
 1 

 
 

   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 15.10.2017 г. – 31.10.2017 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: 15 

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

по  химични показатели на постоянен мониторинг: 15 

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.) - 1  

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

по микробиологични показатели на постоянен мониторинг- 15 

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: 4 

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

– битови цели: 1 

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: 25 

16. От тях не отговарят: 13 

Зона за 

водоснабдяване 

Населено място Брой 

проби 

Показател с отклонение 

Левски 

 

с. Левски -1- нитрати – 55,8  mg/l, норма - 50 mg/l 

 

Зона за 

водоснабдяване 

Населено 

място 

Брой 

проби 

Показател с отклонение 

ВВ „Кариера Сини 

вир”, към „Ескана” АД 

 

с. Цонево -1- Микробно число при 22 градуса – 114, 

при норма – „без значими 

отклонения” 
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Местна обществена 

чешма 

Населено място Брой 

проби 

Показател с отклонение 

Острата чешма гр. Суворово -1- Коли титър 10, при норма – над 30 

Чешма в центъра с. Просечен -1- Коли титър 10, при норма – над 30 

Чешма до казана с.Баново -1- Коли титър 10, при норма – над 30 

Чешма „Паметника” с.Николаевка -1- Коли титър 30, при норма – над 30 

Горчивата чешма с.Каменар -1- Коли титър 10, при норма – над 30 

Горчивата чешма с.Ветрино -1- Коли титър 20, при норма – над 30 

Чучурките  гр. Белослав -1- Коли титър 10, при норма – над 30 

Горната чешма с.Млада гвардия -1- Коли титър 10, при норма – над 30 

Чакърова чешма с.Ягнило -1- Коли титър 30, при норма – над 30 

Чешма „Под игото” гр.Варна, ул. „Под 

игото” 

-1- Коли титър 10, при норма – над 30 

Чешма пред 

„Манастирска изба” 

гр.Варна, к.к.”Св. 

св.Конст.и Елена” 

-1- Коли титър 10, при норма – над 30 

Чешма в 

кв.”Владиславово”, 

до бл.5 

гр.Варна, 

кв.”Владиславово”, до 

бл.5 

-1- Коли титър 10, при норма – над 30 

Чешма „Света 

Марина” 

гр.Варна, кв. 

„Възраждане”, м-ст 

„Кочмар” 

-1- Коли титър 10, при норма – над 30 

 

17. Брой изследвани проби при консуматорите от минерални водоизточници по 

микробиологични показатели: 0 

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

При епидемиологично проучване не е установено чревно остро заразно заболяване, 

предавано по воден път. 

Предприети мерки:  
  Издадено е предписание до управителя на „Ескана” АД за саниране на вътрешната 

водопроводна инсталация и за провеждане на учестен мониторинг на питейната вода по 

показател „микробно число при 22 градуса”.  

  За констатираните превишения по показател „нитрати” в питейната вода на с. 

Левски е уведомен кмета на община Суворово за предприемане на мерки за информиране 

на населението и на общопрактикуващите лекари, че  водата не се препоръчва за пиене и 

приготвяне на храна от уязвими групи на населението (бременни, кърмачки, кърмачета, 

хора със заболявания на храносмилателната система и на панкреаса). Според Световната 

здравна организация, безвредното количество нитрати за възрастен човек е 5 мг/кг тегло, а 

допустимата дневна доза, която не представлява риск за здравето е 500мг.   

Издадени са предписания до кметовете на общини за поставяне на трайна 

маркировка върху местните обществени чешми, че водата е негодна за пиене там, където 

същата не отговаря на изискванията за микробиологичните показатели. Предвид на това, 

че местните обществени чешми не са основно водоснабдяване в населените места, същите 

не представляват риск за здравето на населението.  
 

 


