – с. Требич – ул. „Л. Колев“, протокол от изпитване № 1212532-1 от 30.09.2021 

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

18/100. 

При извършен повторен контрол на питейна вода от: Ханче – с. Кокаляне, ул. 

„Самоковско шосе“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск (проба, взета на 

27.09.2021 г.), протокол от изпитване № 1212623-1/30.09.2021 г.; Кръчма – с. Пасарел - 

площада, ул. „П. Войвода“, показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск (проба, взета на 

27.09.2021 г.), протокол от изпитване № 1212624-1/30.09.2021 г.. 

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 – 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 30.08.2021 г. – 03.10.2021 г.) – 126 бр. 

От тях: вирусни хепатити – 3                                 

         шигелози – 0 

          салмонелози – 11 

          гастро- и ентероколити – 110 

          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 2021 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 – 2 бр.:  

- Сладкарница „Пчела“ – гр. София, ж.к. „Люлин“ – 10 м.р., протокол от изпитване 

№ 1212116-1 от 13.08.2021 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, 

резултат от изпитването 230,80±13,64; 

- Ресторант „Лебед“ – с. Панчарево, ул . „Самоковско шосе“, протокол от изпитване 

№ 1212239-1 от 30.08.2021 г., по показател „Алуминий“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, 

резултат от изпитването 249,60±17,97; 



5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно 

водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б – 13 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 – 7 бр: 

 - „Шарена чешма“ – с. Пасарел, протокол от изпитване № 1212018-1 от 10.08.2021 

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

17/100; 

 - Чешма при стадиона – с. Пасарел, протокол от изпитване № 1212017-1 от 

10.08.2021 г., по показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от 

изпитването 29/100; 

- Чешма при скалата – с. Пасарел, протокол от изпитване № 1212016-1 от 10.08.2021 

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

18/100; 

- Чешма при ВЕЦА – с. Пасарел, протокол от изпитване № 1212015-1 от 12.08.2021 

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

20/100; 

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

1212014-1 от 06.08.2021 г., по показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, 

резултат от изпитването 24/100; 

- Крайпътна чешма – с. Железница, протокол от изпитване № 1211961-1 от 10.08.2021 

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

22/100; 

-  Чешма „Светената вода“– гр. София, кв. „Бояна“, Природен парк „Витоша“, 

протокол от изпитване № 1211913-1 от 06.08.2021 г., по показател „колиформи“ – стойност 

и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 6/100. 

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 02.08.2021 г. – 29.08.2021 г.) – 151 бр. 

От тях: вирусни хепатити – 1                                    

         шигелози – 0 

          салмонелози – 10 

          гастро- и ентероколити – 140 

          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. ЮЛИ 2021 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.:  

- Сладкарница „Пчела“ – гр. София, ж.к. „Люлин“ – 10 м.р., протокол от изпитване 

№ 1211774-1 от 15.07.2021 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, 

резултат от изпитването 272,90±13,64; 

- Аптека – гр. София, жк. „Люлин – 4“, бул. „З. Стоянов“, протокол от изпитване № 

1211775-1 от 15.07.2021 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат 

от изпитването 228,40±11,42; 



- Магазин хранителни стоки – с. Локорско, ул. „Д. Тошков“, протокол от изпитване 

№ 1211834-1 от 19.07.2021 г. по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, 

резултат от изпитването 334,10±16,71; 

- Хотел „Дискрет“ – с. Владая,  ул. „Здравец“, протокол от изпитване № 1211895-1 от 

06.08.2021 г. по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от 

изпитването 378,80±18,94. 

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 – 1 бр: 

- Частен двор – гр. Банкя, с. Клисура, ул. „4-та“, протокол от изпитване № 1210726-1 

от 21.07.2021 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от 

изпитването 16/100. 

При извършен повторен контрол на питейна вода от Частен двор – гр. Банкя, с. 

Клисура, ул. „4-та“, показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск (проба, взета на 

01.04.2021 г.), протокол от изпитване № 1210760-1/05.04.2021 г.. 

