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Наредба №9 от 16 Март 2001г. за качеството на
водата, предназначена за питейно-битови цели
(Обн. ДВ бр.30 от 28 Март 2001г.).
Наредба №3 от 16 Октомври 2000г. за условията
и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и
експлоатация на санитарно-охранителните зони
около водоизточниците и съоръженията за
питейно- битово водоснабдяване и около
водоизточниците на минерални води, използвани за
лечебни, профилактични, питейни и хигиенни
нужди (Изд. от МОСВ, МЗ и МРРБ, Обн. ДВ бр.88
от 27 Октомври 2000г.).
Басейнова дирекция „Черноморски район“ - Варна
Пречиствателна станция за питейни води
Помпена станция
Бункерна помпена станция
Санитарно-охранителни зони
Автоматична дозаторна система
Колонообразуващи единици
Световна здравна организация
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Без вода съществуването на органичната материя е невъзможно. Тя влиза в състава на
всички живи организми. Водата участва в структурните елементи на човешкия организъм и
съставлява около 65% от телесната маса при възрастните, 75% при новороденото и 95% в
ранния ембрионален период. Тя е необходима, като разтворител на хранителните вещества,
за процесите на асимилация, дисимилация, резорбция и елиминиране. Минералните соли и
водата оказват влияние върху поддържането на важната биологична константа на организма
– осмотичното налягане на кръвта. Във водна среда се извършват и процесите на
храносмилането. Водата участва в процесите на окисление, хидролиза и други реакции на
междинния обмен. Чрез нея се транспортират до клетките пластични биологично
необходими компоненти и енергетични материали и се извеждат от организма отпадните
продукти от обмяната на веществата. Водата участва и в терморегулацията на организма,
като се изпарява от повърхността на кожата и чрез дихателните пътища.
Водата е необходима и за битовите нужди на човека – къпане, пране, готвене,
поддържане чистотата на жилищата и населените места, поливане на паркове и градини, за
плувни басейни и други.
Чрез изпаряването й от големите водни площи и чрез морските течения, тя оказва
влияние върху формирането на климата. Водата е важен фактор за закаляване на организма,
за физкултура и спорт. За степента на хигиенното благоустройство на населените места може
да се съди по разхода на вода на човек от населението.
Според експерти на СЗО, нуждите от питейна и техническа вода в света нарастват
примерно с 4% годишно, или с други думи, през всеки 25 години потребностите се удвояват.
Природните води са сложни многокомпонентни системи, съдържащи минерални соли,
органични вещества в различна степен на дезинтеграция и трансформация и различни
сапрофитни или патогенни микроорганизми.
Значението на водата за заболеваемостта на населението е свързано с химическия й
състав (вкл. радиоактивността) и с епидемиологичната й роля за разпространението на
различни микробни, вирусни и паразитни заболявания.
Епидемиологична роля на водата. Значение на водата за разпространение на
заразните заболявания
Още в древността са допускали, че водата може да бъде причина за разпространението
на някои заболявания. Холерните и чумните епидемии през средните векове, отнели живота
на хиляди хора, се разпространявали предимно чрез водата. У нас най-тежката водна
епидемия от холера е през Балканската война (1912г.), когато на фронта заболяват над 40 000
войници. По данни на СЗО от инфекциозни заболявания, свързани с водоснабдяването,
ежегодно боледуват 500 млн. души в света и около 5 млн. умират от употребата на
лошокачествена питейна вода. Установено е, че организирането на рационална система на
водоснабдяване е ефективно мероприятие за профилактика на чревните инфекции сред
населението. Обикновената обработка на водопроводната вода напълно изключва
възможността за запазване на холерния вибрион в нея. При правилна организация на
водоснабдяването заболеваемостта от коремен тиф сред населението намалява 8 – 12 пъти.
По данни на СЗО подобряването на питейното водоснабдяване в развиващите се страни през
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периода 1980 – 1988г. е довело до намаляване на случаите на заболявания от тиф, дизентерия,
полиомиелит, хепатит, дракункулоза и др.
По воден път най-често могат да се предават причинителите на чревни инфекции
(холера, коремен тиф, паратиф А и В, дизентерия от бактериален тип - Флекснер или Крузе
– Зоне, и др.). Чрез водата се пренасят и някои вирусни инфекции (различните типове
ентеровируси/полио-, СЕНО, Coxsackie А и Б/, причинителят на епидемичния хепатит тип А
и др.), зоонози (лептоспироза/иктеро-хеморагична болест на Вайл – Василев/, туларемия,
бруцелоза, Ку-треска и др.), паразитози (амебна дизентерия, ламблиоза, балантидиоза и др.),
и хелминтози (аскаридоза, трихоцефалоза, шистозомоза). Чрез водата могат да попаднат в
организма на човека яйца на някои чревни паразити (Askaris lumbricoides, Trichocephalus
trichiuris). Тя има непряко значение и за разпространението на метила и рибната тения,
маларията, филариозата и др.
Характерно за епидемиите от воден произход е стръмното начало на кривата на
заболеваемостта, което може да има характер на епидемичен взрив; едновременно заболяват
много хора, ползващи вода от водоизточника, докато при останалото население няма
заболявания; бързо спадане на честотата на заболяванията след санирането на
водоизточника; „епидемиологична опашка“ с малък брой новозаболели, вследствие на ново
контактно заразяване или забавена инкубация. Когато постъпването на причинителите на
заразното заболяване във водата не е масивно и процесите на самоочистване са интензивни,
кривата на заболеваемостта може да бъде полегата.
Химически състав на водата и отражението му върху здравето
В природата водата почти никога не се среща във вид на химично чисто съединение.
Като универсален разтворител тя винаги съдържа голям брой различни елементи и
съединения, наличието и количеството на които зависи от условията на формирането на
водата /речна, езерна, грунтова/, състава на водоносните почвени породи, техногенното и
антропогенното замърсяване на околната среда.
Химичния състав на водата оказва влияние върху заболеваемостта на населението от
ендемични (биогеохимични) заболявания и заболявания, свързани със солевия състав на
водата или с токсичното действие на химични вещества с надпрагови концентрации във
водите.
Органичните вещества във водата произхождат от живите организми, населяващи
водите, и от битовите и промишлените отпадъци. Те са твърде разнообразни по вид
(хуминови и дъбилни вещества, белтъкоподобни и въглехидратоподобни съединения,
мазнини и др.), и оказват влияние главно върху т.нар. органолептични качества на водата –
цвят, мътност, мирис и вкус. Естетическото чувство, повече или по-малко развито у човек,
не му позволява да пие мътна, цветна, с мирис и т.н. вода, дори когато няма основание от
заплаха за здравето.
Минералните соли във водата се намират главно във вид на истински разтвори.
Установено е, че минералният състав на питейните води в много случаи е етиологичен
фактор за масови заболявания на населението с неинфекциозна природа. Хигиенната оценка
на солевия състав на питейните води е много важна във връзка с появата на техническа
възможност за неговото изменение и използването на опреснени води за питейни цели.
Отражението им върху здравето може да се прояви в три направления:
1.
Възникване на заболявания, свързани с необичайно наличие или количество на
соли на макроелементи.
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Към основните съставки на водата се отнасят следните макроелемента: водород,
кислород, въглерод, азот, натрий, калий, калций, фосфор, сяра и хлор.
Хлориди. Срещат се в почти всички природно чисти води, като NaСl, KCl, CaCl2 и
MgCl2. Могат да имат неорганичен и органичен произход. Първите попадат във водата от
богати на сол почвени пластове и нямат санитарно значение, а тези от органичен произход
са показател за замърсяване на водата с битови отпадни води.
Установено е, че високото съдържание на натриев хлорид (NaCl) в питейната вода
води до нарушаване на водно-електролитния баланс (задръжка на йоните на натрия и хлора
в организма и извеждане на калий), потискане на стомашната секреция (при високи
стойности на хлориди), повишаване на артериалното налягане. В райони, където питейната
вода е с високо съдържание на натриев хлорид, заболеваемостта от артериална хипертония
сред населението е значително по-висока в сравнение с тези сред населението, използващо
питейна вода с нормално съдържание на същия.
Сулфати (SO2-4). Най-често те са от неорганичен произход и се срещат като CaSO4,
MgSO4 и NaSO4. Повишаването на техните концентрации може да служи като показател за
замърсяването на повърхностните води с производствени отпадни води, съдържащи сулфати,
и на подземни води с водите на по-високите водоносни хоризонти. Високото съдържание на
сулфати се проявява главно в слабително действие и в нарушаване на водно-солевия обмен.
Това има значение в случаите, когато се налага да се използва продължително за пиене
високоминерализирана вода с лечебна цел. Количеството на хлоридите и сулфатите се
нормира, с цел да се запази приятният вкус на водата, което е по-малко от количеството,
предизвикващо описаните нарушения.
Фосфати. В природно чистите води фосфати рядко се намират. Появата им в поголеми количества в питейните води е сигнал на настъпило органично замърсяване, но може
да бъде свързана и с използването на фосфатни торове или да са от естествен произход.
Калций (Ca) и Магнезий (Mg). От неорганичните соли на макроелементите,
намиращи се във водата, най-широко са представени солите на алкалоземните метали калций
(Ca) и магнезий (Mg). Количеството им определя т. нар. „твърдост“ на водата. Водите с
висока твърдост оказват влияние върху появата и развитието на уролитиазата. В райони със
сух и горещ климат и висока твърдост на водата, известни като „каменни“ зони, уролитиазата
има ендемичен характер. Доказано е, че води с високо съдържание на калций и магнезий
оказват влияние върху образуването на конкременти в бъбреците. Използването на твърда
вода при наличие на други фактори, като нарушена регулация на водно-солевата обмяна,
увреждане на пикочните пътища, функционални претоварвания на отделителната система и
др., повишава вероятността от нарушаване на колоидно-кристалното равновесие в урината и
утаяване на солите.
Въпросът за зависимостта на сърдечно-съдовите заболявания от твърдостта на водата
е недостатъчно проучен. Предполага се, че водите с ниска твърдост способстват за
развитието на сърдечно-съдови заболявания, но предвид многокомпонентността на водния
фактор и ролята на социално-икономическите фактори, увеличението на смъртността от
сърдечно-съдови заболявания не трябва да се свързва само със степента на твърдост на
питейните води. Експериментално е установено, че всеки елемент, съдържащ се в питейната
вода, оказва физиологично действие не сам по себе си, а в съчетание с други, поради което е
необходимо да се изучават особеностите на комбинираното действие на компонентите на
питейната вода.
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Амоняк и нитрити. В природните води амоняк и нитрити не се срещат. Наличието
им във водата е резултат от разлагане на белтъчна материя, попаднала там преди всичко чрез
фекално замърсяване и създаваща реален риск за здравето.
Нитратите се съдържат във водата като продукт на завършила минерализация на
разпадни белтъчни продукти, но най-често те се дължат на торенето на почвата с азотни
торове. Водно-нитратната метхемоглобинемия е следствие от повишеното съдържание на
нитрати (над 50 mg/l) в питейната вода. За здравия възрастен човек опасност от това
заболяване, причинено от големи количества нитрати, няма. Опасността е за рисковия
контингент – кърмачета и бременни жени със стомашно-чревен дискомфорт, съпътстван с
дисбактериоза. Високото съдържание на нитрати в питейната вода е опасно и за възрастни
хора, болни от коронарна недостатъчност и анемия.
2.
Възникване на заболявания, свързани с дефицит или излишък на
микроелементи.
Микроелементите са разпределени неравномерно в земната кора – в някои райони има
натрупване, а в други – липса или недостатъчност. Това се отразява и върху съдържанието
им във водата от тези райони.
Биогеохимичните (ендемичните) заболявания са свързани с ниско или високо
съдържание на някои микролементи във водата и храната и съответно с недостатъчното или
в изилишък внасяне на същите в организма. Хигиенното значение на микроелементите се
определя от биологичната им роля. Те имат голямо значение за обмяната на веществата,
клетъчното дишане, хемопоезата, размножаването и др. Влизайки в състава на ензимите,
хирмоните и витамините, микроелементите играят ролята на катализатори на биохимичните
процеси. В зависимост от промените в химичния състав на околната среда биологичната
реакция на организма се изразява във физиолигични или патологични отклонения и в
развитие на биохимични ендемични заболявания.
Флуор. Основен източник на флуор за организма е питейната вода, с която човек може
да получи от 10 до 85% от необходимото количество. Като правило с хранителните продукти
в човешкия организъм постъпва 4-6 пъти по-малко флуор, отколкото при употребата на
питейна вода. Водите на откритите водоеми се характеризират с ниско флуорно съдържание,
а максимални концентрации флуор са намерени в артезиански и минерални води. Доказана е
ролята на флуора в образуването на костите и особено на зъбите. Типични биогеохимични
заболявания са ендемичната флуороза, зъбния кариес и ендемичната гуша.
Приемането на по-големи количества флуор най-често с питейната вода предизвиква
заболяването флуороза (хроничен токсичен ефект). То се проявява с бледожълто до
жълтокафяво оцветяване на зъбите и води до разрушаване на емайла в зависимост от
степента на развитие. При съдържание на флуор в питейната вода над 1,5 mg/l и минимален
период на консумация 2-2,5 години се появяват малки тебеширеноподобни петна върху
зъбния емайл, а при концентрации над 2,5 mg/l – жълто-кафяви петна и дефекти на емайла.
При употреба на вода с флуорно съдържание 10 и повече mg/l в продължение на 10-20 години
се наблюдават генерализирана остеосклероза или дифузна остеопороза на костния апарат,
нарушение на фосфорно-калциевата, въглехидратната и белтъчната обмяна, функционални
нарушения в централната нервна система.
При ниски концентрации на флуор в питейните води – под 0,5 mg/l, и наличие на други
фактори (нерационално хранене) се развива кариес на зъбите. Намерена е права зависимост
между честотата на заболяването и количеството на микроелементите олово, селен, мед,
хром и цинк в храните и обратна – с ванадия, молибдена, магнезия и фосфора в тях.
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Механизмът на противокариозното действие на флуора се състои в това, че при
взаимодействието му с минералните компоненти на костната тъкан и зъбите се образуват
трудно разтворими съединения. Флуорът спосособствува за утаяването на калциевия фосфат
от слюнката, което обуславя процесите на реминерализация при начален кариозен процес.
Концентрацията на флуора в по-голямата част от водоизточниците в РБ е под 0,6 mg/l.
Йод. Ендемичната гуша е заболяване, което се среща сред населението на райони с
ниско съдържание на йод в почвата, водата и хранителните продукти. Среща се предимно в
планинските райони. Дневна нужда на човека от йод, необходим за нормално функциониране
на щитовидната жлеза, е 100-220 g. Около 90% от необходимото за едно денонощие
количество йод постъпва с храната и само по около 5% - с водата и с въздуха. Причината за
ендемичната гуша е ниското съдържание на йод в храната поради ниското му съдържание в
почвите, а концентрациите му във водите са само индикатор за съдържанието му в околната
среда. Недостигът на йод в организма води до хипофункция на щитовидната жлеза и до
компенсаторно увеличение на същата (струма). При по-тежки случаи се достига до забавяне
на физическото и умственото развитие, нисък ръст, кретенизъм. Патогенното значение на
дефицита на йод се задълбочава при недостатъчно постъпване на мед и кобалт в организма и
повишено постъпване на манган. Небалансираното хранене (дефицит на белтъци при
излишък на въглехидрати и мазнини, дисбаланс на витамини) влошава процесите на
метаболизма на йод.
Молибден. Населението на биогеохимичнипровинции с високо съдържание на
молибден и дефицит на мед в околната среда боледува от ендемична молибденова „подагра“.
