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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 01.03.2018 г. – 15.03.2018 г. от мониторинга на РЗИ-Варна 

 

1.  Населени места с въведено режимно водоснабдяване: 0 

2.  Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период: 8 

3. Брой изследвани проби при консуматорите от централно водоснабдени населени места  

по  химични показатели на постоянен мониторинг: 8 

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 на постоянен мониторинг- 8 

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 на периодичния мониторинг: 0 

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 на периодичен  мониторинг: 2 

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

питейно – битови цели: 1 

*Касае се за локално несъответствие, което би могло да се дължи на вторично замърсяване в 

резултат на образуване на биофилм, поради недостатъчна консумация в населеното място и 

задържане на вода във водопроводната система. Не се установяват отклонения от максималните 

стойности за: „колиформи”, „ешерихия коли” и „ентерококи”, които са показателите за фекално 

замърсяване на питейната вода.  

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: 0  

15. Брой изследвани проби при консуматорите от местни водоизточници по 

микробиологични показатели: 0  

16. От тях не отговарят:0 

17. Брой изследвани проби при консуматорите от минерални водоизточници по 

микробиологични показатели: 0 

Зона за 

водоснабдяване 

Населено място Брой 

проби 

Показател с отклонение 

„Света Марина” с. Ботево -1- * Микробно число –25 КОЕ /мл  

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

 

Предприети мерки за административна принуда: Във връзка със значимите колебания 

на показател „микробно число” в с. Ботево е издадено 1 предписание до ръководителя на 

ЕТР при ВиК-Варна ООД за проучване на причините, предприемане на мерки за саниране 

на водопроводите и  провеждане на учестен мониторинг до получаване на стандартен 

резултат. 
 

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

предавани по воден път. 


