
Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на 

Сливенска област 

за периода от 01.07.2021г.-15.07.2021г. 

Номер 

по ред 

Показател Брой 

1. Населени места с въведено режимно водоснабдяване по време на 

пробонабирането или преди това 

няма 

2. Населени места, в които са извършени изследвания за съответния период  14 

3. Изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно 

водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния 

мониторинг 

11 

 

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

водата, предназначена за питейно-битови цели:  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. 

 

населено място показател, по 

който не 

отговарят 

стойност и 

допуск на 

показателя 

резултат от 

изпитването 

с.Чокоба нитрати - mg/l 50,0 61,7 

с.Бозаджии 

 

нитрати - mg/l 50,0 51,8 

5. Изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно 

водоснабдени населени места по показатели, включени в периодичния 

мониторинг 

3 

6. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, 

предназначена за питейно – битови цели  

 

7. Изследвани проби питейна вода при консуматорите от местни 

водоизточници: 

наличните са необезопасени и не са регистрирани, съответно мониторирани 

като местни водоизточници с обществено предназначение по реда на 

Наредба №9/2001г. на МЗ за качеството на водата, предназначена за 

питейно – битови цели. 

0 

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, 

предназначена за питейно – битови цели  

0 

9. Изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични 

показатели 

0 

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

ресурси, курортните местности и курортите 

0 

11.  Брой регистрирани случаи на чревни инфекциозни заболявания: 

Чревни инфекции –2  

 Колиентерит – 1 

 Ротавирусен гастроентерит - 1 

Вирусен хепатит тип А – 5 

 

7 

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между 

инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода: 

Регистрираните за отчетния период инфекциозни заболявания нямат 

доказана причинна връзка с качествата на питейната вода. 

0 

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани 

нарушения във водоснабдяването. 

Предписание 

 