Причината за това заболяване е, че постъпилите в организма големи количества молибден,
стимулирайки синтезата на пуринова обмяна.
Стронций. Използването на природни води, богати на стронций, но бедни на калций,
води до нарушаване на процесите на вкостяване и до деформиране на костите, дори до тежки
уродства – „стронциев рахит“.
Цинк и мед се срещат в минимални количества в нашите питейни води. Липсата на
цинк в организма (намалено постъпване) забавя растежа и половото развитие, както и води
до хепатоспленомегалия и анемия.
Кобалт. При дефицит на кобалт в организма се развива анемия.
Манган. При дефицит на манган се наблюдава забавяне на процесите на растежа и
формиране на скелета. При високо постъпване на същия в организма се нарушават процесите
на калцификация и вътрашната структура на костите. В по-големи количества придава
метален привкус на водата, променя прозрачността и, оставя жълтеникави петна по бельото,
създава условия за развитие на алги по стените на водопроводните тръби, които могат да ги
запушат.
Желязо. Намира се във водата като неорганични (бикарбонати, сулфати) и органични
(хумати) съединения. Високото съдържание на желязо влошава органолептичните качества
на водата - тя придобива жълто-кафяв цвят, помътнява, променя вкуса си. Богатата на желязо
вода не е годна за домакински и стопански нужди – при пране оставя жълти петна; в нея се
развиват специфични микроорганизми – алги, които могат да запушат водопроводните
тръби. Като биоелемент желязото участва активно в процесите на тъканното дишане, в
синтезата на хемоглобин и преноса на кислород по тъканите, в имунобиологичните реакции.
В организма постъпва главно с храните и в незначителни количества – с водата.
Хром (Сr +3). В региони с крайно ниско съдържание на тривалентен хром в питейните
води и наличието на детски контингент с нарушена толерантност към глюкозата, която до
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голяма степен е коригирана единствено с перорален внос на хром, дава основание при редица
проучвания в различни страни да се изказва хипотеза за възможната роля на хрома при
възникване на захарен диабет.
Селен. Липсата на селен води до атрофия на мускулната тъкан, намалена зрителна
острота, нарушаване на метаболизма на минералните вещества в организма. Дефицитът на
селена в околната среда способства за повишаване на риска за възникване на сърдечносъдови
заболявания. В големи количества същият е токсичен – сред населението на ендемични
райони се наблюдава намаляванена броя на еритроцитите, хемолиза, чупливост на ноктите,
повишена заболяемост от зъбен кариес.
3. Въздействие на токсични и радиотоксични вещества с надпрагови концентрации
във водата.
Във водата могат да попаднат редица токсично действащи вещества в надпрагови
концентрации при преминаването ѝ през богати на руди породи (скали) или с промишлените
и селскостопанските отпадни води, които да причиняват остри или хронични отравяния. Найчесто причина за такива отравяния са оловото, живакът, арсенът, хромът, пестицидите,
торовете и др. Всяко от тези вещества причинява характерно за него токсично увреждане на
организма. Възможната роля на „водния фактор“ във възникването на злокачествените
заболявания не е изключена. В питейните води се намират редица елементи с установени
канцерогенни свойства (хром, берилий, кадмий, арсен, никел и др.). Води, съдържащи
детергенти, поддържат в разтворено състояние канцерогенните полициклични ароматни
съединения, с което улесняват тяхното усвояване от организма. При взаимодействие на
нитратите с алифатните и ароматните амини се образуват нитрозоамини, които са силно
канцерогенни, отличават се с добра разтворимост в природните водоеми и в организма на
човека, а също могат да попаднат във водите на водоемите с промишлените отпадъчни води.
При обработката на водите могат да се образуват нови метаболитни продукти, известни като
вторични замърсители, които са опасни за здравето на населението.
Оловото, кадмият, уранът, хромът, селенът и барият са токсични елементи.
Оловото и кадмият се срещат по-често в агресивните меки води. Те могат да бъдат извлечени
от пластмасовите водопроводни тръби, при производството на които се използват кадмиеви
или оловни стабилизатори. Повишени количества на горните елементи се срещат във водите
на водоизточници от райони на рудни находища и при замърсяването им с промишлени
отпадни води.
При едновременно присъствие във водата на два или повече от силно токсичните
елементи олово, кадмий, хром и уран сумарната им концентрация (С) трябва да бъде поА

В

малка или равна на единица, като изчислението става по следната формула С= 𝐶1+𝐶2 +
С

𝐷

+ =1, където A, B, C, D са установените концентрации на отделните елементи, а C1, C2, C3,

𝐶3 𝐶4

C4 – съответните допустими за тях концентрации в mg/l.
Водите на водоизточниците могат да се замърсяват и с препарати за растителна
защита (хлор, фосфор, живачноорганични съединения) и минерални торове, които проникват
в тях от почвата. Попадналите с питейната вода в човешкия организъм пестициди достигат
до клетките и тъканите и предизвикват нарушения на обмяната на веществата, на
функционалната дейност на централната и вегетативната нервна система, черния дроб,
бъбреците и други организми и системи.
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Водоемите могат да са замърсени и с радиоактивни вещества, които да причинят
хронично лъчево увреждане на организма. Радиоактивните вещества във водата се намиран
във вид на истински разтвори, сорбирани или химично свързани с неорганични частици или
инкорпорирани в биологичните обекти.
Естествените радиоактивни елементи постъпват във водата постоянно от земните
породи, като между съдържанието им в почвата и това във водите съществува динамично
равновесие. Най-често срещаните елементи във водата са 238U, 232Th, 40K и 226Ra. Най-голяма
е концентрацията им в подземните води на райони с уранови находища, а най-малка – в
райони с утаечни породи (пясъчници).
Изкуствени радиоактивни елементи могат да попаданат във водата с радиоактивните
отпадъци от промишлеността, лечебно-диагностична, научна или военна дейност, от опитите
с ядрено оръжие, при аварии на атомни електроцентрали и др. От хигиенна гледна точка
внимание заслужават дългоживеещите изотопи 90Sr, 137Cs, 144Ce, 210Po, 210Pb, 238U, 232Th и др.
Опасността от радиоактивно замърсяване на водата се увеличава поради способността
на водните организми (молюски, водорасли, планктон и др.) да кумулират радиоактивни
вещества, които по този начин се включват в биологичните и хранителните вериги и могат
да се натрупват в повишени количества в организма на човека.
Хигиенни изисквания към качествата на питейната вода
Водата за питейно-битови нужди трябва да отговаря на следните основни изисквания:
да има добри органолептични свойства, да бъде безопасна в епидемиологично отношение и
безвредна по химичен състав (вещества от естествен и антропогенен произход). У нас
качествата на питейната вода се регламентират с Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството
на водата, предназначена за питейно-битови цели (Обн. ДВ. бр.30 от 28 Март 2001г.) и
включват следните групи показатели: органолептични, физико-химични, микробиологични
и радиологични. Изискванията се отнасят за качествата на питейната вода, подавана на
населението, след нейното пречистване и обеззаразяване, при крана на потребителя.
Водоснабдяването на населението на Бургаска област с вода за питейно-битови цели
се осъществява от 309 централни водоизточника: 2 от тях са повърхностни - язовир «Камчия»
и язовир «Ясна поляна»; 27 от тях са част от самостоятелни (ведомствени) водоснабдителни
системи. Двата повърхностни водоизточника имат изградени и функциониращи ПСПВ.
На територията на Бургаска област са определени 135 бр. зони на водоснабдяване,
обслужвани от „ВиК“ ЕАД гр. Бургас и 22 бр. ведомствени водоснабдителни системи.
Анализът на всяка зона на водоснабдяване е изготвен на база следната информация:
1. Наличните данни в досиетата на обектите с обществено предназначение, водени от
РЗИ-Бургас;
2. Предоставените от „ВиК“ ЕАД гр.Бургас резултати от мониторинга на питейните
води за 2017г., 2018г. и 2019г.;
3. Информация от „ВиК“ ЕАД гр.Бургас за въведени в експлоатация нови съоръжения
през 2019г.;
4. Резултати от мониторинга на питейните води за 2017г., 2018г. и 2019г., проведен от
РЗИ-Бургас;
6. Данни за българското население към 31.12.2018г., предоставени от Национален
статистически институт.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №1 – водоснабдителна система „Камчия“
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Водоснабдяването на населението на част от Област Бургас с вода за питейно-битови
цели се осъществява от повърхностен водоизточник - язовир „Камчия“. Към него има
изградена и функционира пречиствателна станция. Водоснабдителна система „Камчия” със
съставните към нея язовир „Камчия" и ПСПВ водоснабдяват 85 населени места в Област
Бургас с население около 315719 жители от Общините Айтос, Бургас, Камено, Карнобат,
Несебър, Поморие, Руен и Сунгурларе. От язовира се подава вода и за населени места,
намиращи се на територията на Варненска и Сливенска области. Язовир „Камчия“ и ПСПВ
„Камчия” са разположени на територията на Община Сунгурларе. Проектните категории на
повърхностните води в Черноморския район за басейново управление на водите,
предназначени за питейно-битово водоснабдяване, са утвърдени със Заповед на министъра
на околната среда и водите през 2004г., като язовир „Камчия” е категория А2. СОЗ около
язовира са приети с протокол на комисия, назначена от министъра на архитектурата и
благоустройството през 1968г. През 2019г. е издадена Заповед от Министъра на околната
среда и водите с която е определена санитарно-охранителна около повърхностен
водоизточник за питейно-битово водоснабддяване – язовир „Камчия“, предназначен за
питейно-битово водоснабдяване на населени места в общините Бургас, Сунгурларе,
Карнобат, Айтос, Камено, Несебър, Поморие, Руен и Созопол и част от областите Варна и
Сливен. Пречистването на водата в ПСПВ се извършва по двустъпална технологична схема
включваща следните процеси: предокисление с хлор, коагулация, утаяване, филтруване и
дезинфекция с хлор. Основните съоръжения на станцията са: предхлориране, входноразпределителна камера, измервателно устройство, утаители, филтри, машинна зала,
реагентно стопанство и хлораторно. Към станцията е изградена лаборатория, в която се
извършва изпитване на водата (сурова и пречистена) по определени показатели.
Предхлорирането се извършва на 560 метра пред входа на ПСПВ. Реагентите, които се
използват за обработка на водата, са хлор за предокисление и дезинфекция, алуминиев
сулфат за коагулация и флокулант. Състоянието на повърхностните води през различните
сезони на годината е различно, поради което коагуланта и флокуланта не се използват
целогодишно. На определени места по водоснабдителната система се извършва
допълнително обеззаразяване на питейната вода с хлор-газ или натриев хипохлорит.
Съгласно разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като „Голяма
зона“.
За периода 2017г.-2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем. Населените места, в които се
залагат анализи на водата по периодичен мониторинг са различни през годините.
- през 2017г. са установени следните несъответствия:
от общо изследвани 683 проби в четири проби по показател „колиформи“ с
максимална установена стойност – 79/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml;
от общо изследвани 683 проби в две проби по показател „ешерихия коли“ с
максимална установена стойност - 3/100 КОЕ/ml , при норма 0/100 КОЕ/ml;
по показател „вкус“ - неприемлив в една проба от общо изследвани 601 проби;
по показател „мътност“ - неприемлива в четири проби от общо изследвани 602 проби.
През 2017г. са издадени 5 предписания за провеждане на задължителни хигиенни
мерки за водоснабдителни съоръжения. Във връзка с предписанията са извършени контролни
проверки.
- през 2018г. са установени следните несъответствия:
от общо изследвани 591 проби в петнадесет проби по показател „колиформи“ от 2/100
КОЕ/ml до >80/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml;
от общо изследвани 591 проби в две проби по показател „ешерихия коли“ с установена
стойност - 1/100 КОЕ/ml , при норма 0/100 КОЕ/ml;
по показател „вкус“ - неприемлив в тридисет и пет проби от общо изследвани 528
проби;
по показател „мътност“ - неприемлива в двадесет и пет проби от общо изследвани 528
проби;
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по показател „цвят“ - неприемлив в четири проби от общо изследвани 526 проби;
по показател „мирис“ - неприемлив в една проба от общо изследвани 523 проби.
През 2018г. са издадени тринадесет предписания за провеждане на задължителни
хигиенни мерки. Три предписания за предприемане на всички необходими мерки,
осигуряващи подаването на безопасна и чиста питейна вода чрез водоснабдителната мрежа
за населението на засегнатите райони и са извършени контролни проверки. Десет
предписания са за провеждане на задължителни хигиенни мерки в резултат на което
съответните водоснабдителни съоръжения са приведени в съответствие с изискванията на
Наредба №3 от 16 Октомври 2000г.
- през 2019г. са установени следните несъответствия:
в тринадесет проби по показател „колиформи“ с установени стойност от 3/100 КОЕ/ml
до 81/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml от общо изследвани 588 проби;
в една проба по показател „ешерихия коли“ с установена стойност - 10/100 КОЕ/ml,
при норма 0/100 КОЕ/ml от общо изследвани 588 проби;
по показател „вкус“ - неприемлив в тринадесет проби от общо изследвани 527 проби;
по показател „мътност“ - неприемлива в четири проби от общо изследвани 529 проби;
по показател „цвят“ - неприемлив в три проби от общо изследвани 529 проби;
През 2019г. са издадени четиринадесет предписания за провеждане на задължителни
хигиенни мерки. Седем предписания за осигуряване подаването на безопасна и чиста
питейна вода и привеждане качествата на водата, подавана във водопроводната мрежа.
Извършени са контролни проверки като качествата на водата са приведени в съответствие с
изискванията на Наредба № 9 от 16 март 2001г. Седем предписания за извършване на
ремонтни дейности по водоснабдителните съоръжения, като са извършени контролни
проверки, в резултат на което обектите са приведени в съответствие със здравните
изисквания и се спазват санитарно-хигиенните изисквания в пояс I от санитарноохранителната зона.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 136 проверки на
качеството на подаваната в мрежата вода, на съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване и по спазване на санитарно-хигиенните изисквания в санитарноохранителнителната зона около тях.
Заключение: Най-вероятно причините за установените отклонения по
микробиологични показатели са свързани с водопроводната мрежа на населените места и
вътресградната водоснабдителна система, като са препоръчани мерки - промиване и
дезинфекция на системата. Отклоненията по органолептични показатели (цвят, вкус,
мътност) са установени предимно в проби, взети след извършени ремонтни дейности, но има
и такива взети в дъждовно време, в населени места със стара и амортизирана водопроводна
мрежа. В повечето случаи същите са придружени с отклонения и по микробиологични
показатели.
В тази зона стойностите на изследваните показатели през годините варират в
определени граници и в границите на нормите, извън случаите на аварии и планирани
ремонти за подмяна на водопроводи. В предполагаемите периоди на инверсия на водата във
водоизточника, РЗИ-Бургас проследява концентрациите на алуминий и желязо в питейната
вода, с цел недопускане на наднормени стойности.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №2 – водоснабдителна система „Ясна поляна“
Водоснабдяването на населението на част от Област Бургас с вода за питейно-битови
цели се осъществява от повърхностен водоизточник - язовир „Ясна поляна“. Към него има
изградена и функционира ПСПВ. Водоснабдителна система „Ясна поляна” със съставните
към нея язовир „Ясна поляна" и ПСПВ водоснабдява 25 населени места с население около
32039 жители от Общините Созопол, Приморско, Царево и Средец. През 2017г. към
централното водоснабдяване от водоснабдителна система „Ясна поляна" премина с.
