
РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА, 

взети от пунктове – от чешми на потребителите,  

извършени от Регионална здравна инспекция – Пловдив по държавен здравен контрол 

през периода 01.09.2022 г. – 30.09.2022 г. 

дата на 

пробовзима

не 

Населено място 

обща алфа 

активност** 

 

 

 

Bq/l 

обща бета 

активност*** 

 

 

 

Bq/l 

естествен уран* 

 

 

 

mg/l 

индикативна 

доза*** 

 

 

 

mSv/a 

дата на 

протокола 

от анализа 

 

 

09.08.2022 г. с.Соколница,  обл. Пловдив 0,092±0,009 0,16±0,02 0,0072±0,0007 ˂0,1 01.09.2022г 

09.08.2022 г. гр. Баня, обл. Пловдив 0,032±0,003 0,086±0,009 ˂0,0002 ˂0,1 01.09.2022г 

10.08.2022 г. с. Цар Калоян, обл. Пловдив 0,067±0,007 0,18±0,02 ˂0,0002 ˂0,1 13.09.2022г 

10.08.2022 г гр. Сопот, ул. „Ставри Костов”, обл. 

Пловдив 
0,019±0,002 0,013±0,001 

˂0,0002 
˂0,1 

13.09.2022г 

10.08.2022 г гр. Сопот, ул. „Иван Вазов”, обл. 

Пловдив 
0,014±0,001 0,064±0,006 

˂0,0002 
˂0,1 

13.09.2022г 

10.08.2022 г гр. Сопот, ул. „Ганчо Попниколов”, 

обл. Пловдив 
0,017±0,002 0,10±0,01 

˂0,0002 
˂0,1 

13.09.2022г 

10.08.2022 г с. Анево, обл. Пловдив 0,020±0,002 0,15±0,02 ˂0,0002 ˂0,1 13.09.2022г 

22.08.2022 г. с. Ведраре, обл. Пловдив 0,041±0,004 0,050±0,005 ˂0,0002 ˂0,1 20.09.2022г 

24.08.2022 г. 
с. Джурково, „Панайотовска 

чешма”, обл. Пловдив 
0,025±0,003 0,12±0,01 

˂0,0002 
˂0,1 

26.09.2022г 

24.08.2022 г. 
с. Джурково, чешма”Шишманова 

могила”, обл. Пловдив 
0,023±0,002 0,042±0,004 

˂0,0002 
˂0,1 

26.09.2022г 

24.08.2022 г. 
с. Дряново, чешма - център, обл. 

Пловдив 
0,099±0,009 0,042±0,004 

0,0076±0,0008 
˂0,1 

26.09.2022г 

24.08.2022 г. 
с. Дряново, местност „Блатото” , 

обл. Пловдив 
0,045±0,004 0,035±0,004 

˂0,0002 
˂0,1 

26.09.2022г 

29.08.2022 г. гр. Лъки , обл. Пловдив 0,049±0,005 0,16±0,02 ˂0,0002 ˂0,1 26.09.2022г 
 

*Максимална стойност на показател естествен уран - 0,03 mg/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за 

питейно-битови цели 

**Контролно ниво на обща алфа активност – 0,1 Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-

битови цели 



***Контролно ниво на обща бета активност - 1 Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-

битови цели 

****Параметрична стойност на индикативна доза ˂ 0,1 mSv/a /милисиверт за година/, съгласно Наредба № 9 за качеството на 

водата, предназначена за питейно-битови цели  

 

 

                            Изготвил: 

                                  /Гл.експерт  Яна Петрова/ 