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 – 4 бр: 

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

1211782-1 от 16.07.2021 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, 

резултат от изпитването 10/100; 

- Чешма – с. Мировяне, ул. „Алеко Константинов“, протокол от изпитване № 

1211847-1 от 19.07.2021 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, 

резултат от изпитването 8/100; 

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

1211784-1 от 16.07.2021 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, 

резултат от изпитването 18/100; 

- Чешма на площада – с. Балша, протокол от изпитване № 1211817-1 от 16.07.2021 г., 

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

6/100. 



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 05.07.2021 г. – 01.08.2021 г.) – 120 бр. 

От тях: вирусни хепатити – 5                                    

         шигелози – 0 

          салмонелози – 11 

          гастро- и ентероколити – 104 

          колиентерити – 0 

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните 

заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказа такава връзка. 

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани 

нарушения във водоснабдяването – няма. 

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими 

намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по 

опазване на общественото здраве и анализи – няма. 

 

М. ЮНИ 2021 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 – 15 бр.:  

- Магазин хранителни стоки – кв. Симеоново, ул. „Симеоновско шосе “, протокол от 

изпитване № 1211235-1 от 01.06.2021 г., по показател „Активна реакция“ – стойност и 

допуск ≥ 6,5 и ≤ 9.5, резултат от изпитването 5,48 ± 0,022; 



- Ресторант – Природен парк „Витоша“, протокол от изпитване № 1211232-1 от 

01.06.2021 г., по показател „Активна реакция“ – стойност и допуск ≥ 6,5 и ≤ 9.5, резултат от 

изпитването 6,42 ± 0,025; 

- Чешма на площад „Сборище“– кв.„Бояна“, протокол от изпитване № 1211233-1 от 

01.06.2021 г., по показател „Активна реакция“ – стойност и допуск ≥ 6,5 и ≤ 9.5, резултат от 

изпитването 5,93 ± 0,024; 

- Чешма на площада – кв.„Драгалевци“, протокол от изпитване № 1211234-1 от 

01.06.2021 г., по показател „Активна реакция“ – стойност и допуск ≥ 6,5 и ≤ 9.5, резултат от 

изпитването 5,82 ± 0,023; 

- Чешма – с. Кокаляне - площада, протокол от изпитване № 1211287-1 от 01.06.2021 

г., по показател „Активна реакция“ – стойност и допуск ≥ 6,5 и ≤ 9.5, резултат от изпитването 

5,92 ± 0,024; 

- Чешма на площада – с. Железница, протокол от изпитване № 1211237-1 от 

01.06.2021 г., по показател „Активна реакция“ – стойност и допуск ≥ 6,5 и ≤ 9.5, резултат от 

изпитването 5,53 ± 0,022; 

- Чешма на площада – гр. София, кв. „Бистрица“, протокол от изпитване № 1211236-

1 от 01.06.2021 г., по показател „Активна реакция“ – стойност и допуск ≥ 6,5 и ≤ 9.5, резултат 

от изпитването 5,45 ± 0,022; 

- Читалище – гр. София, кв. „Бенковски“, ул. „Лазар Михайлов“, протокол от 

изпитване № 1211121-1 от 01.06.2021 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 

µg/dm3, резултат от изпитването 216,60 ± 10,83; 

- Пекарна – с. Панчарево, ул. „Васил Левски“, протокол от изпитване № 1211285-1 от 

01.06.2021 г., по показател „Активна реакция“ – стойност и допуск ≥ 6,5 и ≤ 9.5, резултат от 

изпитването 6,24 ± 0,025 и по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, 

резултат от изпитването 10/100; 

- Ресторант „Лебед“ – с. Панчарево, ул. „Симеоновско шосе‘, протокол от изпитване 

№ 1211284-1 от 01.06.2021 г., по показател „Алуминий“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, 

резултат от изпитването 372,90 ± 26,85 и по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 

µg/dm3, резултат от изпитването 226,00 ± 11,30; 

- Ресторант – с. Пасарел - площада, протокол от изпитване № 1211288-1 от 01.06.2021 

