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В резултат на активизирано свлачище, на 10.02.2015 г. е засегнат магистрален 

водопровод при с. Аспарухово, община Дългопол, който доставя питейна вода от язовир 
Камчия за множество населени места, водоснабдявани от деривация „ Китка-Варна, 
отклонение „Камчийски пясъци” в това число и за част от град Варна. Поради  повишената 
мътност на питейната вода, още в същия ден беше дадена препоръка към населението, 
чрез сайта на инспекцията и регионалните медии водата, доставяна от водоснабдителната 
система да не се употребява за пиене и готвене. Издадено е предписание до „ВиК-Варна” 
ООД за предприемане на мерки за въстновяване на качеството на питейната вода. 
Уведомени са кметовете на всички засегнати населени места.  

Там, където съществува възможност, е осигурено алтернативно водоснабдяване, 
чрез подземни водоизточници. Град Варна ще се водоснабдява изцяло от зона 
„Девненски извори”.  

На 11.02.2015г. водоемите на всички засегнати населени места бяха пълни с вода от 
„Деривация „ Китка-Варна”, но започна постепенно смесване с вода от алтернативните 
водоизточници. Извършените анализи на проби вода, взети от лабораторията на РЗИ-
Варна показаха, че водата подавана към град Варна е все още смесена, а мътността - все 
още неприемлива за потребителя. Очакваме днес резултатите от изслеванията да покажат 
дали градът е преминал окончателно на водоснабдяване от  зона „Девненски извори”. 

По данни на „ ВиК-Варна” ООД, съществуват населени места, за които няма 
възможност за алтернативно водоснабдяване от местни подземни водоизточници. За 
тях ще бъдат осигурени водоноски по искане на кметовете, които ще се захранват с вода 
от следните помпени станции: 

§ Община Провадия и общ. Дългопол 
Сeлата Аспарухово, Величково, Бързица, Житница и Сава -  ще получават вода  от 

ПС „Дългопол” и ПС” Провадия” 
§ Община Аврен 
Селата Царевци, Дъбравино, Юнак,  Казашка река, Синдел, Тръстиково - ще 

получават вода  от  ПС” Китка”,  ПС” Ст.Оряхово”, и ПС”Аврен” 
§ Община Д.Чифлик 
гр. Долни Чифлик, селата Кривини, Юнец, Рудник, Щкорпиловци, Нова шипка, 

Детелина - ще получават вода  от ПС „”Ст.Оряхово”, ПС”Венелин”, и ПС „Солник” 
§ Община Бяла 
гр. Бяла, Горица, Господиново и Попович - ще получават вода от ПС „Ст.Оряхово” 

и ПС „Обзор”-  
§ Община Девня- гр. Девня, кв. Повеляново и с. Падина от ПС „Одесос” 
Издадени са предписания до кметовете на общините, да ни информират за местата 

и часовете, в случай, че предвиждат поставяне на водоноски, за да извършим съответния 
лабораторен контрол на качествата на питейната вода. Във всички помпени станции, от 
които ще се пълнят водоноските, е осигурено хлориране: 0,5-0,7 мг/л ост. хлор и ще се 
следи качеството на подаваната вода от „ВиК-Варна” ООД, за което очакваме периодично 
сведения от ВиК-оператора. 
 За резултатите от проведените  допълнителни изследвания, в ЛИК при РЗИ-Варна, 
ще бъдете своевременно уведомявани.   
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