Росеново, което се водоснабдяваше от местни водоизточници. ПСПВ „Ясна поляна” е
разположена на 4км. югозападно от с. Ясна поляна, Община Приморско. Основния
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водоизточник към нея е язовир „Ясна поляна”. Проектните катерории на повърхностните
води в Черноморския район за басейново управление на водите, предназначении за питейнобитово водоснабдяване са утвърдени със Заповед на министъра на околната среда и водите
през 2004г., като язовир „Ясна поляна” е категория А2. Санитарно-охранителните зони на
язовира са приети с протокол на комисия, назначена от министъра на архитектурата и
благоустройството през август 1968г. През 2019г. е издадена Заповед от Министъра на
околната среда и водите с която е определена санитарно-охранителна около повърхностни
водоизточници за питейно-битово водоснабддяване – язовир „Ясна поляна“, язовир „Ново
Паничарево“ и речно водохващане на река „Зелениковска“, предназначени за питейнобитово водоснабдяване на населени места в общините Приморско, Созопол, Царево и
Средец. Водата се взема от язовира чрез водовземна кула, по водопровод се довежда до
ПСПВ и след пречистване се акумулира в изравнителен водоем. Пречистването на водата в
пречиствателната станция се извършва по двустъпална технологична схема включваща
следните процеси: предокисление с хлор, коагулация с алуминиев сулфат, утаяване,
филтруване и дезинфекция с хлор. Основните съоръжения на станцията са: входноразпределителна камера, открит бетонов канал, измервателно устройство, хидравличен
смесител, хоризонтални утаители, бързи пясъчни филтри, машинна зала, реагентно
стопанство и хлораторно. Към станцията е изградена лаборатория, в която се извършва
изпитване на водата (сурова и пречистена) по определени показатели. Реагентите, които се
използват за обработка на водата са хлор за предокисление и дезинфекция, алуминиев сулфат
за коагулация и флокулант. Състоянието на повърхностните води през различните сезони на
годината е различно, поради което коагуланта и флокуланта не се използват целогодишно.
На определени места по водоснабдителната система се извършва допълнително
обеззаразяване на питейната вода с хлор-газ или натриев хипохлорид. Съгласно
разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като „Голяма зона “.
За периода 2017г.-2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем. Населените места, в които се
залагат анализи на водата по периодичен мониторинг, са различни през годините.
през 2017г. от общо изследвани 186 проби са установени следните
несъответствия:
по показател „колиформи“ – три проби са с отклонения от 2/100 КОЕ/ml до 11/100
КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml;
по показател „цвят“ - неприемлив в 2 проби от изследвани 135 проби;
по показател „вкус“ - неприемлив в 2 проби от изследвани 136 проби;
по показател „мътност“ - неприемлива в 2 проби от изследвани 135 проби;
по показател „желязо“ с максимална установена стойност – 1855 µg/dm³ и минимална
несъответстваща стойност – 202 µg/dm³, при норма 200 µg/dm³.
 При извършване на мониторинг на питейната вода от РЗИ-Бургас по
утвърдената мониторингова програма в периода от 18.04.2017г. до 12.05.2016г. бяха
установени наднормени стойности по показател „желязо“ в граници от 202 µg/dm³ до 1855
µg/dm³ в Община Царево (с. Синеморец, с. Резово, с. Варвара, с. Бродилово и гр. Ахтопол).
Извършени са 20 контролни проверки и пробонабиране на питейна вода. В следствие на
лабораторните изпитвания на повторните проби се потвърдиха наднормени стойности по
показател „желязо“ в с. Синеморец, с. Резово, с. Варвара и гр. Ахтопол. Издадени са 4
предписания на „ВиК“ ЕАД гр. Бургас за предприемане на всички необходими мерки,
осигуряващи подаването на безопасна и чиста питейна вода чрез водоснабдителната мрежа
за населението на засегнатите райони. След срока на предписанията са извършени 4
контролни проверки и пробонабиране на питейна вода. Стойностите на показател „желязо“
са приведени в норма в гр. Ахтопол. Установява се превишение на нормата по показател
„желязо“ в с.Синеморец, с. Резово и с. Варвара. За неизпълнение на предписаните
мероприятия са съставени 3 акта за установяване на административни нарушения от
юридическо лице. В изпълнение на предписаните мероприятия за установяване причината за
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несъответствието на качеството на питейната вода с определените по приложение № 1
показатели, водоснабдителното дружество е провело проучване и е установило, че
отклоненията се дължат на аварийни ремонти по деривация „Ясна поляна“, която е изпълнена
от стоманени тръби без вътрешно покритие за защита от корозия и е в експлоатация от 19721974г. Водата на изход ПСПВ „Ясна поляна“ не показва отклонение от нормите по този
показател. За резултатите „ВиК“ ЕАД гр. Бургас е информирала РЗИ-Бургас. Предприети са
мерки от водоснабдителното дружество – промивка на магистралните водопроводи, напорни
резервоари и селищни водопроводни мрежи.
В началото на месец юли са извършени нови 8 контролни проверки и пробонабиране,
като след лабораторното изпитване, стойностите по показател „желязо“ съответстват на
изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Във връзка с установените отклонения от нормите за качеството на водата подавана
във водопроводната мрежа на някои населени места в Община Царево, РЗИ-Бургас е
предоставила пълната информация на Кмета на Община Царево с писмо с изх. № 39-0054/05.05.2017г. и на Министерство на здравеопазването с писмо с изх. № 06-0086/05.05.2017г.
През месец август беше установена наднормена стойност по показател „желязо“ - 397
µg/dm³ в с. Бродилово, Община Царево. Издадено е 1 предписание на „ВиК“ ЕАД гр. Бургас
за предприемане на всички необходими мерки, осигуряващи подаването на безопасна и чиста
питейна вода чрез водоснабдителната мрежа за населението на засегнатия район. След срока
на предписанието са извършени 2 контролни проверки и пробонабиране на питейна вода.
Стойностите на показател „желязо“ са приведени в норма.
През 2017г. е издадено е едно предписание за провеждане на задължителни хигиенни
мерки и е извършена една контролна проверка, в резултат на което напорния водоем в гр.
Китен е приведен в съответствие с изискванията на Наредба №3 от 16 Октомври 2000г.
През 2017г. „ВиК“ ЕАД със собствени средства е въвела в експлоатация хлораторна
станция „Равадиново“, при която се осъществява обеззаразяване на водата с хлор-газ.
Хлораторната станция е за северния клон на деривация „Ясна поляна“, с което се обезпечава
подобряване качеството на водата по отношение на микробиологичните показатели.
- през 2018г. са установени следните несъответствия:
от общо изследвани 146 проби в шест проби по показател „колиформи“ от 2/100
КОЕ/ml до 30/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml;
по показател „вкус“ - неприемлив в четиридесет и четири проби от общо изследвани
133 проби;
по показател „мътност“ - неприемлива в четиридесет и една проби от общо изследвани
133 проби;
по показател „цвят“ - неприемлив в девет проби от общо изследвани 133 проби.
През 2018г. са издадени седем предписания за провеждане на задължителни хигиенни
мерки. Три предписания за предприемане на всички необходими мерки, осигуряващи
подаването на безопасна и чиста питейна вода чрез водоснабдителната мрежа за населението
на засегнатите райони и са извършени четири контролни проверки. Четири предписания за
провеждане на задължителни хигиенни мерки в резултат на което съответните
водоснабдителни съоръжения са приведени в съответствие с изискванията на Наредба №3 от
16 Октомври 2000г.
- през 2019г. са установени следните несъответствия:
в една проба по показател „колиформи“ с установена стойност - 22/100 КОЕ/ml, при
норма 0/100 КОЕ/ml от общо изследвани 151 проби;
по показател „вкус“ - неприемлив в единадесет проби от общо изследвани 142 проби;
по показател „мътност“ - неприемлива в единадесет проби от общо изследвани 142
проби;
по показател „цвят“ - неприемлив в шест проби от общо изследвани 142 проби.
При извършване на мониторинг на питейната вода от РЗИ-Бургас през 2019г. по
утвърдена мониторингова програма в осем проби бяха установени стойности по показател
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„желязо“ над максималните в граници от 221µg/l до 332 µg/l, при норма 200 µg/l (гр. Ахтопол,
с. Синеморец и с. Резово, Община Царево и с. Драчево, Община Средец). При контролно
пробонабиране от с. Драчево, не са установени отклонения по показател „желязо“. Издадени
са три предписания на ВиК оператора за провеждане на задължителни хигиенни мерки.
Водоснабдителното дружество е предприело мерки по прочистване и ремонт на аварирали
участъци. В представените резултатите от „ВиК“ ЕАД гр. Бургас от контролни изпитвания
на питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Ахтопол, с. Синеморец и с. Резово, не се
установяват стойности по показател „желязо“ над максималните, съгласно изискванията на
Наредба №9 от 16 март 2001г.
През 2019г. е издадено и едно предписание за провеждане на задължителни хигиенни
мерки с цел привеждане качествата на водата, подавана във водопроводната мрежа на с.
Фазаново в съответствие с изискванията на Наредба № 9 от 16 март 2001г. по отношение на
микробиологични показатели. Издадени са три предписания за извършване на ремонтни
дейности по водоснабдителни съоръжения. Извършени са контролни проверки при които е
установено, че обектите са приведени в съответствие със здравните изисквания и се спазват
санитарно-хигиенните изисквания в пояс I от санитарно-охранителната зона.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 36 проверки на
съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на санитарно-хигиенните
изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: В тази зона отклонения по органолептични показатели (цвят, вкус,
мътност) са установени предимно в проби взети след извършени ремонтни дейности, в
населени места със стара и амортизирана водопроводна мрежа. В повечето случаи същите са
придружени с отклонения и по микробиологични показатели.
Най-вероятно причините за установените отклонения по микробиологични
показатели са свързани с водопроводната мрежа на населените места, вътресградната
водоснабдителна система, като са препоръчани мерки - промиване и дезинфекция на
системата.
Посочената от ВиК оператора причина за повишаване на стойностите по показател
„желязо“ е застояването на питейната вода по водопроводната мрежа през зимния период,
поради понижено потребление, в следствие на което желязото, което е в границите на
нормите, се отлага по водопроводната мрежа и съоръженията. Като основна причина е
старата водопроводна мрежа, изпълнена от стоманени тръби без вътрешно покритие за
защита от корозия. Това се подтвърждава и от честите аварии по мрежата и появата на
отклонения по този показател и през летния сезон на 2017г.
В тази зона стойностите на останалите изследвани показатели през годините варират
в определени граници и са в нормите, извън случаите на аварии и планирани ремонти.
В предполагаемите периоди на инверсия на водата във водоизточника, РЗИ-Бургас
проследява концентрациите на алуминий и желязо в питейната вода, с цел недопускане на
наднормени стойности.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №3 - гр. Айтос
Водоснабдяването на населението на част от гр. Айтос с вода за питейно-битови цели
се осъществява от водоснабдителна система „Камчия“ и две водовземни съоръжения за
подземни води: каптаж „Кайнарджа“ и каптаж „Парка“. Водата от тях се смесва и след
обеззаразяване постъпва във водопроводната мрежа на част от населеното място.
Населението за което се осигурява вода е около 3360 жители. Зоната на водоснабдяване
обхваща 1/3 от гр. Айтос - новия квартал, ул. "Васил Априлов", ул. "Цар Асен" и част от
ул."Левски". Съгласно разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като
„малка зона – категория 3“.
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За периода 2017г.-2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем, като за същия период не са
установени несъответствия в качествата на питейната вода.
През 2019г. е издадено едно предписание за провеждане на задължителни хигиенни
мерки за водоснабдително съоръжение и е извършена контролна проверка, в резултат на
което обекта е приведен в съответствие със здравните изисквания и се спазват санитарнохигиенните изисквания в пояс I от санитарно-охранителната зона.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 4 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около водоизточниците.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №3 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Проблеми може да има основно при аварии и ремонтни дейности.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №4 - с. Дрянковец
Водоснабдяването на населението на с. Дрянковец, Община Айтос с вода за питейнобитови цели, се осъществява от две водовземни съоръжения за подземни води: каптаж и
сондаж в землището на с. Дрянковец. Водата от тях се обеззаразява чрез АДС с натриевият
хипохлорит (белина) при помпена станция, постъпва в резервоар и се подава гравитачно във
водопроводната мрежа на населеното място. Населението за което се осигурява вода е 173
жители. Съгласно разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като
„малка зона – категория 1“.
За периода 2017г.-2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем, като за същия период не са
установени несъответствия в качествата на питейната вода.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 5 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около водоизточниците.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №4 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Проблеми може да има при аварии и ремонтни дейности.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №5 - с. Зетьово
Водоснабдяването на населението на с. Зетьово, Община Айтос с вода за питейнобитови цели, се осъществява от едно водовземно съоръжение за подземни води: каптаж в
землището на с. Зетьово. Водата от него се обеззаразява чрез АДС с натриев хипохлорит
(белина) и постъпва гравитачно във водопроводната мрежа на населеното място.
Населението за което се осигурява вода е 223 жители. Съгласно разпределяният през
годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона – категория 1“.
За периода 2017г.-2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем, като за същия период не са
установени несъответствия в качествата на питейната вода.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 4 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около водоизточниците.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели, разпределяна в зона на
водоснабдяване №5, като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №6 - с. Карагеоргиево
Водоснабдяването на населението на с. Карагеоргиево, Община Айтос с вода за
питейно-битови цели, се осъществява чрез смесване на вода от повърхностен водоизточник
- язовир „Камчия“ и три водовземни съоръжения за подземни води: два броя дренажи и
дренаж „Джендема“ в землището на с. Карагеоргиево. Водата се обеззаразява с натриев
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хипохлорит (белина) чрез АДС при помпена станция, постъпва във водоем и се подава
гравитачно във водопроводната мрежа на населеното място. Населението за което се
осигурява вода е 1305 жители. Съгласно разпределяният през годината обем вода, зоната се
категоризира като „малка зона - категория 2“.
За периода 2017г.-2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем, като за същия период не са
установени несъответствия в качествата на питейната вода.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 5 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около водоизточниците.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №3 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Проблеми може да има при ремонтни дейности.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №7 - с. Лясково
Водоснабдяването на населението на с. Лясково, Община Айтос с вода за питейнобитови цели, се осъществява от три водовземни съоръжения за подземни води: дренаж
„Кипри дере“, дренаж „Бахчата“ и дренаж, всички в землището на с. Лясково. Водата се
обеззаразява с натриев хипохлорит (белина) чрез АДС при помпена станция и постъпва
гравитачно във водопроводната мрежа на населеното място. Населението за което се
осигурява вода е 128 жители. Съгласно разпределяният през годината обем вода, зоната се
категоризира като „малка зона – категория 1“.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
За периода 2017г.-2018г. не са установени несъответствия в качествата на питейната
вода.
През 2019г. от общо изследвани 6 проби в една проба е установено несъответствие по
показатели: „колиформи“ със стойност 81/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml, „ешерихия
коли“ със стойност 41/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml и „вкус” – неприемлив.
Причината за установеното отклонение по микробиологични показатели е свързана с
неправилната обработка на водата.
