
Информация за качеството на питейната вода в област Шумен 
за периода от 01.09.2021 г. до 30.09.2021 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване - 5 броя (с. Салманово, с. 
Черенча, с. Лозево, с. Тимарево и с. Троица).

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период - 
15 броя (гр. Шумен, гр. Каолиново, гр. Каолиново - кв. Кус, с. Царев брод, с. Ивански, 
с. Пристое, с. Браничево, с. Долина, с. Тъкач, с. Средковец, с. Загориче, с. Т. 
Икономово, с. Климент, с. Наум и с. Сини вир).

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.) - 21 броя.

4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за 
питейно-битови цели - 0 броя.

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 - 1 
брой.

6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за 
питейно-битови цели - 0 броя.

7. Брой изследвани проби вода от местни водоизточници - 2 броя.

8. От тях не отговарят на здравните изисквания - 2 броя:
- водата от чешма „Баба Конда“ в с. Салманово - между ул. „Кирил и Методий“ и ул. 

„Милан Борисов“ не отговаря по показатели колиформи (при допуск на показателя под 
3 НВЧ/мл, резултат от изпитването - 460 НВЧ/мл) и Ешерихия коли (при допуск на 
показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването - 4 НВЧ/мл);

- водата от чешма „Баба Пикла“ в с. Салманово - ул. „Христо Ботев“ не отговаря по 
показатели нитрати (при допуск на показателя 50 мг/л, резултат от изпитването - 114 
мг/л); колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването - 
93 НВЧ/мл) и Ешерихия коли (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от 
изпитването - 4 НВЧ/мл).

9. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода от 
01.09.2021 г. до 30.09.2021 г. - 3 броя от тях: хепатит А - 2 и салмонелози - 1.

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


