
 

 

 

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 

КАЧЕСТВАТА НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В РЕГИОН  МОНТАНА 

ЗА ПЕРИОДА  ОТ 01.04.2020г. ДО 15.04.2020г. 

 

1. Населени места с въведено режимно водоснабдяване – с. Мокреш, с. Златия, общ. Вълчедръм 

Име на 

населенот

о място 

Община 

Водоизточн

ици, 

водоснабдяв

ащи 

населеното 

място 

Причина за 

въведения 

режим 

Обхват на 

режима 

(цялото или 

част от 

населеното 

място) 

График на 

режима 

Брой 

засегнато 

населене 

 Обекти с обществено предназначение в 

населеното място   

Начин за 

осигуряване 

на вода за 

питнейно-

битови цели, 

по време на 

спряно 

водоподавае 

Предприети 

мерки от 

страна на 

ВиК 

Предпр

иети 

мерки 

от 

страна 

на РЗИ 

Наложена 

забрана за 

ползване на 

водата за 

питйно-битови 

цели, поради 

трайно 

влошаване на 

качествата й 

(да/не) 

общ 

бро

й 

детски 

ясли и 

градин

и 

училищ

а 

лече

бни 

заве

дени

я 

здравн

и 

заведен

ия 

    

с. Мокреш 
Вълчедр

ъм 

Дренаж 

"Ристин 

кладенец" 

Намален 

дебит на 

водоизточн
ика 

Цялото 

населено място 

кв. 

„Мокреш“- 

вода се 
подава  на 

четни дати, 

кв. 
"Душилниц

а"-вода се 

подава на 
нечетни 

дати. 

712 1 ДГ-1бр. 0 0 

1. ОПЛ-

1 брой 
2.Здраве

н 

кабинет 
към ДГ 

1) резервни 

съдове за 

вода-за 
битови цели                                      

2) 

Бутилирана 
минерална, 

изворна и 

трапезна вода 
за  питейни 

нужди. 

Извършват се 

сондажи и е 

предвидено 
за 2020г. 

изграждане и 

пускане в 
експлоатация 

на нов 

подземен 
водоизаточни

к - тръбен 

кладенец 

 

НЕ 

с. Златия 
Вълчедр
ъм 

Дренаж 
„Бернови", 

дренажи „ 

Измаил  
горен-долен“ 

Намален 
дебит на 

водоизточн

иците 

Цялото 
населено място 

От 07:00 ч. 
до 13:00  ч. 

на четни 

дати вода се 
подава в 

района на 

кметсвото и 
училището - 

висока зона                                   

от 07:00 ч. 
до 13:00 ч. 

на нечетни 
дати вода се 

подава в 

района на 
ДГ - ниска 

зона 

657 2 ДГ-1бр. ОУ-1бр 0 

1. ОПЛ-

1 брой 

2. 
Здравен 

кабинет 
към ОУ 

1) резервни 
съдове за 

вода-за 

битови цели                                      
2) 

Бутилирана 

минерална, 
изворна и 

трапезна вода 

за  питейни 
нужди. 

3) Водоноски 

Предвидено е 

за 2020г. 

почистване 

на дренажите 

 

 

ДА 



 

 

 

с. Кобиляк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бойчино
вци 

Централен 

водоизточни
к - Дренаж 

Завишено 

съдържание 
на арсен в 

питейната 

вода 

Цялото 

населено място 

Доставяне 

на вода от 
водоноска 

от 08:00ч. до 

10:00ч.  

293 0 0 0 0 0 

Водоноски 1. На 

помпена 
станция 

"Кобиляк" е 

монтирана 
инсталация за 

очистване на 

водата от 
арсен, която е 

неефективна 

и 
стойностите 

на арсен 

остават над 
допустимите 

2. Извършен 

е сондаж за 
осигуряване  

на нов 

водоизточник 
и е 

задействана 

процедура по 
узаконяване 

на 
водоизточник

а 

 

ДА 

с. Громшин 
Бойчино

вци 

Централен 

водоизточни
к - Дренаж 

Завишено 

съдържание 
на арсен в 

питейната 

вода 

Цялото 

населено място 

Доставяне 

на вода от 
водоноска 

от 14:00ч. до 

16:30ч. 

665 0 0 0 0 
ОПЛ-1 

брой 

Водоноски Извършен е 

сондаж за 

осигуряване  

на нов 

водоизточник 

и е 

задействана 

процедура по 

узаконяване 

на 

водоизточник

а 

 

ДА 



 

 

с. Бели брег 
Бойчино

вци 

Централен 

водоизточни

к - Дренаж 

Завишено 

съдържание 

на арсен в 

питейната 
вода 

Цялото 

населено място 

Доставяне 

на вода от 

водоноска 

от 10:30ч. до 
12:00ч.-

старо село                      

от 12:00ч. до 
13:30ч.- 

ново село 
52 0 0 0 0 0 

Водоноски Извършен е 

сондаж за 

осигуряване  

на нов 
водоизточник 

и е 

задействана 
процедура по 

узаконяване 
на 

водоизточник

а 
 

 

 

 

ДА 

 

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период– 10 бр. (гр. Монтана, гр. Лом, с. Трайково, с. Замфир, с. 

Сталийска махала, с. Аспарухово, с. Медковец, с. Сливовик, с. Василовци, с. Дондуково) 

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в 

постоянния мониторинг – 19 бр. 

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

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в 

периодичния мониторинг – 0 бр. 

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

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели включени в постоянния 

мониторинг - 2 бр.               

8. От тях не отговарят по Наредба № 9 – 2 бр.        

 

№ Населено място Показател/ Стойност Норма 

1 гр. Монтана 

(чешма „Славейков“) 
Манган  – 65,0 + 6,5µg/l    50 µg/l   

   2 
гр. Монтана 

         (чешма „Монтанезиум“) 
Манган  – 68,0 + 6,8µg/l    50 µg/l   

      

9. Брой изследвани проби от минерални водоизточници - 0 бр.         

10. От тях не отговарят по Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр. 

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода от 01.04.2020г. до 15.04.2020г. – 0 бр. 



 

 

От тях: 

Ентероколит  – 0 бр.  

12. Не е доказана причинна връзка между заболявания и влошените качества на питейната вода  

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването-няма 

 

 

 

 

 

 