Издадено е едно предписание през 2019г. за предприемане на задължителни хигиенни
мерки, осигуряващи подаването на безопасна и чиста питейна вода и привеждане качествата
на водата, подавана във водопроводната мрежа в съответствие с изискванията на Наредба №
9 от 16 март 2001г., като е извършена контролна проверка.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 6 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около водоизточниците.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №7 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Проблеми настъпват в следствие на неправилната обработка на водата и при ремонтни
дейности. През 2019г. е въведена още една АДС за обеззаразяване на питейната вода.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №8 - с. Пирне
Водоснабдяването на населението на с. Пирне, Община Айтос с вода за питейнобитови цели, се осъществява чрез смесване на вода от повърхностен водоизточник - язовир
„Камчия“ и от три водовземни съоръжения за подземни води: дренаж „Казалджика“, дренаж
„Главата“ и тръбен кладенец в землище на с. Пирне. Водата се обеззаразява с натриев
хипохлорит чрез АДС, постъпва във водоснабдително съоръжение и се подава гравитачно
във водопроводната мрежа на населеното място. Населението за което се осигурява вода е
703 жители. През 2014г. е издадена Заповед от БДЧР за учредяване на СОЗ около водовземно
съоръжение използвано за питейно-битово водоснабдяване – тръбен кладенец Съгласно
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разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона – категория
2“.
За периода 2017г.-2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем, като за същия период не са
установени несъответствия в качествата на питейната вода.
През 2017г. са издадени две предписания за провеждане на задължителни хигиенни
мерки за водоизточника и са извършени 6 контролни проверки, в резултат на което
водоизточника е приведен в съответствие с изискванията на Наредба №3 от 16 Октомври
2000г.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 5 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около водоизточниците.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №8 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Проблеми може да настъпят в следствие на неправилната обработка на водата и при
ремонтни дейности.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №9 - с. Раклиново
Водоснабдяването на населението на с. Раклиново, Община Айтос с вода за питейнобитови цели се осъществява от две водовземни съоръжения за подземни води - дренаж „Ак
чешма“ в землището на с. Раклица и каптаж в землището на с. Раклиново. Водата от
водоизточниците се обеззаразява с натриев хипохлорит (белина) чрез АДС, постъпва във
водоснабдително съоръжение и се подава гравитачно във водопроводната мрежа на
населеното място. Населението, за което се осигурява вода е 140 жители. Съгласно
разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона –категория
1“. През 2019г. е въведена АДС за обеззаразяване на питейната вода.
За периода 2017г.-2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 8 проби в една проба е установено несъответствие
по показател „колиформи“ със стойност 9/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml.
Най-вероятно причината за установеното отклонение е свързана с неправилната
обработка на водата.
За периода 2018г.-2019г. не са установени несъответствия в качествата на питейната
вода.
Издадено е едно предписание през 2017г. за провеждане на задължителни хигиенни
мероприятия и са извършени 2 контролни проверки, в резултат на което водоизточникът е
приведен в съответствие с изискванията на Наредба №3 от 16 Октомври 2000г.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 3 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около водоизточниците.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №9 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Проблеми настъпват в следствие на неправилната обработка на водата.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №10 - с. Съдиево
Водоснабдяването на населението на с. Съдиево, Община Айтос с вода за питейнобитови цели, се осъществява от две водовземни съоръжения за подземни води - каптаж
„Бостанлъка“ и каптаж „Бялата вода“ в землището на с. Съдиево. Водата от водоизточниците
се обеззаразява с натриев хипохлорит (белина) чрез АДС при помпена станция, постъпва във
водоснабдително съоръжение и се подава гравитачно във водопроводната мрежа на
населеното място. Населението за което се осигурява вода е 353 жители. През 2011г. е
издадена Заповед от БДЧР за учредяване на СОЗ около водовземните съоръжения използвани
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за питейно-битово водоснабдяване. Съгласно разпределяният през годината обем вода,
зоната се категоризира като „малка зона – категория 2“.
За периода 2017г.-2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 11 проби в една проба е установено несъответствие
по показател „колиформи“ със стойност 80/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml и по
показател „ешерихия коли“ със стойност 3/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml. Причината
за установеното отклонение по микробиологични показатели е свързана с неправилната
обработка на водата.
Издадено е едно предписание през 2017г. за провеждане на задължителни хигиенни
мероприятия и са извършени 2 контролни проверки, в резултат на което водоизточникът е
приведен в съответствие с изискванията на Наредба №3 от 16 Октомври 2000г.
За периода 2018г.-2019г. не са установени отклонения в качеството на питейната вода.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 5 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около водоизточниците.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №10 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Проблеми настъпват в следствие на неправилната обработка на водата или при аварии.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №11 - с. Тополица
Водоснабдяването на населението на с. Тополица, Община Айтос с вода за питейнобитови цели се осъществява от три водовземни съоръжения за подземни води: каптаж „Баш
бунар“, каптаж „Чортлен“ и сондаж в землище с. Тополица. Водата от водоизточниците се
обеззаразява с натриев хипохлорит (белина) чрез АДС при помпена станция, постъпва във
водоснабдително съоръжение и се подава гравитачно във водопроводната мрежа на
населеното място. Населението за което се осигурява вода е 927 жители. През 2011г. е
издадена Заповед от БДЧР за учредяване на СОЗ около водовземните съоръжения използвани
за питейно-битово водоснабдяване.
Съгласно разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като „малка
зона – категория 2“.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем, като за същия период не са
установени несъответствия в качествата на питейната вода.
През 2011г. при изключване на каптаж “Баш бунар“ от системата, показател флуорди
се покачва до стойност 2,9 mg/l, при норма 1,5 mg/l. Повишеното съдържание на флуориди е
от каптаж “Чортлен“. След издадено предписание и провеждане на хигиенни мероприятия,
чрез смесването на всички водоизточници показател „флуориди“ е приведен в норма, без
последващи през годините отклонения.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 6 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около водоизточниците.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №11 като цяло отговаря на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
РЗИ-Бургас провежда насочен контрол през годината по показател „флуориди“.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №12 - с. Чукарка
Водоснабдяването на 1/3 от населението на с. Чукарка, Община Айтос с вода за
питейно-битови цели, се осъществява от едно водовземно съоръжение за подземни води каптаж „Къртокапаклията 1 и 2“ в землище с.Чукарка. Водата се обеззаразява ръчно с
избистрен разтвор на хлорна вар, постъпва във водоснабдително съоръжение и се подава
гравитачно във водопроводната мрежа на населеното място. Населението за което се
осигурява вода е около 200 жители (една трета от населението на селото). Съгласно
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разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона – категория
4“.
За периода 2017г.-2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 8 проби са установени следните несъответствия: в
една проба по показател „колиформи“ със стойност 7/100 КОЕ/m, при норма 0/100 КОЕ/ml;
по показател „ешерихия коли“ със стойност 2/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml; по
показател „нитрати“ със стойност 58 mg/l, при норма 50mg/ml.
Причината за установените отклонения по микробиологични показатели е свързана с
неправилната обработка на водата. Издадено е едно предписание за провеждане на
задължителни хигиенни мерки към водоизточника и са извършени 2 контролни проверки, в
резултат на което качеството на водата и водоизточника са приведени в съответствие с
изискванията на Наредба №3 от 16 Октомври 2000г.
- През 2018г. и 2019г. не са установени отклонения в качествата на питейната вода.
По показател „нитрати“ тази зона е показвала в различни години единични
отклонения, затова същата е вписана в списъка на нитратните зони на водоснабдяване, воден
от РЗИ-Бургас. През периода 2013г.-2019г. само 2 проби показват отклонения по този
показател.
Издадено е едно предписание през 2018г. за провеждане на задължителни хигиенни
мерки, в резултат на което водоснабдителното съоръжение е приведено в съответствие с
изискванията на Наредба №3 от 16 Октомври 2000г.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 2 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около водоизточниците.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №12 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Проблеми настъпват в следствие на неправилна обработка на водата и при аварии. Зоната е
вписана в списъка на нитратните зони на водоснабдяване, воден от РЗИ-Бургас. Водата в тези
зони се контролира по утвърден график.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №13 - с. Чукарка
Водоснабдяването на 2/3 от населението на с. Чукарка, Община Айтос с вода за
питейно-битови цели се осъществява от три водовземни съоръжения за подземни води сондаж, дренаж „Хайдушки кладенец“ към ПС и дренаж „Суат чешма“ към ПС, всички в
землището на с.Чукарка. Водата от водоизточниците се обеззаразява с натриев хипохлорит
(белина) чрез АДС при ПС, постъпва във водоснабдително съоръжение и се подава
гравитачно във водопроводната мрежа на населеното място. Населението за което се
осигурява вода е 419 жители (около две трети от населението на селото). Съгласно
разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона –категория
1“.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 7 проби в две проби е установено несъответствие по
показател „нитрати“ с максимална установена стойност – 62 mg/l, при норма 50mg/ml.
- През 2018г. от общо изследвани 6 проби в две проби е установено несъответствие по
показател „нитрати“ с максимална установена стойност – 64 mg/l, при норма 50mg/ml.
- През 2019г. от общо изследвани 7 проби са установени следните несъответствия: в
две проби по показател „нитрати“ с максимална установена стойност – 68 mg/l, при норма
50mg/l; в четири проби по показател „колиформи“ с максимална установена стойност - 71/100
КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml; в две проби по показател „вкус” – неприемлив.
Причината за установените отклонения по микробиологични показатели е свързана с
неправилната обработка на водата.
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От проведени анализи на сурова вода се установява, че водоизточниците с наднормено
съдържание на нитрати са дренаж „Суат чешма“ и дренаж „Хайдушки кладенец“. При
увеличаване на дебита на водата от сондажа показател „нитрати“ влиза в границите на
нормата. Зоната е вписана в списъка на нитратните зони на водоснабдяване, воден от РЗИБургас.
Издадени са две предписания през 2017г. за провеждане на задължителни хигиенни
мерки към водоснабдяването и са извършени 4 контролни проверки, в резултат на което
качеството на питейната вода и водоизточника са приведени в съответствие с изискванията
на Наредба №9 от 16 март 2001г. и Наредба №3 от 16 Октомври 2000г.
Издадено е едно предписание през 2019г. за предприемане на задължителни хигиенни
мерки, осигуряващи подаването на безопасна и чиста питейна вода и привеждане качествата
на водата, подавана във водопроводната мрежа в съответствие с изискванията на Наредба №
9 от 16 март 2001г. и са извършени 2 контролни проверки.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 5 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около водоизточниците.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №13 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Проблеми настъпват в следствие на неправилна обработка на водата и при аварии. Зоната е
вписана в списъка на нитратните зони на водоснабдяване, воден от РЗИ-Бургас. Провежда се
насочен контрол през годината по показател „нитрати“ в тази зона.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №14 - кв. Банево, гр. Бургас
Водоснабдяването на населението на кв. Банево, гр. Бургас с вода за питейно-битови
цели се осъществява от водоснабдителна система „Камчия“ и едно водовземно съоръжение
за подземни води – сондаж в землището на с. Изворище. Водата от тях се смесва във водоем
и след обеззаразяване с натриев хипохлорит чрез АДС постъпва във водопроводната мрежа
на населеното място. Водата от сондажа се използва предимно през летните месеци.
Съгласно разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона
– категория 3“.
За периода 2017г.-2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем, като за същия период не са
установени несъответствия в качествата на питейната вода.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 3 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около водоизточниците.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №14 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №15 - с. Димчево
Водоснабдяването на населението на с. Димчево, Община Бургас с вода за питейнобитови цели се осъществява от едно водовземно съоръжение за подземни води – шахтов
кладенец в землището на с. Димчево. Водата от него се обеззаразява с натриев хипохлорит
чрез АДС при помпена станция, постъпва във водоем и се подава във водопроводната мрежа
на населеното място. Населението за което се осигурява вода е 187 жители. Съгласно
разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона –категория
1“. През 2016г. е издадена Заповед от БДЧР за учредяване на СОЗ около шахтовия кладенец
използван за питейно-битово водоснабдяване.
За периода 2017г.-2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем, като за същия период не са
установени несъответствия в качествата на питейната вода.
При извършване на мониторинг на питейната вода от РЗИ-Бургас през 2018г. се
установи стойност по радиологичен показател „обща алфа-активност“ – 0,24 Bq/dm³, при
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контролно ниво 0,1 Bq/dm³. В тази връзка е издадено предписание и извършена съвместна
проверка и пробонабиране с „ВиК“ ЕАД. Пробите взети от „ВиК“ ЕАД са изпратени за анализ
в акредитирана Изпитвателна лаборатория по радиоекология и радиоизотопни изследвания
към Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“ гр.
София.
Резултатите от проведените допълнителни изпитванията са съответно:
- от ЛИК при РЗИ-Бургас - 0,08 Bq/dm³;
- от Изпитвателна лаборатория по радиоекология и радиоизотопни изследвания към
Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“ гр. София
– 0,03 Bq/dm³, при контролно ниво 0,1 Bq/dm³ съгласно Наредба №9 от 16 март 2001г.
През 2019г. е издадено едно предписание за провеждане на задължителни хигиенни
мерки за водоизточника и е извършена контролна проверка, в резултат на което обекта е
приведен в съответствие със здравните изисквания и се спазват санитарно-хигиенните
изисквания в пояс I от санитарно-охранителната зона.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 3 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около водоизточниците.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №15 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Проблеми може да настъпят в следствие на аварии по водопроводната мрежа.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №16 - с. Маринка, с. Твърдица
Водоснабдяването на населението на с. Маринка и с. Твърдица, Община Бургас, с вода
за питейно-битови цели се осъществява чрез смесване на вода от повърхностен водоизточник
- язовир „Камчия“ и от 3 водовземни съоръжения за подземни води – шахтови кладенци №3,
№4 и №5, разположени в землището на с. Извор. Водата от шахтовите кладенци се смесва в
черпателен водоем към помпена станция, обеззаразява се с хлор-газ в бутилки чрез АДС и се
подава към водоем за с. Маринка и водоем за с. Твърдица. Водата от язовир „Камчия” се
подава към водоемите от новоизградена помпена станция в землището на с. Маринка. През
2019г. при помпената станция е въведено допълнително обеззаразяване на водата чрез АДС.
Населението за което се осигурява вода е 1147 жители в с. Маринка и 448 жители в с.
Твърдица. Съгласно разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като
„малка зона – категория 3“. През 2015г. е издадена Заповед от БДЧР за учредяване на СОЗ
около шахтовите кладенци, използвани за питейно-битово водоснабдяване.
За периода 2017г.-2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. не са установени несъответствия в качествата на питейната вода.
- През 2018г. от общо изследвани 4 проби в една е установено несъответсвие по
показател „колиформи“ – 1/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml и в една проба по показател
„вкус“ - „неприемлив“.
- През 2019г. от общо изследвани 11 проби в една е установено несъответсвие по
показатели „вкус“, „цвят” и „мътност” - неприемливи.
Издадено е едно предписание през 2018г. за провеждане на задължителни хигиенни
мерки, в резултат на което водоснабдително съоръжение е приведено в съответствие с
изискванията на Наредба №3 от 16 Октомври 2000г.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 6 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около водоизточниците.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №16 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Проблеми настъпват в следствие на аварии по водопроводната мрежата.
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ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №19 - с. Винарско
Водоснабдяването на населението на с. Винарско, Община Камено с вода за питейнобитови цели, се осъществява от четири водовземни съоръжения за подземни води – 2 броя
каптажи и 2 броя сондажи в землището на с. Вратица. Водата от тях след обеззаразяване с
натриев хипохлорид чрез АДС при помпена станция, постъпва във водоем и се подава
гравитачно във водопроводната мрежа на населеното място. Населението за което се
осигурява вода е 424 жители. Съгласно разпределяният през годината обем вода, зоната се
категоризира като „малка зона – категория 2“.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем, като за същия период не са
установени несъответствия в качествата на питейната вода.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около водоизточниците.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №19 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Проблеми може да има основно при аварии и ремонтни дейности.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №20 - с. Вратица
Водоснабдяването на населението на с. Вратица, Община Камено с вода за питейнобитови цели, се осъществява от две водовземни съоръжения за подземни води – дренаж и
сондаж в землището на с. Вратица. Водата се обеззаразява с натриев хипохлорит чрез АДС
при помпена станция, постъпва във водоем и се подава гравитачно във водопроводната
мрежа на населеното място. Населението за което се осигурява вода е 91 жители. Съгласно
разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона – категория
1“.
