
Информация за качеството на питейната вода в област Шумен 

за периода от 09.05.2022 г. до 13.05.2022 г. 

 

 

1. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 8 

броя (гр. Шумен, с. Черни връх, с. Жълъд, с. Ново Янково, с. Бял бряг, с. Янково, с. 

Ивански и с. Радко Димитриево). 

 

2. 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.) – 7 броя.  

 

3. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за 

питейно-битови цели – 1 брой: 

- с. Янково не отговаря по показател нитрати, при допуск на показателя 50 мг/л,  резултат 

от изпитването – 61 мг/л. 

 

4. 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 – 2 броя. 

 

5. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-

битови цели – 0 броя. 

 

6. Брой изследвани проби вода от местни водоизточници – 8 броя.  

 

7. От тях не отговарят на здравните изисквания – 4 броя: 

- с отклонения по микробиологични показатели е водата от чешмите: в гр. Велики 

Преслав – „Кюнтя“; „Горната чешма“ в кв. Кирково и в с. Салманово – чешма „Баба 

Конда“; 

- с отклонения по микробиологични показатели и по показател нитрати е водата от чешма 

„Баба Пикла“ в с. Салманово. 

Водата от тези чешми не следва да се ползва за пиене.  

Получените резултати отразяват моментното състояние на водата от местните 

водоизточници. Качествата на водата от тях зависят изцяло от метеорологичните 

условия, тъй като не се извършва допълнителна обработка (дезинфекция). 
 
  


