
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 01.02.2022 г. – 28.02.2022 г. 

дата на 

пробовзимане 
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 

 

 

18.01.2022 г. с.Охльовец, обл. Кърджали 0,024±0,002 0,062±0,006 ˂0,0002 ˂0,1 07.02.2022 г. 

18.01.2022 г. с.Рани лист, обл. Кърджали 0,050±0,005 0,27±0,03 ˂0,0002 ˂0,1 07.02.2022 г. 

18.01.2022 г. с.Конево, обл. Кърджали 0,072±0,007 0,34±0,03 ˂0,0002 ˂0,1 07.02.2022 г. 

25.01.2022 г. с.Крепост, обл. Хасково 
0,37±0,04 0,46±0,05 

0,012±0,001 не може да се 

определи 

17.02.2022 г. 

25.01.2022 г. гр.Любимец, обл. Хасково 0,10±0,01 0,15±0,02 0,0060±0,0006 ˂0,1 17.02.2022 г. 

25.01.2022 г. с. Гарваново, обл. Хасково 
0,25±0,03 0,20±0,02 

0,016±0,002 не може да се 

определи 

17.02.2022 г. 

25.01.2022 г. с. Студена, обл. Хасково 0,051±0,005 0,098±0,009 0,0020±0,0002 ˂0,1 17.02.2022 г. 

25.01.2022 г. с.Бисер, обл. Хасково 0,094±0,009 0,32±0,03 0,0063±0,0006 ˂0,1 17.02.2022 г. 

25.01.2022 г. гр.Силенград, обл. Хасково 0,10±0,01 0,089±0,009 0,0088±0,0008 ˂0,1 17.02.2022 г. 

25.01.2022 г. с.Момоково, обл. Хасково 0,097±0,009 0,064±0,006 0,0070±0,0007 ˂0,1 17.02.2022 г. 

01.02.2022 г. с.Дъбравите, област Пазарджик 0,087±0,009 0,18±0,02 0,0065±0,0006 ˂0,1 23.02.2022 г. 

01.02.2022 г. с.Габровица, област Пазарджик 0,063±0,006 0,34±0,03 0,0052±0,0005 ˂0,1 23.02.2022 г. 

01.02.2022 г. гр.Костандово, област Пазарджик 0,016±0,002 0,034±0,003 ˂0,0002 ˂0,1 23.02.2022 г. 

01.02.2022 г. с.Дорково, област Пазарджик 0,030±0,003 0,023±0,002 ˂0,0002 ˂0,1 23.02.2022 г. 
 

*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: 

    /инж. Иванка Къева/         

  