За периода 2017г.-2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 8 проби в три са установени несъответсвие по
показател „нитрати“ с максимална установена стойност – 61mg/l, при норма 50mg/l; в една
проба по показател „колиформи“- 28/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml и в една проба по
показател „ешерихия коли“- 11/100при норма 0/100 КОЕ/ml.
- През 2018г. от общо изследвани 10 проби са установени следните несъответсвия: в
четири проби по показател „нитрати“ с максимална установена стойност – 60 mg/l, при норма
50 mg/l; в една проба по показател „коли форми“- 2/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml; в
една проба по показател „ешерихия коли“- 1/100 при норма 0/100 КОЕ/ml и в една проба по
показател „вкус”-неприемлив.
- През 2019г. от общо изследвани 6 проби в две е установено несъответсвие по
показател „нитрати“ - 58 mg/l, при норма 50 mg/l; в една проба по показатели „вкус” и
„мътност” – неприемливи.
Причините за установените отклонения са свързани с местоположението на
водовземните съоръжения, а именно в близост до река и обработваеми площи.
Препоръчаните мерки са действия по заменяне на водоизточниците с нови и действия по
ограничаване и отстраняване на причината.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 2 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около водоизточниците.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №20, с изключение на показател „нитрати“, отговарят на изискванията на
Наредба №9 от 16 Март 2001г. Село Вратица е включено в списък на зоните на
водоснабдяване с постоянно отклонение по показател „нитрати“. Водата в тези зони се
контролира по утвърден график.
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ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №21 – с. Желязово
Водоснабдяването на населението на с. Желязово, Община Камено с вода за питейнобитови цели, се осъществява от две водовземни съоръжения за подземни води – тръбен
кладенец №1 и тръбен кладенец №2 в землището на с. Желязово. Водата се обеззаразява с
натриев хипохлорид чрез АДС и се подава гравитачно във водопроводната мрежа на
населеното място. Населението за което се осигурява вода е 162 жители. Съгласно
разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона – категория
1“.
За периода 2017г.-2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 8 проби в шест са установени несъответствие по
показател „нитрати“ с максимална установена стойност – 81mg/l, при норма 50mg/l.
- През 2018г. от общо изследвани 8 проби са установени следните несъответствия: в
седем проби по показател „нитрати“ с максимална установена стойност – 73mg/l, при норма
50mg/l и в една проба по показател „магнезий” - 82mg/l, при норма 80 mg/l.
- През 2019г. от общо изследвани 6 проби са установени следните несъответствия: в
една проба по показател „колиформи“ -2/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml и по
показател „ешерихия коли“- 2/100 при норма 0/100 КОЕ/ml; в шест проби по показател
„нитрати“ с максимална установена стойности - 71 mg/l, при норма 50 mg/l.
Причините за установените отклонение са свързани с местоположението на
водовземните съоръжения, а именно в близост до река и обработваеми площи.
Препоръчаните мерки са действия по ограничаване и отстраняване на причината или
заменяне на водоизточниците с нови.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 2 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около водоизточниците.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №21 с изключение на показател „нитрати“, отговарят на изискванията на
Наредба №9 от 16 Март 2001г. Село Желязово е включено в списък на зоните на
водоснабдяване с постоянно отклонение по показател „нитрати“. Водата в тези зони се
контролира по утвърден график.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №22 – с. Константиново, с. Черни връх,
с.Полски извор, с. Тръстиково
Водоснабдяването на населението на с. Константиново, с. Черни връх, с. Полски извор
и с. Тръстиково, Община Камено с вода за питейно-битови цели, се осъществява от десет
водовземни съоръжения за подземни води – 6 броя тръбни кладенци и 4 броя сондажи в
землището на с. Тръстиково. Водата се обеззаразява с натриев хипохлорид чрез АДС при
помпена станция, постъпва във водоеми и се подава гравитачно във водопроводната мрежа
на населените места. Населението за което се осигурява вода е 1787 жители. Съгласно
разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона –категория
3“.
За периода 2017г.-2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 17 проби в една е установено несъответсвие по
показател „нитрати“ със стойност – 62,5mg/dm3, при норма 50mg/dm3, в една проба по
показател „цвят“ и „мътност“ - „неприемлив“ и в една проба по показател „натрий“ - 283
mg/dm3, при норма 200 mg/dm3.
- През 2018г. от общо изследвани 15 проби са установени следните несъответсвия: в
една проба по показатели „цвят“ и „мътност“ – неприемливи; в четири проби по показател
„вкус” - неприемлив; в една проба по показател „натрий“ - 237 mg/l, при норма 200 mg/l; в
две проби по показател „колиформи“- с максимална установена стойност - 15/100 КОЕ/ml,
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при норма 0/100 КОЕ/ml и в една проба по показател „ешерихия коли“- 3/100 при норма 0/100
КОЕ/ml.
През 2019г. не са установени несъответствия в качествата на питейната вода.
През 2019г. са издадени две предписания за провеждане на задължителни хигиенни
мерки за водоснабдителните съоръжения на с. Константиново и с. Черни връх и са извършени
контролни проверки, в резултат на което обектите са приведени в съответствие със здравните
изисквания и се спазват санитарно-хигиенните изисквания в пояс I от санитарноохранителните зони.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 16 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около водоизточниците.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №22 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Установените несъответствия по показател „нитрати“ най-вероятно се дължат на обилните
валежи и настъплите след тях наводнения. Проблеми в качеството на водата по отношение
на микробиологичните показатели настъпват в следствие на аварии в мрежата. По показател
„натрий“ през 2019г. не установява наднормена стойност.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №23 – с. Ливада
Водоснабдяването на населението на с. Ливада, Община Камено с вода за питейнобитови цели, се осъществява от две водовземни съоръжения за подземни води – тръбен
кладенец и каптаж, разположени в землището на с. Ливада. Водата от тях след обеззаразяване
с натриев хипохлорит чрез АДС постъпва гравитачно във водопроводната мрежа на
населеното място. Населението за което се осигурява вода са 260 жители. Съгласно
разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона – категория
1“.
За периода 2017г.-2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 12 проби в десет е установено несъответствие по
показател „нитрати“ с максимална установена стойност – 97 mg/l, при норма 50mg/l, в една
проба по показател „обща твърдост“ - 13mg egv/l, при норма 12 mg egv/l и в една проба по
показател „магнезий“- 102 mg/l, при норма 80 mg/l.
- През 2018г. от общо изследвани 14 проби са установени следните несъответствия: в пет
проби по показател „колиформи“ с максимална установена стойност - 7/100 КОЕ/ml, при
норма 0/100 КОЕ/ml; в две проби по показател „ешерихия коли“ с максимална установена
стойност - 7/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml; в две проби по показател „вкус” неприемлив; в една проба по показатели „цвят” и „мътност” - неприемливи; в шест проби по
показател „нитрати“ с максимална установена стойност – 110 mg/l, при норма 50mg/l; в три
проби по показател „обща твърдост“ с максимална установена стойност – 14 mg egv/l при
норма 12 mg egv/l; в четири проби по показател „магнезий” с максимална установена
стойност – 104 mg/l, при норма 80 mg/l и в една проба по показател „фосфати” – 0,63 mg/l,
при норма 0,5 mg/l.
- През 2019г. от общо изследвани 6 проби са установени следните несъответствия: в две
проби по показател „колиформи“ с максимална установена стойност - 81/100 КОЕ/ml, при
норма 0/100 КОЕ/ml; в една проба по показател „ешерихия коли“ - 2/100, при норма 0/100
КОЕ/ml; в две проби по показател „вкус” – неприемлив; в шест проби по показател „нитрати“
с максимална установена стойност - 116 mg/l, при норма 50 mg/l; в четири проби по показател
„обща твърдост“ с максимална установена стойност – 15 mg egv/l, при норма 12 mg egv/l; в
четири проби по показател „магнезий“ с максимална установена стойност - 113 mg/l, при
норма 80 mg/l и в три проби по показател „фосфати” с максимална установена стойност –
0,77 mg/l, при норма 0,5 mg/l.
Причините за установените отклонение са свързани, както с некачественото
обеззаразяване на водата, така и с местоположението на водовземните съоръжения в
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труднодостъпни горски площи. Препоръчаните мерки са действия по заменяне на
водоизточниците с нови.
Издадено е едно предписание през 2019г. за предприемане на задължителни хигиенни
мерки, осигуряващи подаването на безопасна и чиста питейна вода и привеждане качествата
на водата по микробиологични показатели в съответствие с изискванията на Наредба № 9 от
16 март 2001г. и е извършена контролна проверка.
При извършване на мониторинг на питейната вода от РЗИ-Бургас през 2019г. се
установи стойност по радиологичен показател „обща алфа-активност“ – 0,18 Bq/dm³, при
контролно ниво 0,1 Bq/dm³. В тази връзка е издадено предписание и извършена съвместна
проверка и пробонабиране с „ВиК“ ЕАД. Пробите взети от „ВиК“ ЕАД са изпратени за анализ
в акредитирана Изпитвателна лаборатория по радиоекология и радиоизотопни изследвания
към Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“ гр.
София.
Резултатите от проведените допълнителни изпитванията са съответно:
- от Изпитвателна лаборатория по радиоекология и радиоизотопни изследвания към
Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“ гр. София
– 0,02±0,01 Bq/dm³;
- от Изпитвателна лаборатория по радиоекология и радиоизотопни изследвания към
Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“ гр. София
– 0,05±0,01 Bq/dm³ (смесена проба - „сондаж и каптаж“), при контролно ниво 0,1 Bq/dm³
съгласно Наредба №9 от 16 Март 2001г.
През 2018г. е извършен анализ на питейната вода от „ВиК” ЕАД гр. Бургас по всички
радиологични показатели, като не са установени отклонения от допустимите стойности,
съгласно Наредба №9 от 16 Март 2001г.
През 2019г. по систематичен здравен контрол е извършена 1 проверка на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около водоизточниците.
Заключение: В зона на водоснабдяване №23 качествата на водата за питейно-битови
цели показва трайни отклонения по показател „нитрати“ и периодични отклонения по
показател „магнезий“, „фосфати” и „обща твърдост“. По останалите изследвани показатели
качествата на водата отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г. Село
Ливада е включено в списък на зони на водоснабдяване с постоянно отклонение по показател
„нитрати“. Водата в тези зони се контролира по утвърден график. РЗИ-Бургас проследява и
показател „магнезий“, който определя и по-високата твърдост на водата в тази зона, както и
сезонните промени по показател „фосфати”.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №24 – с. Русокастро
Водоснабдяването на населението на с. Русокастро, Община Камено с вода за питейнобитови цели, се осъществява от шест водовземни съоръжения за подземни води – тръбни
кладенци в землище с. Русокастро. Водата се обеззаразява с хлор-газ чрез АДС при помпена
станция, постъпва във водоем и се подава гравитачно във водопроводната мрежа на
населеното място. Населението за което се осигурява вода е 1102 жители. Съгласно
разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона – категория
2“.
За периода 2017г.-2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 11 проби в три е установено несъответствие по
показател „фосфати“ с максимално установена стойност 0,96 mg/l, при норма 0,5 mg/l.
- През 2018г. от общо изследвани 8 проби са установени следните несъответствия: в пет
проби по показател „фосфати” с максимална установена стойност – 0,99 mg/l, при норма 0,5
mg/l; в една проба по показател „калций” – 151 mg/l, при норма 150 mg/l и в една проба по
показател „обща твърдост” – 12,3 mg egv/l при норма 12 mg egv/l.
25
Доклад за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, доставяна чрез водопроводната мрежа на
населението в Бургаска област за 2019г.

Дирекция „Обществено здраве“

РЗИ-Бургас, 2019

- През 2019г. от общо изследвани 8 проби са установени следните несъответствия: в седем
проби по показател „фосфати” с максимална установена стойност – 1,00 mg/l, при норма 0,5
mg/l и в една проба по показател „нитрати” – 52 mg/l, при норма 50 mg/l.
Причините за установените отклонения по показател „фосфати“ са свързани с
разположението на водовземните съоръжения, които се намират в обработваеми земеделски
земи.
През 2019г. е издадено едно предписание за провеждане на задължителни хигиенни
мерки за водоснабдителното съоръжение и е извършена контролна проверка, в резултат на
което обекта е приведен в съответствие със здравните изисквания и се спазват санитарнохигиенните изисквания в пояс I от санитарно-охранителната зона.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 7 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около водоизточниците.
Заключение: В зона на водоснабдяване №24 качествата на водата за питейно-битови
цели показва отклонения по показател „нитрати“. По останалите изследвани показатели
качествата на водата отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г. Село
Русокастро е включено в списък на зони на водоснабдяване с постоянно отклонение по
показател „нитрати“. Водата в тези зони се контролира по утвърден график. РЗИ-Бургас ще
проследи сезонността на показател „фосфати“ и през 2020г. Издадено е предписание на
„ВиК“ ЕАД Бургас да проведе или възложи проучване с цел установяване на причината за
установеното несъответствие по показател „фосфати“.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №25-26 – 2/3 от с. Трояново
Водоснабдяването на 2/3 от населението на с. Трояново, Община Камено с вода за
питейно-битови цели, се осъществява от шест водовземни съоръжения за подземни води,
разположени в землището на с. Трояново - тръбни кладенци №1 и 2; каптаж „Сач бунар“;
каптажи „Джевелията 1 и 2“ и каптаж „Овощна градина“. Водата се обеззаразява с хлор-газ
чрез АДС при помпена станция, постъпва във водоем и се подава гравитачно във
водопроводната мрежа на населеното място. Населението за което се осигурява вода е 675
жители. Съгласно разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като
„малка зона – категория 2“. През 2011г. е издадена Заповед от БДЧР за учредяване на СОЗ
около каптаж „Овощна градина“, използван за питейно-битово водоснабдяване.
За периода 2017г.-2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 9 проби в една е установено несъответсвие по показател
„нитрати“ - 51 mg/l, при норма 50 mg/l, в една проба по показател „обща твърдост“ - 12,2 mg
egv/l, при норма 12 mg egv/l и в една проба по показател „магнезий“ - 96,3 mg/l, при норма
80 mg/l.
- През 2018г. от общо изследвани 5 проби в две проби е установено несъответсвие по
показател „нитрати“ с максимална установена стойност - 53 mg/l, при норма 50 mg/l.
При извършване на мониторинг на питейната вода от РЗИ-Бургас през 2018г. се установи
стойност по радиологичен показател „обща алфа-активност“ – 0,12±0,02 Bq/dm³, при
контролно ниво 0,1 Bq/dm³.
- През 2019г. от общо изследвани 7 проби в една проба е установено несъответсвие по
показател „нитрати“ - 60 mg/l, при норма 50 mg/l.
Във връзка с установеното през 2018г. леко превишение на контролното ниво по
показател „обща алфа активност“, е извършено повторно изпитване на питейна вода от РЗИБургас. Резултата от изпитването по радиологичен показател „обща алфа-активност“ е
0,03±0,01 Bq/dm³, при контролно ниво 0,1 Bq/dm³ съгласно Наредба №9 от 16 Март 2001г.