г., по показател „Активна реакция“ – стойност и допуск ≥ 6,5 и ≤ 9.5, резултат от изпитването 



6,44 ± 0,025, по показател „Алуминий“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от 

изпитването 317,80 ± 22,82 и по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, 

резултат от изпитването 216,50 ± 10,82; 

- Сладкарница „Пчела“ – гр. София, ж.к. „Люлин“ – 10 м.р., протокол от изпитване 

№ 1211380-1 от 09.06.2021 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, 

резултат от изпитването 360,30±18,015; 

- Чешма – с. Кокаляне - площада, протокол от изпитване № 1211528-1 от 24.06.2021 

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

6/100; 

- Ресторант – с. Пасарел - площада, ул. „П. Войвода“, протокол от изпитване № 

1211529-1 от 24.06.2021 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, 

резултат от изпитването 6/100;  

- Читалище – гр. София, кв. „Бенковски“, ул. „Лазар Михайлов“, протокол от 

изпитване № 1211543-1 от 24.06.2021 г., по показател  „Колиформи“ – стойност и допуск 

0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 10/100. 

            При извършен повторен контрол на питейна вода от: Пекарна – с. Панчарево, 

ул. „Васил Левски“, показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск (проба, взета на 

01.06.2021 г.), протокол от изпитване № 1211387-1/04.06.2021 г.; Чешма – с. Кокаляне - 

площада, показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск (проба, взета на 23.06.2021 г.), 

протокол от изпитване № 1211661-1/28.06.2021 г.; Ресторант – с. Пасарел - площада, ул. „П. 

Войвода“, показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск (проба, взета на 23.06.2021 г.), 

протокол от изпитване № 1211662-1/28.06.2021 г.; Читалище – гр. София, кв. „Бенковски“, 

ул. „Лазар Михайлов, показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск (проба, взета на 

21.06.2021 г.), протокол от изпитване № 1211618-1/24.06.2021 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 – 1 бр.  

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



- Чешма „Светената вода“ – гр. София, кв. Бояна, протокол от изпитване № 1211238-

1 от 01.06.2021 г., по показател „Активна реакция“ – стойност и допуск ≥ 6,5 и ≤ 9.5, резултат 

от изпитването 5,52 ± 0,022. 

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 31.05.2021 г. – 04.07.2021 г.) – 113 бр. 

От тях: вирусни хепатити – 7                                    

         шигелози – 0 

          салмонелози – 5 

          гастро- и ентероколити – 100 

          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 2021 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 – 7 бр.:  



- Баничарница – с. Волуяк - площада, протокол от изпитване № 1211110-1 от 

18.05.2021 г., по показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от 

изпитването 741,70±38,085; 

- Магазин хранителни стоки – с. Долни Богров - площада, ул. „1-ва“, протокол от 

изпитване № 1211095-1 от 17.05.2021 г., по показател „желязо“ – стойност и допуск 200 

µg/dm3, резултат от изпитването 425,40±21,27; 

- Магазин хранителни стоки – с. Балша - площада, протокол от изпитване № 1211113-

1 от 18.05.2021 г., по показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от 

изпитването 237,80±11,89; 

- Магазин хранителни стоки – с. Доброславци - площада, протокол от изпитване № 

1211112-1 от 18.05.2021 г., по показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат 

от изпитването 228,50±11,42; 

- Сладкарница „Пчела“ – гр. София, ж.к. „Люлин“ – 10 м.р., протокол от изпитване 

№ 1211066-1 от 17.05.2021 г., по показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, 

резултат от изпитването 310,30±15,51; 

- Аптека – гр. София, ж.к. „Люлин“ – 4 м.р., бул. „З. Стоянов“, протокол от изпитване 

№ 1211067-1 от 17.05.2021 г., по показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, 

резултат от изпитването 388,10±19,40; 

- Чешма – кметство – с. Житен, ул. „Житница“, протокол от изпитване № 1211111-1 

от 17.05.2021 г., по показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от 

изпитването 236,30±11,81. 

