
 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 16.11.2017 

г. – 30.11.2017 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: 17 

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

показатели на постоянен мониторинг: 10 

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 

 

Зона за 

водоснабдяване 

Населено място Брой 

проби 

Показател с отклонение 

Здравец с. Здравец -1- нитрати – стойност >110 мг/л, при 

норма – 50 мг/л 

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

микробиологични показатели на постоянен мониторинг- 10 

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели: 1 

Зона за 

водоснабдяване 

Населено място Брой 

проби 

Показател с отклонение 

Девненски извори* с. Константиново -1- колиформи – 5, при норма 0 КОЕ/мл 

*Забележка: Касае се за локално замърсяване на водопроводната система на с. Константиново 

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

показатели на периодичния мониторинг: 3 
8. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно - битови цели : 1 

Зона за 

водоснабдяване 

Населено място Брой 

проби 

Показател с отклонение 

Зорница с. Зорница -1- нитрати – 66,9мг/л при норма  50 

мг/л 

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

микробиологични показатели на периодичен  мониторинг:5 

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: 1 

12. От тях не отговаря на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели: 

една проба по показател обща алфа активност - измерена стойност - 0,17  0,029 Bq/l, която незначително 

превишава контролното ниво. 

 Показателят „обща алфа-активност” има сезонна динамика, следователно еднократен анализ, към 

настоящия момент, не е достатъчен. Във връзка с това е издадено предписание до управителя на „ВиК-

Варна” ООД за извършване или възлагане на проучвания на специфични радионуклиди във 

водоизточниците от съответната зона на водоснабдяване, с цел предприемане на мерки по компетентност от 

РЗИ и ВИК, съгласно чл.10 от Наредба № 9, за качеството на водата, предназначена за питейно - битови 

цели  (ДВ бр.30/2001г., ...изм. ДВ. бр.102/2014г.. Останалите радиологични показатели – обща бета 

активност, естествен уран, и тритий в населените места от Варненска област през 2017 г. не надвишават 

контролните нива/параметричните стойности във водата на крана при консуматора. Това кореспондира с 

дългосрочните наблюдения на РЗИ-Варна и „ВиК-Варна” ООД, както и с липсата на източници на 

замърсяване в региона. Съществуващите хидрогеоложки проучвания, показват, че „радон”, не се установява 

в утаечни скали и почви, каквито са типичните геоморфоложки особености в регион Варна. Проучванията 

продължават. За получените резултати за качеството на питейната вода населението ще бъде своевременно 

уведомявано. 

13. Брой изследвани проби при консуматорите от местни водоизточници по химични показатели: 0 
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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: 4 

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 за административна принуда:  
  Издадено е предписание до управителя на ВиК-Варна ООД за провеждане на допълнителни 

проучвания на специфични радионуклиди.  

  Издадени са две предписания до ръководители на ЕТР при „ВиК-Варна” ООД за предприемане на 

мерки за подобряване на ефективността на дезинфекцията и провеждане на учестен мониторинг по 

микробиологичните показатели на Наредба №9/2001г.  

 За констатираните превишения по показател „нитрати” в питейната вода на с.Зорница и с. Здравец е 

уведомен кмета на съответната община 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). 
 