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Причините за установените отклонения по показател „нитрати“ са свързани с
водовземните съоръжения, като част от тях имат по-високо съдържание на нитрати и при
постъпване на по-голям обем вода от тях се повишава и тяхното съдържание.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около водоизточниците.
Заключение: В зона на водоснабдяване №25-26 качествата на водата за питейнобитови цели показва трайни отклонения по показател „нитрати“. По останалите изследвани
показатели качествата на водата отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Село Трояново е включено в списък на зони на водоснабдяване с постоянно отклонение по
показател „нитрати“. Водата в тези зони се контролира по утвърден график.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №27 – с. Аспарухово, с. Крушево, 1/3 от
с.Трояново
Водоснабдяването на населението на с. Аспарухово и с. Крушево, Община Карнобат
и 1/3 от с. Трояново, Община Камено с вода за питейно-битови цели, се осъществява от
водовземни съоръжения за подземни води, разположени в землището на с. Аспарухово - 3
бр. тръбни кладенци към ПС „Лъджата“. Водата се обеззаразява с натриев хипохлорит чрез
АДС при помпена станция, постъпва във водоем и се подава гравитачно във водопроводната
мрежа на населените места. Населението за което се осигурява вода е 549 жители. Съгласно
разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона – категория
2“. През 2011г. е издадена Заповед от БДЧР за учредяване на СОЗ около водовземното
съоръжение, използвано за питейно-битово водоснабдяване.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 10 проби в три е установено несъответсвие по показател
„активна реакция“ с максимално установена стойност 9,74 рН единици, при норма ≥6,5 и ≤9,5
рН единици и в една проба по показател „нитрати“ 60 mg/l, при норма 50 mg/l.
- През 2018г. от общо изследвани 8 проби в четири е установено несъответсвие по
показател „активна реакция“ с максимално установена стойност 9,73 рН единици, при норма
≥6,5 и ≤9,5 рН единици; в една проба по показател „нитрати“ 63,0 mg/l, при норма 50 mg/l; в
една проба по показател „колиформи“ - 5/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml.
- През 2019г. от общо изследвани 9 проби в шест е установено несъответсвие по показател
„активна реакция“ с максимално установена стойност 9,75 рН единици, при норма ≥6,5 и ≤9,5
рН единици; в една проба по показател „вкус“ – неприемлив и в една проба по показател
„колиформи“ - 81/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml.
Причините за установените отклонения са: по отношение на показател „активна реакция“
са свързани с водовземните съоръжения; по отношение на микробиологичните показатели са
свързани с неправилна обработката на водата. Основна причина за установените отклонения
по показател „нитрати“ е местоположението на водовземните съоръжения в обработваеми
земеделски площи.
През 2019г. е издадено едно предписание за провеждане на задължителни хигиенни
мерки за водоснабдителното съоръжение на с. Крушево и е извършена контролна проверка,
в резултат на което обекта е приведен в съответствие със здравните изисквания и се спазват
санитарно-хигиенните изисквания в пояс I от санитарно-охранителната зона.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 3 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около водоизточниците.
Заключение: В зона на водоснабдяване №27 качествата на водата за питейно-битови
цели показва периодични отклонения по показател „нитрати“. Отклоненията по
микробиологични показатели са свързани с неправилна обработката на водата. По
останалите изследвани показатели водата отговаря на изискванията на Наредба №9 от 16
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Март 2001г. Провежда се насочен контрол през годината по показател „нитрати“ в тази зона.
През 2019г. е изградена АДС за обеззаразяване на водата подавана във водопроводната
мрежа на с. Трояново, която ще влезе в експлоатация през 2020г.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №28 – с. Венец
Водоснабдяването на населението на с. Венец, Община Карнобат с вода за питейнобитови цели, се осъществява от едно водовземно съоръжение за подземни води – дренаж в
землището на с. Венец. Водата се обеззаразява с натриев хипохлорит чрез АДС и постъпва
във водопроводната мрежа на населенoто място. Населението за което се осигурява вода е
254 жители. Съгласно разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като
„малка зона – категория 2“.
За периода 2017г.-2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 9 проби в седем е установено несъответсвие по
показател „нитрати“ с максимална установена стойност – 73 mg/l, при норма 50 mg/l.
- През 2018г. от общо изследвани 8 проби са установени следните несъответствия: в пет
проби по показател „нитрати“ с максимална установена стойност – 66 mg/l, при норма 50
mg/l; в три проби по показател „колиформи“ с максимална установена стойност – 43/100
КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml; в една проба по показател ,,ешерихия коли“ с максимална
установена стойност – 9/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml и по показател ,,вкус” –
неприемлив.
- През 2019г. от общо изследвани 8 проби са установени следните несъответствия: в шест
проби по показател „нитрати“ с максимална установена стойност – 68 mg/l, при норма 50
mg/l; в една проба по показател „колиформи“ – 81/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml и по
показател ,,вкус” – неприемлив.
Причината за установеното отклонение по показател „нитрати“ е свързана с
разположението на водоизточника в обработваема земеделска земя. Препоръчаните мерки са
действия по заменяне на водоизточника с нов.
Издадено е едно предписание през 2018г. за провеждане на задължителни хигиенни
мерки свързани с обработката на водата и са извършени 2 контролни проверки, в резултат на
което изпитваните проби вода отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Издадено е едно предписание през 2019г. за предприемане на задължителни хигиенни
мерки, осигуряващи подаването на безопасна и чиста питейна вода и привеждане качествата
на водата, подавана във водопроводната мрежа в съответствие с изискванията на Наредба №
9 от 16 март 2001г., като е извършена контролна проверка.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 2 проверки на
водоизточника и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: В зона на водоснабдяване №28 качествата на водата за питейно-битови
цели показва трайни отклонения по показател „нитрати“. Отклоненията по микробиологични
показатели са свързани с неправилна обработка на водата. По останалите изследвани
показатели водата отговаря на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г. Село Венец е
включено в списък на зони на водоснабдяване с постоянно отклонение по показател
„нитрати“. Водата в тези зони се контролира по утвърден график.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №29 – с. Детелина
Водоснабдяването на населението на с. Детелина, Община Карнобат с вода за
питейно-битови цели, се осъществява от едно водовземно съоръжение за подземни води –
сондаж в землището на с. Детелина. Водата след обеззаразяване с натриев хипохлорит ръчно,
постъпва във водопроводната мрежа на населеното място. Населението за което се осигурява
вода е 259 жители. Съгласно разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира
като „малка зона – категория 1“. През 2011г. е издадена Заповед от БДЧР за учредяване на
СОЗ около водовземното съоръжение, използвано за питейно-битово водоснабдяване.
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За периода 2017г.-2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. не са установени несъответствия в качествата на питейната вода.
- През 2018г. не са установени несъответствия в качествата на питейната вода.
При извършване на мониторинг на питейната вода от РЗИ-Бургас през 2018г. се
установи стойност по радиологичен показател „обща алфа-активност“ – 0,25 Bq/dm³, при
контролно ниво 0,1 Bq/dm³ съгласно Наредба №9 от 16 Март 2001г.
В тази връзка е издадено предписание и извършена съвместна проверка и
пробонабиране с „ВиК“ ЕАД. Пробите взети от „ВиК“ ЕАД са изпратени за анализ в
акредитираната Изпитвателна лаборатория по радиоекология и радиоизотопни изследвания
към Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“ гр.
София.
Резултатата от проведеното допълнително изпитване е ≤0,01 Bq/dm³, съгласно
Протокол от изпитване на води на Изпитвателна лаборатория по радиоекология и
радиоизотопни изследвания към Институт по почвознание, агротехнологии и защита на
растенията „Н. Пушкаров“ гр. София при контролно ниво 0,1 Bq/dm³ съгласно Наредба №9
от 16 Март 2001г.
- През 2019г. от общо изследвани 5 проби в една е установено несъответствие по
показател „активна реакция“ - 9,6 рН единици, при норма ≥6,5 и ≤9,5 рН единици; по
показател „колиформи” – 81/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml и по показател „вкус” –
неприемлив.
По систематичен здравен контрол през 2019г. са извършени 3 проверки на
водоизточника и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях, при които не са установени нарушения.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №29 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №30 – с. Деветак
Водоснабдяването на населението на с. Деветак, Община Карнобат с вода за питейнобитови цели се осъществява от едно водовземно съоръжение за подземни води – сондажен
кладенец ,,Герена” в землището на с. Деветак. Водата се обеззаразява в помпена станция с
хлор-газ и се подава във водопроводната мрежа на населеното място. Населението за което
се осигурява вода е 128 жители. Съгласно разпределяният през годината обем вода, зоната се
категоризира като „малка зона – категория 2“.
За периода 2017г.-2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 5 проби в една е установено несъответсвие по показател
„нитрати“ – 55 mg/l, при норма 50 mg/l.
- През 2018г. не са установени несъответствия в изследваните проби.
- През 2019г. от общо изследвани 9 проби в една е установено несъответсвие по показател
„калций“ – 178,8 mg/l, при норма 150 mg/l.
Водоизточникът е разположен в дере и при обилни и продължителни валежи се
наводнява, което води до краткотрайни отклонения в показателите. В такива случаи са
препоръчани мерки - промиване и дезинфекция на системата.
При извършване на мониторинг на питейната вода от РЗИ-Бургас през 2019г. се установи
стойност по радиологичен показател „обща алфа-активност“ – 0,15±0,03 Bq/dm³, при
контролно ниво 0,1 Bq/dm³. В тази връзка е извършено повторно пробонабиране. Резултатата
от проведеното допълнително изпитване от ЛИК при РЗИ-Бургас е <0,01 Bq/dm³ при
контролно ниво 0,1 Bq/dm³ съгласно Наредба №9 от 16 Март 2001г.
По систематичен здравен контрол през 2019г. са извършени 3 проверки на водоизточника
и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на санитарно-хигиенните
изисквания в СОЗ около тях, при които не са установени нарушения.
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Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №30 като цяло отговаря на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Проблеми настъпват в следствие на аварии в мрежата и при обилни валежи.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №31 – с. Черково
Водоснабдяването на населението на с. Черково, Община Карнобат с вода за питейнобитови цели, се осъществява от три водовземни съоръжения за подземни води – дренаж
,,Косеново дере”, дренаж ,,Буюклиева чешма”, дренаж ,,Хайдушко дере 1 и 2” в землището
на с. Черково. Водата от тях се смесва, обеззаразява се ръчно с натриев хипохлорит и
гравитачно постъпва във водопроводната мрежа. Населението за което се осигурява вода е
149 жители. Съгласно разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като
„малка зона – категория 1“. През 2011г. е издадена Заповед от БДЧР за учредяване на СОЗ
около водовземните съоръжения, използвани за питейно-битово водоснабдяване.
За периода 2017г.-2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 7 проби в шест е установено несъответсвие по показател
„нитрати“ с максимална установена стойност – 79 mg/l, при норма 50 mg/l и в две проби по
показател „колиформи“ с максимална установена стойност 27/100 КОЕ/ml, при норма 0/100
КОЕ/ml.
- През 2018г. от общо изследвани 6 проби във всичките проби е установено
несъответствие по показател „нитрати“ с максимална установена стойност – 74 mg/l, при
норма 50 mg/l.
- През 2019г. от общо изследвани 5 проби в четири са установени несъответствия по
показател „нитрати“ с максимална установена стойност – 77 mg/l, при норма 50mg/l.
Най-вероятно причината за установените отклонения по микробиологични показатели е
свързана с обработката на водата и аварии по вътресградната водоснабдителна мрежа, като
са препоръчани мерки - промиване и дезинфекция на системата, ремонт на вътресградна
система. Причина за трайното отклонение по показател „нитрати“ се дължи на
местоположението на водоизточниците.
По систематичен здравен контрол през 2019г. са извършени 5 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно - хигиенните изисквания в СОЗ около водоизточниците, при които не са
установени нарушения.
Заключение: В зона на водоснабдяване №31 качествата на водата за питейно-битови
цели показва трайни отклонения по показател „нитрати“. Отклоненията по микробиологични
показатели са свързани с некачественото обеззаразяване на водата. По останалите изследвани
показатели водата отговаря на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г. Село Черково
е включено в списък на зони на водоснабдяване с постоянно отклонение по показател
„нитрати“. Водата в тези зони се контролира по утвърден график.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №32 – с. Добриново
Водоснабдяването на населението на с. Добриново, Община Карнобат с вода за питейнобитови цели, се осъществява от едно водовземно съоръжение за подземни води - тръбен
кладенец в землището на с. Добриново. Водата се обеззаразява с натриев хипохлорит чрез
АДС и постъпва във водопроводната мрежа. Населението за което се осигурява вода е 96
жители. Съгласно разпределяният през годината обем, вода зоната се категоризира като
„малка зона – категория 1“. През 2014г. е издадена Заповед от БДЧР за учредяване на СОЗ
около водовземното съоръжение, използвано за питейно-битово водоснабдяване.
За периода 2017г.-2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 6 проби в четири е установено несъответсвие по
показател „нитрати“ с максимална установена стойност – 71mg/l, при норма 50 mg/l.
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- През 2018г. от общо изследвани 7 проби са установени следните несъответствия: в пет
проби по показател „нитрати“ с максимална установена стойност – 70 mg/l, при норма 50
mg/l; в две проби по показател „колиформи“ с максимална установена стойност – 29/100
КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml; в една проба по показателя ,,вкус“ – неприемлив.
- През 2019г. от общо изследвани 7 проби са установени следните несъответствия: в една
проба по показател „колиформи“ – 3/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml; в една проба по
показател „вкус“ - неприемлив; в пет проби по показател „нитрати“ с максимална установена
стойност – 70 mg/l, при норма 50 mg/l.
Причината за установените отклонения по микробиологични показатели е свързана с
обработката на водата и аварии по водоснабдителната система, като са препоръчани мерки промиване и дезинфекция на системата, ремонт на вътресградна мрежа. Причина за трайното
отклонение по показател „нитрати“ се дължи на местоположението на водоизточника – в
земеделски обработваеми земи.
Издадено е едно предписание през 2017г. за предприемане на задължителни хигиенни
мерки, осигуряващи подаването на безопасна и чиста питейна вода и привеждане качествата
на водата, подавана във водопроводната мрежа по микробиологични показатели в
съответствие с изискванията на Наредба № 9 от 16 Март 2001г., като са извършени две
контролни проверки.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 3 проверки на водоизточника
и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на санитарно - хигиенните
изисквания в СОЗ около водоизточниците, при които не са установени нарушения.
Заключение: В зона на водоснабдяване №32 качествата на водата за питейно-битови
цели показва трайни отклонения по показател „нитрати“. Отклоненията по микробиологични
показатели са свързани с аварии по водоснабдителната система и некачественото
обеззаразяване на водата. По останалите изследвани показатели водата отговаря на
изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г. Село Добриново е включено в списък на зони
на водоснабдяване с постоянно отклонение по показател „нитрати“. Водата в тези зони се
контролира по утвърден график.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №33 – с. Драганци
Водоснабдяването на населението на с. Драганци, Община Карнобат с вода за питейнобитови цели се осъществява от три водовземни съоръжения за подземни води – дренаж,
дренаж ,,Сух Бунар” и дренаж ,,Чортлен 1 и 2” в землището на с. Драганци. Водата от тях се
смесва, обеззаразява се ръчно с натриев хипохлорит и постъпва във водопроводната мрежа.
