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   РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  

ВАРНА 
 

 

гр. Варна, ул. “Брегалница” № 3,     Директор - тел.:052/634-019, факс:052/634-648, 

Е-mail: office@rzi-varna.com , http://www.rzi-varna.com 

           
 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

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

периода 16.11– 30. 11. 2018 г. от мониторинга на РЗИ 

 

1. Населени места с въведено режимно водоснабдяване: 0 

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: 7 

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

битови цели  (ДВ бр.30/2001г., ...изм. ДВ. бр.6/2018г.): 0 

5.Брой изследвани проби при консуматорите от централно водоснабдени населени места по 

микробиологични показатели от група А: 7 

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 :1 проба, по показател „нитрати“. 

9. Брой изследвани проби при консуматорите от централно водоснабдени населени места по 

микробиологични показатели от група Б: 6 

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

битови цели: 0 

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: 0 

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

битови цели : 0 

17. Брой изследвани проби при консуматорите от обществени  местни минерални 

водоизточници по микробиологични показатели: 0 

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

19. Брой изследвани проби при консуматорите от минерални водоизточници по 

микробиологични показатели: 0 

20. От тях не отговарят на Наредба №14/ 1987 г., изм. и доп. ДВ бр. 70/2004г: 0 
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 При анализа на острата заразна заболеваемост не се установяват чревни заболявания, 

предавани по воден път. 

21. Предприети мерки за административна принуда: няма 

 По отношение на установеното отклонение по показател „нитрати”, в с. Бенковски , община 

Аврен, РЗИ-Варна препоръчва питейната вода да не се ползва за пиене и приготвяне на храна 

от следните уязвими групи от населението: бременни жени, кърмачки, кърмачета, хора със 

заболявания на храносмилателната система и панкреаса. Информиран е кмета на община 

Аврен, който следва да уведоми по подходящ начин консуматорите и общопрактикуващите 

лекари. 

  

 


