
Информация за качеството на питейната вода в област Шумен 
за периода от 01.04.2021 г. до 30.04.2021 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване - 3 броя (с. Салманово, с. Черенча 
и с. Тимарево).

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период - 27 
броя (гр. Шумен, гр. Нови пазар, гр. Каспичан, гр. Каспичан - кв. Калугерица, гр. Плиска, 
с. Менгишево, с. Методиево, с. Иваново, с. Конево, с. Сушина, с. Чернооково, с. Станянци, 
с. Крайгорци, с. Божурово, с. Бяла река, с. Нова бяла река, с. Тушовица, с. Маломир, с. 
Ловец, с. Могила, с. Златна нива, с. Марково, с. Мадара, с. Лозево, с. Новосел, с. Градище 
и с. Струйно).

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени 
населени места по показателите, включени в група А съгласно Приложение №2 от Наредба 
№9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели (ДВ. Бр.30/2001 г. изм. 
и доп.) - 77 броя.

4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за 
питейно-битови цели - 63 броя:

- гр. Шумен - 62 проби не отговарят по показател мътност, при норма „приемлива за 
потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя“ резултата от 
изпитването е завишена мътност спрямо обичайното за показателя и неприемлива за 
потребителите;

- с. Методиево не отговаря по показател нитрати, при допуск на показателя 50 мг/л, 
резултат от изпитването - 55 мг/л.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени 
населени места по показатели, включени в група Б съгласно Приложение №2 от Наредба 
№9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели - 12 броя.

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

- гр. Шумен - 1 проба не отговаря по показател мътност, при норма „приемлива за 
потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя“ резултата от 
изпитването е завишена мътност спрямо обичайното за показателя и неприемлива за 
потребителите.

7. Брой изследвани проби вода от местни водоизточници - 16 броя.
8. От тях не отговарят на здравните изисквания - 4 броя:

- водата от чешмата в гр. Шумен, кв. Боян Българанов - местност „Бабешки мост“ не 
отговаря по показател колиформи, (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от 
изпитването - 240 НВЧ/мл); показател ешерихия коли (при допуск на показателя под 3 
НВЧ/мл, резултат от изпитването - 23 НВЧ/мл) и показател „мътност” - завишени 
стойности над обичайните приемливи за потребителите;

- водата от чешма „кв. Дивдядово - ул. „Поройна“ в гр. Шумен не отговаря по 
показател колиформи, (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването - 
43 НВЧ/мл) и показател ешерихия коли (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат 
от изпитването - 43 НВЧ/мл);

- водата от чешмата на ул. „Янко Сакъзов“ в гр. Шумен не отговаря по показател 
нитрати (при допуск на показателя 50 мг/л, резултат от изпитването - 62 мг/л);

- водата от чешма „Тунела“ в гр. Велики Преслав - местност „Бобая“ не отговаря по 
показател колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването - 
7 НВЧ/мл).

9. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода от 
01.04.2021 г. - до 30.04.2021 г. - няма.

10. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани 
нарушения във водоснабдяването: няма.