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 – 7 бр.  

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

- „Шарена чешма“ – с. Пасарел, протокол от изпитване № 1210951-1 от 28.04.2021 г., 

по показател „нитрити“ – стойност и допуск 0,50 µg/dm3, резултат от изпитването 



1,077±0,062 и по показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от 

изпитването 16/100; 

 - Чешма на площада – с. Пасарел, протокол от изпитване № 1210950-1 от 28.04.2021 

г., по показател „нитрити“ – стойност и допуск 0,50 µg/dm3, резултат от изпитването 

1,124±0,065 и по показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от 

изпитването 20/100; 

- „Дерльова чешма“ – с. Пасарел, протокол от изпитване № 1210949-1 от 28.04.2021 

г., по показател „нитрити“ – стойност и допуск 0,50 µg/dm3, резултат от изпитването 

0,95±0,055 и по показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от 

изпитването 14/100; 

- Чешма при скалата – с. Пасарел, протокол от изпитване № 1210947-1 от 28.04.2021 

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

224,80±11,24, по показател „алуминий“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от 

изпитването 254,60±18,33 и по показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, 

резултат от изпитването 12/100; 

- Чешма при ВЕЦА – с. Пасарел, протокол от изпитване № 1210946-1 от 28.04.2021 

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

218,70±10,93 и по показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от 

изпитването 18/100; 

- Чешма на площада – с. Балша, протокол от изпитване № 1211115-1 от 18.05.2021 г., 

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

10/100. 

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 03.05.2021 г. – 30.05.2021 г.) – 51 бр. 

От тях: вирусни хепатити – 3                                    

         шигелози – 0 

          салмонелози – 1 

          гастро- и ентероколити – 47 



          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 2021 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 – 6 бр.:  

- Читалище – гр. София, кв. „Бенковски“, ул. „Лазар Михайлов“, протокол от 

изпитване № 1210777-1 от 06.04.2021 г., по показател „желязо“ – стойност и допуск 200 

µg/dm3, резултат от изпитването 269,30±13,45; 

- (Магазин хранителни стоки) – детска градина – с. Подгумер, ул. „Свети Димитир“, 

протокол от изпитване № 1210784-1 от 06.04.2021 г., по показател „желязо“ – стойност и 

допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 295,20±14,76; 

- Ханче – с. Кокаляне, ул. „Самоковско шосе“, протокол от изпитване № 1210865-1 

от 22.04.2021 г., по показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от 

изпитването 268,70±13,43 и по показател „алуминий“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, 

резултат от изпитването 213,90±15,41; 

- Чешма – с. Кокаляне – площада, протокол от изпитване № 1210866-1 от 22.04.2021 

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

13/100; 



- (Ресторант) – магазин за хранителни стоки – с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе“, 

протокол от изпитване № 1210864-1 от 22.04.2021 г. по показател „алуминий“ – стойност и 

допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 235,20±16,93 и по показател „колиформи“ – 

стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 14/100; 

- Пекарна – с. Панчарево, ул. „Васил Левски“, протокол от изпитване № 1210863-1 от 

22.04.2021 г., по показател „алуминий“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от 

изпитването 221,50±15,94 и по показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, 

резултат от изпитването 12/100. 

При извършен повторен контрол на питейна вода от: Чешма – с. Кокаляне – площада, 

показателя „колиформи“ е в стойност и допуск (проба, взета на 19.04.2021 г.), протокол от 

изпитване № 1210954-1/22.04.2021 г.; (Ресторант) – магазин за хранителни стоки – с. 

Панчарево, ул. „Самоковско шосе“, показателя „колиформи“ е в стойност и допуск (проба, 

взета на 19.04.2021 г.), протокол от изпитване № 1210953-1/22.04.2021 г.; Пекарна – с. 

Панчарево, ул. „Васил Левски“, показателя „колиформи“ е в стойност и допуск (проба, взета 

на 19.04.2021 г.), протокол от изпитване № 1210952-1/22.04.2021 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 – 7 бр.  

