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СТАНОВИЩЕ  
НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – БЛАГОЕВГРАД  

ЗА КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ГР. РАЗЛОГ И ГР. БАНСКО 

 

 

I. ИЗИСКВАНИЯ 

Съгласно Наредба № 9/2001 г. (изм. и доп. ДВ. Бр. 6 от 16.01.2018 г.) за 

качеството на водата, предназначена за питейно-битови, чл. 7 Водоснабдителните 

организации провеждат или възлагат извършването на мониторинг на показателите от 

Приложение 1, разпределени по група А, група Б и радиологични, с цел да се провери 

дали водите, предлагани на потребителите, отговарят на наредбата, както и да се 

проследи ефективността на провежданата обработка и дезинфекция. 

В изпълнение на тези изисквания „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – 

Благоевград изготвя годишна програма за мониторинг, която се съгласува от 

Регионална здравна инспекция, гр. Благоевград. Дружеството изпълнява заложения в 

програмата мониторинг, информацията от който се докладва към контролния орган – 

РЗИ. 

От своя страна, РЗИ – Благоевград осъществяват контролен мониторинг, който 

се докладва на сайта, във вид на актуална справка „Води“. 

Дружеството възлага мониторинга на водата за питейно-битови цели на акредитирани 

лаборатории, които притежават сертификати от акредитация, съгласно стандарт БДС 

EN ISO/IEC 17025 „Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване 

и калибриране“: 

- Изпитвателна лаборатория за питейни и отпадъчни води при 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград; 

- Централна научно-изследователска лаборатория към „ДИАЛ“ ООД – Бухово; 

- Лабораторен изпитвателен комплекс към „Софийска вода“ – София. 

 

II. МОНИТОРИНГ 2022 ГОДИНА 

Мониторингът, осъществен от дружеството е следния: 

Зона Група Банско – гр. Банско и с. Елешница  

По показатели група А/ 

съкратен физикохимичен и 

микробиологичен анализ 

По показатели група Б/ 

разширен физикохимичен и 

микробиологичен анализ 

Радиологичен анализ 

Заложен Изпълнен Заложен Изпълнен Заложен Изпълнен 

12 13 2 2 1 1 

 

Зона Група Разлог – гр. Разлог и с. Баня  

По показатели група А/ 

съкратен физикохимичен и 

микробиологичен анализ 

По показатели група Б/ 

разширен физикохимичен и 

микробиологичен анализ 

Радиологичен анализ 

Заложен Изпълнен Заложен Изпълнен Заложен Изпълнен 

13 19 2 2 1 1 

 

За 2022 г. не са регистрирани отклонения от изискванията на Наредба № 9/2001 г. 

Контролният орган – РЗИ-Благоевград също не са докладвали отклонения в 

посочените зони във вид на предписания. 

Във връзка с постъпила информация за високо съдържание на остатъчен свободен хлор 

в питейната вода на гр. Разлог на 29.12.2022 г. от ВиК ЕООД – Благоевград е 
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извършена проверка на място. Взети са шест броя проби за изпитване по 

микробиологични характеристики и остатъчен свободен хлор. Проверката не 

констатира отклонения от изискванията на наредбата, като измерените стойности за 

свободен хлор във всички пунктове са под 0,10 mg/l, при норма 0,3-0,4 mg/l. 

 

III. МОНИТОРИНГ 2023 ГОДИНА 

На 03.01.2023 г. са взети и анализирани проби от гр. Банско и гр. Разлог по 

показателите от група А/съкратен физикохимичен и микробиологичен анализ. 

Не са констатирани отклонения от изискванията на наредбата. 

 

 

 

 

 

 

ИНЖ. МАРТИН ПЕТРОВ 
УПРАВИТЕЛ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – БЛАГОЕВГРАД 

 

 

 


