
Критичен преглед на резултати от анализа на „Питейна вода 
от ПСОВ Бистрица третирана с коагулант Lubroflog 19“, 

извършен в лаборатория на СЖС България ЕООД 
 

В извлечение от Наредба 9 от 16.3.2001г., което следва, са представени максимални 
стойности за някои вещества и начина за определянето им: 
 „ 

Таблица Б 
(Изм. – ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 28.11.2015 г.) 

Химически показатели 

 

Показател МС (1) Единица Забележки 
 

Акриламид 0,10 µg/l Забележка (2) 
 

     
Винилхлорид 0,50 µg/l Забележка (2) 

 
     

Епихлорхидрин 0,10 µg/l Забележка (2) 
 

     
Забележки: 
(1) МС – максимална стойност. 
(2)  Като  теоретична  концентрация  за  миграция  на  остатъчен  мономер  във  
водата, определена   по   изчислителен   път   въз   основа   на   спецификацията   за   
контактуващия с питейната вода полимерен материал. 
              . . .“  

  
Според акредитация  № 86 ЛИ/13.06.2018, метода ВЛМ 93:2010 е за Летливи 

органични съединения в различни матрици с използване на headspace техника (газова 
хроматография-масспектрометрия). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
В акредитацията на СЖС България ЕООД и трите съединения не са упоменати 

като индивидуални вещества. Посочена е граница на околичествяване   <0,5 µg/l. 
Вижда се, че тази стойност е изравнена с МС по Наредба 9 само за Винилхлорид. 

 Поради ниските параметрични стойности за посочените вещества,  трудности 
при анализа и наличие на здравен риск от попадането им в питейната вода, като норма 
е приет изчислителен метод: Директива 98/83/ЕО и Наредба 9. 

  
 
Заключение: От протокол №Е1447-1А/20.08.2019 е видно, че не е спазена 

Директива 98/83/ЕО и Наредба 9/16.3.2001.  
Не е използван изчислителния метод съгласно Директива 98/83/ЕО и Наредба 9. 
Нормативния изчислителен метод предполага оповестяване от производителя 
на вида и количеството на веществото с възможно токсично действие, подавано 
към питейната вода.   
 
 Използвания метод на изпитване ВЛМ 93:2010 е с по-висока граница на 

околичествяване <0,5 µg/l от нормативно допустимата максимална 
концентрация: <0,1 µg/l за Акриламид и Епихлорхидрин [Таблица Б, 
забележка (2)].  

 
Следователно, данните от анализа, отразени в протокола 

не са  гаранция, че третираната с Lubroflog 19 вода отговаря 
на нормативните документи, не крие здравен риск и може да 
се прилага за пречистване на питейната вода на София. 