Населението за което се осигурява вода е 107 жители. Съгласно разпределяният през
годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона –категория 1“. През 2011г. е
издадена Заповед от БДЧР за учредяване на СОЗ около водовземните съоръжения,
използвани за питейно-битово водоснабдяване.
За периода 2017г.-2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 5 проби в една е установено несъответсвие по показател
„нитрати“ – 60 mg/l, при норма 50 mg/l; в две проби по показател „колиформи“ с максимална
установена стойност 58/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml и в една проба по показател
„ешерихия коли“ - 15/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml.
- През 2018г. от общо изследвани 5 проби в три проби е установено несъответствие по
показател „колиформи“ с максимална установена стойност – 10/100 КОЕ/ml, при норма
0/100 КОЕ/ml и в една проба по показател ,,вкус“ – неприемлив.
- През 2019г. не са установени несъответствия в качествата на питейната вода.
Най-вероятно причината за установените отклонения по микробиологични показатели е
свързана с обработката на водата и аварии по водоснабдителната система, като са
препоръчани мерки - промиване и дезинфекция на системата, ремонт на водопроводната
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система. Някои от водоизточниците имат по-високо съдържание на „нитрати“, поради
разположението им в земеделски обработваеми земи.
Издадени са две предписания през 2017г. за предприемане на задължителни хигиенни
мерки, осигуряващи подаването на безопасна и чиста питейна вода и привеждане качествата
на водата, подавана във водопроводната мрежа по микробиологични показатели в
съответствие с изискванията на Наредба № 9 от 16 Март 2001г., като са извършени четири
контролни проверки.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 4 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около водоизточниците, при които не са установени
нарушения.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №33, с изключение на показател „нитрати“, отговарят на изискванията на
Наредба №9 от 16 март 2001г. Отклоненията по микробиологични показатели са свързани с
аварии по водоснабдителната система и неправилна обработка на водата.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №35 – с. Екзарх Антимово
Водоснабдяването на населението на с. Екзарх Антимово, Община Карнобат с вода за
питейно-битови цели, се осъществява от шест водовземни съоръжения за подземни води –
дренаж ,,Маслака”, дренаж ,,Иван чешма 1 и 2”, дренаж ,,Двете чешми”, дренаж ,,Кюпек
дере” и дренаж ,,Стратиев кладенец” в землището на с.Екзарх Антимово. Водата се
обеззаразява с натриев хипохлорит чрез АДС и постъпва във водопроводната мрежа.
Населението за което се осигурява вода е 948 жители. Съгласно разпределяният през
годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона –категория 2“. През 2013г. е
издадена Заповед от БДЧР за учредяване на СОЗ около водовземните съоръжения,
използвани за питейно-битово водоснабдяване.
За периода 2017г.-2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 9 проби в осем е установено несъответсвие по показател
„нитрати“ с максимално установена стойност – 99 mg/l, при норма 50 mg/l и в една проба по
показател „магнезий“ - 94,6 mg/l, при норма 80 mg/l.
- През 2018г. от общо изследвани 8 проби в седем проби е установено несъответствие по
показател „нитрати“ с максимална установена стойност – 91,9 mg/l, при норма 50mg/l; в една
проба е установено несъответствие по показател „колиформи“ с максимална установена
стойност – 3/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml.
- През 2019г. от общо изследвани 7 проби са установени следните несъответствия: във
всички проби по показател „нитрати“ с максимална установена стойност – 106 mg/l, при
норма 50mg/l; в една проба по показател „колиформи“ – 81/100 КОЕ/ml, при норма 0/100
КОЕ/ml и по показател „вкус” – неприемлив.
Най-вероятно причината за установените отклонения по микробиологични показатели е
свързана с неправилната обработката на водата и аварии по водоснабдителната система, като
са препоръчани мерки - промиване и дезинфекция на системата, ремонт на водопроводната
система. Всички водоизточници имат по-високо съдържание на „нитрати“ и след смесване
този показател е постоянно висок в питейната вода. Водоизточниците са разположени в
земеделски обработваеми земи.
През 2017г. е издадено едно предписание за провеждане на задължителни хигиенни
мерки свързани с обработката на водата и са извършени 2 контролни проверки, в резултат
на което качествата на водата по микробиологични показатели са приведени в съответствие
с изискванията.
При извършване на мониторинг на питейната вода от РЗИ-Бургас през 2018г. се
установиха стойности по радиологичен показател „обща алфа-активност“ – 0,39 Bq/dm³ и
0,13 Bq/dm³, при контролно ниво 0,1 Bq/dm³. В тази връзка е издадено предписание и
извършена съвместна проверка и пробонабиране с „ВиК“ ЕАД. Пробите взети от „ВиК“ ЕАД
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са изпратени за анализ в акредитираната Изпитвателна лаборатория по радиоекология и
радиоизотопни изследвания към Институт по почвознание, агротехнологии и защита на
растенията „Н. Пушкаров“ гр. София.
Резултатата от проведеното допълнително изпитване е 0,02 Bq/dm³, съгласно
протокол от изпитване на води на Изпитвателна лаборатория по радиоекология и
радиоизотопни изследвания към Институт по почвознание, агротехнологии и защита на
растенията „Н. Пушкаров“ гр. София при контролно ниво 0,1 Bq/dm³.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 5 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около водоизточниците.
Заключение: В зона на водоснабдяване №35 качествата на водата за питейно-битови
цели показва постоянно отклонения по показател „нитрати“. Отклоненията по
микробиологични показатели са свързани с аварии по водоснабдителната система,
неправилна обработката на водата. По останалите изследвани показатели водата отговаря на
изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г. Село Екзарх Антимово е включено в списък
на зони на водоснабдяване с постоянно отклонение по показател „нитрати“. Водата в тези
зони се контролира по утвърден график.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №36 – с. Железник
Водоснабдяването на населението на с. Железник, Община Карнобат с вода за
питейно-битови цели, се осъществява от две водовземни съоръжения за подземни води –
дренаж ,,Каранджика” и дренаж ,,Гюр чешма” в землището на с. Железник. През 2018г. в
мрежата на с. Железник се подава вода от още един водоизточник ТК – 1, намиращ се в
землището на с. Железник. Водата от тях се смесва и след обеззаразяване с АДС постъпва
гравитачно във водопроводната мрежа. Населението за което се осигурява вода е 53 жители.
Съгласно разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона
– категория 1“.
За периода 2017г.-2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 5 проби в две е установено несъответствие по показател
„нитрати“ с максимално установена стойност 66 mg/l, при норма 50mg/l и в една проба по
показател „калций“ - 162 mg/l, при норма 150mg/l.
- През 2018г. от общо изследвани 6 проби в една проба е установено несъответствие по
показатели „нитрати“ с максимална установена стойност – 64mg/l, при норма 50mg/l,
„колиформи“ с максимална установена стойност – 13/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml
и ,,вкус“ – неприемлив.
- През 2019г. от общо изследвани 7 проби в три проби е установено несъответствие по
показатели „нитрати“ с максимална установена стойност – 63 mg/l, при норма 50 mg/l.
Издадени са две предписания през 2018г. за провеждане на задължителни хигиенни мерки
за водоизточниците и са извършени три контролни проверки, в резултат на което
водоизточниците са приведен в съответствие с изискванията на Наредба №3 от 16 Октомври
2000г.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около водоизточниците.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №36 с изключение на показател „нитрати” отговарят на изискванията на
Наредба №9 от 16 Март 2001г. Отклоненията по микробиологични показатели са свързани с
аварии по водоснабдителната система и неправилна обработката на водата. През 2020г. ще
продължи проследяването качествата на водата в зоната по показател „нитрати“ и изясняване
причините за повишените стойности.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №37 – с. Житосвят
33
Доклад за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, доставяна чрез водопроводната мрежа на
населението в Бургаска област за 2019г.

Дирекция „Обществено здраве“

РЗИ-Бургас, 2019

Водоснабдяването на населението на с. Житосвят, Община Карнобат с вода за питейнобитови цели, се осъществява от две водовземни съоръжения за подземни води – каптаж
,,Яхлата” и дренаж ,,Гюр чешма” в землището на с. Житосвят. Водата се обеззаразява с
натриев хипохлорит чрез АДС и постъпва във водопроводната мрежа. Населението за което
се осигурява вода е 128 жители. Съгласно разпределяният през годината обем вода, зоната се
категоризира като „малка зона – категория 1“. През 2013г. е издадена Заповед от БДЧР за
учредяване на санитарно-охранителни зони около водовземните съоръжения използвани за
питейно-битово водоснабдяване.
За периода 2017г.-2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 7 проби в три е установено несъответрствие по
показател „колиформи“ с максимална установена стойност – >80/100 КОЕ/ml, при норма
0/100 КОЕ/ml; в две проби по показател „ешерихия коли“ с максимална установена стойност
- >80/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml и в четири проби по показател „нитрати“ с
максимална установена стойност – 69 mg/dm3, при норма 50mg/dm3.
- През 2018 от общо изследвани 9 проби са установени следните несъответствия: в две
проби по показател „нитрати“ с максимална установена стойност – 76mg/l, при норма 50mg/l;
в две проби по показател „колиформи“ с максимална установена стойност - > 80/100 КОЕ/ml,
при норма 0/100 КОЕ/ml; в две проби по показател „ешерихия коли“ с максимална
установена стойност - 3/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml; в две проби по показатели
,,вкус“ и ,,мътност“ – неприемливи.
- През 2019 от общо изследвани 9 проби са установени следните несъответствия: в четири
проби по показател „нитрати“ с максимална установена стойност – 72 mg/l, при норма 50mg/l;
в четири проби по показател „колиформи“ с максимална установена стойност - 81/100
КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml; в четири проби по показател „ешерихия коли“ с
максимална установена стойност - 75/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml; в две проби по
показатели ,,вкус“ – неприемлив.
Най-вероятно причината за установените отклонения по микробиологични показатели е
свързана с неправилната обработката на водата и аварии по водоснабдителната система, като
са препоръчани мерки - промиване и дезинфекция на системата, ремонт на водопроводната
система. Всички водоизточници имат високо съдържание на „нитрати“ и след смесване този
показател е постоянно висок в питейната вода. Водоизточниците са разположени в
земеделски обработваеми земи.
Издадено е едно предписание през 2018г. за провеждане на задължителни хигиенни
мерки свързани с обработката на водата и са извършени 2 контролни проверки, в резултат на
което качествата на вода по микробиологични показатели са приведени в съответствие с
изискванията.
Издадени са две предписания през 2019г. за предприемане на задължителни хигиенни
мерки, осигуряващи подаването на безопасна и чиста питейна вода и привеждане качествата
на водата, подавана във водопроводната мрежа в съответствие с изискванията на Наредба №
9 от 16 март 2001г. и са извършени контролни проверки.
През 2019г. е издадено едно предписание за провеждане на задължителни хигиенни
мерки за водоснабдителното съоръжение и е извършена контролна проверка, в резултат на
което обекта са приведен в съответствие със здравните изисквания и се спазват санитарнохигиенните изисквания в пояс I от санитарно-охранителната зона.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 6 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около водоизточниците.
Заключение: В зона на водоснабдяване №37 качествата на водата за питейно-битови
цели показва постоянно отклонения по показател „нитрати“. Отклоненията по
микробиологични показатели са свързани с неправилна обработка на водата. По останалите
изследвани показатели водата отговаря на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Село Житосвят е включено в списък на зони на водоснабдяване с постоянно отклонение по
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показател „нитрати“. Водата в тези зони се контролира по утвърден график. През 2019г. е
въведена още една АДС за обеззаразяване на водата.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №38 – с. Искра
Водоснабдяването на населението на с. Искра, Община Карнобат с вода за питейнобитови цели се осъществява от две водовземни съоръжения за подземни води – тръбен
кладенец №7 в землището на с. Искра и тръбен кладенец "Лепков кладенец" в землището на
гр. Карнобат. Водата се обеззаразява с хлор-газ при помпена станция и постъпва във
водопроводната мрежа на населеното място. Населението за което се осигурява вода е 330
жители. Съгласно разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като
„малка зона –категория 1“.
За периода 2017г.-2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем, като за същия период не са
установени несъответствия в качествата на питейната вода.
По систематичен здравен контрол през 2019г. са извършени 3 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около водоизточниците, при които не са установени
нарушения.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №38 отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г. Проблеми
може да има основно при аварии и ремонтни дейности.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №40 – с. Крумово градище
Водоснабдяването на населението на с. Крумово градище, Община Карнобат с вода за
питейно-битови цели се осъществява от едно водовземно съоръжение за подземни води –
дренаж „Теллията“ в землището на с. Крумово градище. Водата се обеззаразява ръчно и
постъпва гравитачно във водопроводната мрежа на населеното място. Населението за което
се осигурява вода е 321 жители. Съгласно разпределяният през годината обем вода, зоната се
категоризира като „малка зона – категория 1“.
За периода 2017г.-2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 7 проби в четири е установено несъответствие по
показател „нитрати“ с максимална установена стойност – 65 mg/l.
- През 2018г. от общо изследвани 6 проби в една е установено несъответствие по
показател „нитрати“ – 52 mg/l, при норма 50 mg/l.
- През 2019г. от общо изследвани 6 проби в пет е установено несъответствие по показател
„нитрати“ с максимална установена стойност – 67 mg/l, при норма 50 mg/l и в една проба по
показател „колиформи” – 6/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml
Периодичното отклонение по показател „нитрати“ е свързано с местоположението на
водоизточника – в обработваема земеделска земя. Периодичността при покачването на
стойностите на този показател е свързана с периода на торене на обработваемите земи.
По систематичен здравен контрол през 2019г. са извършени 3 проверки на
водоизточника и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около него, при които не са установени нарушения.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №40, с изключение на показател „нитрати“, показва съответствие с
изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г. Село Крумово Градище е включено в списък
на зони на водоснабдяване с постоянно отклонение по показател „нитрати“. Водата в тези
зони се контролира по утвърден график.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №41 – с. Мъдрино
Водоснабдяването на населението на с. Мъдрино, Община Карнобат, с вода за
питейно-битови цели се осъществява от едно водовземно съоръжение за подземни води –
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тръбен кладенец „Демир чешма“ в землището на с. Мъдрино. Водата от него се обеззаразява
ръчно и постъпва гравитачно във водопроводната мрежа на населеното място. Населението
за което се осигурява вода е 68 жители. Съгласно разпределяният през годината обем вода,
зоната се категоризира като „малка зона – категория 1“.
За периода 2017г.-2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 8 проби в седем е установено несъответствие по
показател „нитрати“ с максимална установена стойност - 58 mg/l, при норма 50 mg/l.
- През 2018г. от общо изследвани 7 проби в три проби е установено несъответствие по
показател „нитрати“ с максимална установена стойност –59 mg/l, при норма 50mg/l.
Водоизточникът е разположен в обработваема земеделска земя, което е причина за
установеното отклонение по химичен показател ,,нитрати“ в питейната вода.
При извършване на мониторинг на питейната вода от РЗИ-Бургас през 2018г. се установи
стойност по радиологичен показател „обща алфа-активност“ – 0,32 Bq/dm³, при контролно
ниво 0,1 Bq/dm³. В тази връзка е издадено предписание и извършена съвместна проверка и
пробонабиране с „ВиК“ ЕАД. Пробите взети от „ВиК“ ЕАД са изпратени за анализ в
акредитираната Изпитвателна лаборатория по радиоекология и радиоизотопни изследвания
към Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“ гр.
София.
Резултата от проведеното допълнително изпитване е 0,07 Bq/dm³, съгласно протокол от
изпитване на води на Изпитвателна лаборатория по радиоекология и радиоизотопни
изследвания към Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н.
