
Информация за качеството на питейната вода в област Шумен 
за периода от 01.08.2022 г. до 31.08.2022 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване - 4 броя (с. Ловец, с. 
Станянци, с. Лозево и с. Черенча).

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период - 
22 броя (гр. Шумен, гр. Върбица с. Иваново, с. Методиево, с. Сушина, с. Кьолмен, с. 
Ловец, с. Конево, с. Божурово, с. Крайгорци, с. Чернооково, с. Станянци, с. Бяла река, 
с. Нова бяла река, с. Тушовица, с. Боян, с. Борци, с. Ясенково, с. Денница, с. Габрица, с. 
Черноглавци и с. Черна).

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.) - 23 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 - 8 
броя.

6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за 
питейно-битови цели - 2 броя:

- с. Боян не отговаря по показател нитрати, при допуск на показателя 50 мг/л 
резултат от изпитването - 72 мг/л.

- с. Борци не отговаря по показател нитрати, при допуск на показателя 50 мг/л 
резултат от изпитването - 60 мг/л.

7. Брой изследвани проби вода от местни водоизточници - 1 брой.

8. От тях не отговарят на здравните изисквания - 1 брой:
- водата от чешма „Боаза“, с. Черенча не отговаря по показатели колиформи (при 

допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването - 43 НВЧ/мл) и Ешерихия 
коли (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването - 43 НВЧ/мл);

9. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода от 
01.08.2022 г. до 31.08.2022 г. - 18 броя от тях: ентероколит - 5, колиентерит - 1, 
ротавирусен гастроентерит - 11 и салмонелоза - 1.

10. Не е установена причинна връзка между качествата на питейната вода и 
регистрираните чревни инфекциозни заболявания.

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