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 5 бр: 

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

1210794-1 от 16.04.2021 г., по показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, 

резултат от изпитването 16/100; 

- Чешма – с. Мировяне, ул. „Алеко Константинов“, протокол от изпитване № 

1210815-1 от 14.04.2021 г., по показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, 

резултат от изпитването 10/100; 

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

1210796-1 от 16.04.2021 г., по показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, 

резултат от изпитването 16/100; 



- Чешма – с. Клисура, „Радова махала“, протокол от изпитване № 1210795-1 от 

16.04.2021 г., по показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от 

изпитването 16/100. 

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

1210945-1 от 28.04.2021 г., по показател „активна реакция“ – стойност и допуск ≥ 6,5 и ≤ 9,5, 

резултат от изпитването 6,32 ± 0,025 и по показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 

cfu/cm3, резултат от изпитването 18/100. 

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 05.04.2021 г. – 02.05.2021 г.) – 30 бр. 

От тях: вирусни хепатити – 6                                    

         шигелози – 1 

          салмонелози – 1 

          гастро- и ентероколити – 20 

          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. МАРТ 2021 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 – 2 бр.:  

- Сладкарница „Пчела“ – гр. София, ж.к. „Люлин“- 10 м.р., протокол от изпитване № 

1210499-1 от 12.03.2021 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от 

изпитването 248,90±12,44; 

- Аптека – гр. София, ж.к. „Люлин“- 4 м.р., бул. „З. Стоянов“, протокол от изпитване 

№ 1210500-1 от 12.03.2021 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат 

от изпитването 221,40±11,07. 

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно 

водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б – 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 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 – 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 01.03.2021 г. – 04.04.2021 г.) – 46 бр. 

От тях: вирусни хепатити – 12                                     

         шигелози – 0 

          салмонелози – 7 

          гастро- и ентероколити – 27 

          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. ФЕВРУАРИ 2021 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.:  

- Сладкарница „Пчела“ – гр. София, ж.к. „Люлин“- 10 м.р., протокол от изпитване № 

1210232-1 от 08.02.2021 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от 

изпитването 235,30±11,76; 

- Кафе - баничарница – гр. Бухово, ул. „Н.Бонев“, протокол от изпитване № 1210269-

1 от 16.02.2021 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от 

изпитването 211,30±10,57. 

- Ресторант – магазин за хранителни стоки – с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе“, 

протокол от изпитване № 1210389-1/22.02.2021 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 

200 µg/dm3, резултат от изпитването 215,80±10,79; 

- Ханче – магазин за хранителни стоки – с. Кокаляне, ул. „Самоковско шосе“,  

протокол от изпитване № 1210390-1/22.02.2021 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 

200 µg/dm3, резултат от изпитването 211,10±10,56. 

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 01.02.2021 г. – 29.02.2021 г.) – 41 бр. 

От тях: вирусни хепатити – 5                                      

         шигелози – 7 

          салмонелози – 1 

          гастро- и ентероколити – 25 

          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. ЯНУАРИ 2021 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.: 

- Сладкарница „Пчела“ – гр.София, жк. „Люлин“ – 10 м.р., протокол от изпитване № 

1210018-1/20.01.2021 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от 

изпитването 234,20±15,01; 



- МХС – (Гостилница) – кв. „Михаилово“, ул. „Н. Вапцаров“, протокол от изпитване 

№ 1210025-1/20.01.2021 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от 

изпитването 233,70±11,68; 

- МХС – площада – с. Долни Богров, ул. „ 1 -ва“, протокол от изпитване № 1210032-

1 от 20.01.2021 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от 

изпитването 26/100; 

- МХС – с. Яна, ул. „Васил Левски“, протокол от изпитване № 1210034-1 от 

20.01.2021 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от 

изпитването 18/100. 

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 – 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 04.01.2021 г. – 31.01.2021 г.) – 35 бр. 

От тях: вирусни хепатити – 3                                      

         шигелози – 0 

          салмонелози – 3 

          гастро- и ентероколити – 28 

          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. 

 


