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И Н Ф О Р М А Ц И Я 

за качество на питейната вода, подавана на населението във Варненска област 

за периода 16.10 – 31. 10.2019 г. от мониторинга на РЗИ-Варна 

 

1. Населени места с въведено режимно водоснабдяване: 2 

Поради настъпилото засушаване и намаляване на нивото на водоемите е въведено 

режимно водоснабдяване в селата Голица и Булаир. Осигурено е алтернативно 

водоснабдяване с водоноски за битови и хигиенни нужди.  

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период: 14 

3. Брой изследвани проби при консуматорите от централно водоснабдени населени 

места по химични показатели от група А: 13 

4. От тях не отговарят на Наредба № 9, за качеството на водата, предназначена за 

питейно - битови цели  (ДВ бр.30/2001г., ...изм. ДВ. бр.102/2014г.): 0 

5. Брой изследвани проби при консуматорите от централно водоснабдени населени 

места по микробиологични показатели от група А: 13 

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за 

питейно – битови цели:0 

7. Брой изследвани проби при консуматорите от централно водоснабдени населени 

места по химични показатели от група Б: 4 

8. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за 

питейно - битови цели : 0 

9. Брой изследвани проби при консуматорите от централно водоснабдени населени 

места по микробиологични показатели от група Б: 4 

10. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за 

питейно – битови цели: 2 проби в с. Голица, по показатели „колиформи”, ешерихия 

коли и „ентерококи”  и в  

с. Булаир - по показател „колиформи”. 

11. Брой изследвани проби при консуматорите от централно водоснабдени населени 

места по радиологични показатели: 0 

12. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата , предназначена за 

питейно – битови цели: 0  

13. Брой изследвани проби при консуматорите от местни водоизточници по 

химични показатели: 0 

14. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за 

питейно-битови цели – 0 

15. Брой изследвани проби при консуматорите от местни водоизточници по 

микробиологични показатели: 5 

16. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за 

питейно – битови цели - 2 

17. Брой изследвани проби при консуматорите от минерални водоизточници по 

микробиологични показатели: 2 

18. От тях не отговарят на Наредба №14/ 1987 г., изм. и доп. ДВ бр. 70/2004г: 0 

При анализа на острата заразна заболеваемост не се установяват чревни заболявания, 

предавани по воден път. 



19. Предприети административни мерки: 

 Издадено е 1 предписание до ръководителя на ЕТР при „ВиК-Варна” ООД за 

отстраняване на несъответствията по изследваните показатели на питейната вода и за 

осъществяване на учестен контрол на процеса на дезинфекция на питейната вода в с. 

Голица и с. Булаир. РЗИ – Варна препоръчва водата от централната 

водоснабдителна система в селата Голица и Булаир да не се ползва за пиене и 

приготвяне на храна, до възстановяване на качеството и.  

 В началото на предстоящата седмица инспектори от РЗИ-Варна ще извършат 

насочени проверки, придружени с пробонабиране в района на режимно 

водоснабдяване.  

 Информирани са кметовете на населените места и директорите на детските 

заведения - дадени са предписания за ползване на бутилирана вода в детски градини, 

училищата, заведенията за приготвяне на храна и др., за осигуряване на достатъчно 

съдове за резервна вода, за извършване на редовна дезинфекция на съдовете, на 

диспенсърите за топла/студена вода и на цистерните за съхранение на вода.  