Пушкаров“ гр. София при контролно ниво 0,1 Bq/dm³.
- През 2019г. не се установяват несъответствия в качеството на питейната вода.
През 2019г. е издадено едно предписание за провеждане на задължителни хигиенни
мерки за водоснабдителното съоръжение и водоизточника и е извършена контролна
проверка, в резултат на което обектите са приведен в съответствие със здравните изисквания
и се спазват санитарно-хигиенните изисквания в пояс I от санитарно-охранителната зона.
По систематичен здравен контрол през 2019г. са извършени 2 проверки на водоизточника
и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на санитарно-хигиенните
изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №41, с изключение на показател „нитрати“, показва съответствие с
изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г. През 2019г. не се установяват отклонения по
този показател. Село Мъдрино е включено в списък на зони на водоснабдяване с постоянно
отклонение по показател „нитрати“. Водата в тези зони се контролира по утвърден график.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №42 - с. Огнен
Водоснабдяването на населението на с. Огнен, Община Карнобат, с вода за питейнобитови цели се осъществява от едно водовземно съоръжение за подземни води – каптаж
,,Чортлен” в землището на с. Огнен. Водата се обеззаразява с натриев хипохлорит чрез АДС
при помпена станция и постъпва във водопроводната мрежа на населеното място.
Населението за което се осигурява вода е 156 жители. Съгласно разпределяният през
годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона – категория 1“.
За периода 2017г.-2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем, като за същия период не се
установяват несъответствия в качеството на питейната вода.
Издадени са две предписания през 2017г. за провеждане на задължителни хигиенни
мерки за водоизточника и са извършени 4 контролни проверки, в резултат на което
водоизточника е приведен в съответствие с изискванията на Наредба №3 от 16 октомври
2000г.
През 2019г. е издадено едно предписание за провеждане на задължителни хигиенни
мерки за водоснабдителното съоръжение и е извършена контролна проверка, в резултат на
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което обекта е приведен в съответствие със здравните изисквания и се спазват санитарнохигиенните изисквания в пояс I от санитарно-охранителната зона.
По систематичен здравен контрол през 2019г. са извършени 5 проверки на
водоизточника и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях, при които не са установени нарушения.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №42 отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №43 – с. Раклица
Водоснабдяването на населението на с. Раклица, Община Карнобат с вода за питейнобитови цели се осъществява от две водовземни съоръжение за подземни води – дренаж
„Чешмите“ и дренаж ,,Денева воденица” в землището на с. Раклица. Водата се обеззаразява
ръчно и постъпва във водопроводната мрежа на населеното място. Населението за което се
осигурява вода е 85 жители. Съгласно разпределяният през годината обем вода, зоната се
категоризира като „малка зона – категория 1“.
За периода 2017г.-2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем с изключение на един анализ по
показателите от група А, поради въведено режимно водоснабдяване в населеното място.
- През 2017г. не са установени несъответствия в качествата на питейната вода.
- През 2018г. от общо изследвани 6 проби са установени следните несъответствия: в една
проба по показатели „колиформи“ – 19/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml; в една проба
по показатели „ешерихия коли“ - 1/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml и ,,вкус“ –
неприемлив.
- През 2019г. от общо изследвани 5 проби в една проба е установено несъответствие по
показатели „колиформи“ – 81/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml и ,,вкус“ – неприемлив.
Издадено е едно предписание през 2019г. за предприемане на задължителни хигиенни
мерки, осигуряващи подаването на безопасна и чиста питейна вода, в резултат на което
качествата на водата, подавана във водопроводната мрежа са приведени в съответствие с
изискванията на Наредба № 9 от 16 Март 2001г.
По систематичен здравен контрол през 2019г. са извършени 2 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях, при които не са установени нарушения.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №43 отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Отклоненията по микробиологични показатели са свързани с обработката на водата и при
настъпили аварии в мрежата.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №44 – с. Соколово
Водоснабдяването на населението на с. Соколово, Община Карнобат с вода за
питейно-битови цели се осъществява чрез смесване на водата от повърхностен водоизточник
- язовир „Камчия“ и от едно водовземно съоръжения за подземни води – дренаж ,,Лъджата”
в землището на с. Соколово. Водата от дренаж ,,Лъджата” след обеззаразяване ръчно с
натриев хипохлорит, постъпва в част от водопроводната мрежа на населеното място, където
се смесва с водата от деривация „Камчия“. Населението за което се осигурява вода е 358
жители. Съгласно разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като
„малка зона – категория 1“.
За периода 2017г.-2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- За периода през 2017г. и 2019г. не са установени несъответствия в качествата на
питейната вода.
- През 2018г. от общо изследвани 3 проби в една е установено несъответствие по
показател ,,желязо“ - 222 mg/l, при норма 200mg/l .
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Издадени са две предписания през 2017г. и през 2018г. за провеждане на задължителни
хигиенни мерки и са извършени 2 контролни проверки, в резултат на което водоизточника е
приведен в съответствие с изискванията на Наредба №3 от 16 октомври 2000г.
По систематичен здравен контрол през 2019г. са извършени 3 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №44 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Проблеми може да има основно при аварии и ремонтни дейности.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №45 – с. Сърнево
Водоснабдяването на населението на с. Сърнево, Община Карнобат с вода за питейнобитови цели се осъществява от две водовземни съоръжения за подземни води – дренаж
,,Дотлука” и дренаж ,,Беш Бунар” в землището на с. Сърнево. Водата се смесва и се
обеззаразяване ръчно с хлорни таблетки, след което постъпва във водопроводната мрежа.
Населението за което се осигурява вода е 149 жители. Съгласно разпределяният през
годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона – категория 1“. През 2011г. е
издадена Заповед от БДЧР за учредяване на СОЗ около водовземното съоръжение използвано
за питейно-битово водоснабдяване.
За периода 2017г.-2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 7 проби в 6 е установено несъответствие по показател
„нитрати“ с максимална установена стойност – 79 mg/l, при норма 50 mg/l и в три проби по
показател „колиформи“ с максимална установена стойност – 15/100 КОЕ/ml, при норма 0/100
КОЕ/ml.
- През 2018г. от общо изследвани 6 проби са установени следните несъответствия: в пет
проби по показател „нитрати“ с максимална установена стойност – 78 mg/l, при норма 50mg/l;
в две проби по показатели „колиформи“ с максимална установена стойност – 30/100 КОЕ/ml,
при норма 0/100 КОЕ/ml и ,,вкус“ – неприемлив; в една проба показатели „ешерихия коли“ с
максимална установена стойност - 6/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml и ,,мътност“ –
неприемлива.
- През 2019г. от общо изследвани 6 проби са установени следните несъответствия: в една
проба по показател „колиформи“ – 81/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml; по показател
„ешерихия коли“ - 7/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml и по показател ,,вкус” –
неприемлив; в шест проби по показател „нитрати“ с максимална установена стойност – 81
mg/l, при норма 50mg/l.
Причината за установените отклонения по микробиологични показатели е свързана с
обработката на водата и вътресградната водопроводна мрежа, като са препоръчани мерки промиване и дезинфекция на системата, ремонт на вътресградна система. Водоизточниците
са разположени в обработваема земеделска земя, което е причина за постоянно повишените
нитрати в питейната вода.
През 2018г. е издадено едно предписание за провеждане на задължителни хигиенни
мерки, свързани с обработката на водата, и са извършени 2 контролни проверки, в резултат
на което водата по микробиологични показатели е приведена в съответствие с изискванията.
По систематичен здравен контрол през 2019г. са извършвани 4 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях, при които са установени нарушения.
Заключение: Отклоненията по микробиологични показатели в зоната са свързани с
обработката на водата и аварии в мрежата. Качествата на водата за питейно-битови цели
разпределяна в зона на водоснабдяване №45, с изключение на показател „нитрати“ показва
съответствие с изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г. Село Сърнево е включено в
списък на зони на водоснабдяване с постоянно отклонение по показател „нитрати“. Водата в
тези зони се контролира по утвърден график.
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ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №46 – с. Смолник
Водоснабдяването на населението на с. Смолник, Община Карнобат с вода за питейнобитови цели се осъществява от две водовземни съоръжения за подземни води – каптаж
,,Голямото текмедже” и каптаж ,,Лозята” в землището на с. Смолник. Водата от тях се смесва
и след обеззаразяване ръчно с натриев хипохлорит постъпва във водопроводната мрежа.
Населението за което се осигурява вода е 75 жители. Съгласно разпределяният през годината
обем вода, зоната се категоризира като „малка зона – категория 1“. През 2011г. е издадена
Заповед от БДЧР за учредяване на СОЗ около водовземните съоръжения, използвани за
питейно-битово водоснабдяване.
За периода 2017г.-2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 7 проби в четири е установено несъответствие по
показател „нитрати“ с максимална установена стойност – 73 mg/l, при норма 50 mg/l, в една
проба по показател „колиформи“ – 37/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml, в една проба по
показател „ешерихия коли“- 2/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml и в една по показател
„магнезий“ - 81,50mg/l, при норма 80mg/l.
- През 2018г. от общо изследвани 5 проби в три проби е установено несъответствие по
показател „нитрати“ с максимална установена стойност – 65 mg/l, при норма 50 mg/l.
- През 2019г. от общо изследвани 6 проби в четири е установено несъответствие по
показател „нитрати“ с максимална установена стойност – 67,9 mg/l, при норма 50 mg/l, в една
проба по показател „колиформи“ – 81/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml, в една проба по
показател „вкус” – неприемлив и в една по показател „калций“ – 156,4 mg/l, при норма 150
mg/l.
Причината за установените отклонения по микробиологични показатели се дължи на
неправилна обработка на водата и аварии на водоснабдителната система, като са
препоръчани мерки - промиване и дезинфекция на системата, ремонт на вътресградна
система. Каптаж ,,Голямото текмедже” е разположен в обработваема земеделска земя, което
е причина за периодичното повишаване на стойностите по показател „нитрати“ в питейната
вода.
Издадени са две предписания през 2018г. за провеждане на задължителни хигиенни мерки
свързани с обработката на водата и са извършени 4 контролни проверки, в резултат на което
взетите контролни проби вода отговарят на изискванията.
По систематичен здравен контрол през 2019г. са извършвани 4 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Отклоненията по микробиологични показатели в зоната са свързани с
обработката на водата и аварии в мрежата. През 2020г. ще продължи проследяването на
качествата на водата в зоната по показател „калций“. Качествата на водата за питейно-битови
цели разпределяна в зона на водоснабдяване №46, с изключение на показател „нитрати“
показва съответствие с изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г. Село Смолник е
включено в списък на зони на водоснабдяване с постоянно отклонение по показател
„нитрати“. Водата в тези зони се контролира по утвърден график.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №48 – с. Церковски, с. Деветинци
Водоснабдяването на населението на с. Церковски и с. Деветинци, Община Карнобат
с вода за питейно-битови цели се осъществява от две водовземни съоръжения за подземни
води – тръбен кладенец в землището на с. Деветинци и сондажен кладенец в землището на с.
Церковски. Водата след обеззаразяване с натриев хипохлорит чрез АДС, постъпва във
водопроводната мрежа на населените места. Населението за което се осигурява вода е 158
жители. Съгласно разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като
„малка зона – категория 1“.
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За периода 2017г.-2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 10 проби в една е установено несъответствие по
показател „нитрати“ – 51 mg/l, при норма 50 mg/l и в една проба по показател „фосфати“ 0,64 mg/l, при норма 0,5mg/l.
- През 2018г. от общо изследвани 8 проби в пет е установено несъответствие по показател
„фосфати“ с максимална установена стойност – 0,69 mg/l, при норма 0,5mg/l.
- През 2019г. от общо изследвани 8 проби в пет е установено несъответствие по показател
„фосфати“ с максимална установена стойност – 0,6 mg/l, при норма 0,5mg/l.
По систематичен здравен контрол през 2019г. са извършени 3 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях, при които не са установени нарушения.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №48 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Проблеми може да има основно при аварии и ремонтни дейности. През 2020г. РЗИ-Бургас
ще продължи проследяването на качествата на водата в зоната по показател „фосфати“, като
ВиК оператора следва да проведе или възложи проучване с цел установяване на причината
за установеното несъответствие по показател „фосфати“.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №50 – с.Гюльовца
Водоснабдяването на населението на с. Гюльовца, Община Несебър с вода за питейнобитови цели, се осъществява от три водовземни съоръжения за подземни води в землището
на с. Гюльовца - шахтов кладенец, тръбен кладенец №6 и тръбен кладенец №7. Водата от тях
се обеззаразява с белина чрез АДС, постъпва във водоем и се подава гравитачно във
водопроводната мрежа на населеното място. Населението за което се осигурява вода е 1051
жители. Съгласно разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като
„малка зона – категория 2“. През 2007г. е издадена Заповед от БДЧР за учредяване на СОЗ
около тръбни кладенци №6 и №7. През 2012г. е издадена Заповед от БДЧР за учредяване на
СОЗ около шахтовия кладенец, използван за питейно-битово водоснабдяване.
За периода 2017г.-2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем, като за същия период не са
установени несъответствия в качествата на питейната вода.
По систематичен здравен контрол през 2019г. са извършени проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях, при които не са установени нарушения.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №50 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Проблеми може да има основно при аварии, ремонтни дейности и неправилната обработка
на водата.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №51 – с. Кошарица
Водоснабдяването на населението на с. Кошарица, Община Несебър с вода за
питейно-битови цели, се осъществява от две водовземни съоръжения за подземни води в
землището на с. Кошарица - тръбен кладенец №5 и тръбен кладенец №2. Водата се
обеззаразява с хлор-газ чрез АДС при помпена станция, постъпва във водоем и се подава
гравитачно във водопроводната мрежа на населеното място. Населението за което се
осигурява вода е 1404 жители. Съгласно разпределяният през годината обем вода, зоната се
категоризира като „малка зона – категория 3“.
За периода 2017г.-2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем, като за същия период не са
установени несъответствия в качествата на питейната вода.
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По систематичен здравен контрол през 2019г. е извършена 1 проверкиа на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около водоизточниците.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №51 отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г. Проблеми
може да има основно при аварии и ремонтни дейности.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №52 – в.с. Чолакова чешма
Водоснабдяването на населението на в.с. „Чолакова чешма“ с вода за питейно-битови
цели се осъществява от едно водовземно съоръжение за подземни води - тръбен кладенец №
1 в землището на с. Кошарица. Водата се обеззаразява с хлор-газ чрез АДС при помпена
станция, постъпва във водоем и се подава гравитачно във водопроводната мрежа. Съгласно
разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона – категория
2“.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През2017г. не са установени несъответствия в качествата на питейната вода.
- През 2018г. от общо изследвани 9 проби в една е установено несъответствие по
показатели „вкус“ и „мътност“ - неприемливи.
- През2019г. не са установени несъответствия в качествата на питейната вода.
По систематичен здравен контрол през 2019г. са извършени проверки на
водоизточника и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №52 отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г. Проблеми
може да има основно при аварии и ремонтни дейности.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №53 – с. Оризаре
Водоснабдяването на населението на с. Оризаре, Община Несебър с вода за питейнобитови цели се осъществява от две водовземни съоръжения за подземни води - тръбен
кладенец №8 в землището на с. Гюльовца и каптаж в землището на с. Оризаре. Водата от тях
се обеззаразява с хлор чрез АДС при водоем и се подава гравитачно във водопроводната
мрежа на населеното място. Населението за което се осигурява вода са 1553 жители.
Съгласно разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона
– категория 3“.
За периода 2017г.-2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем, като през същия период не са
установени несъответствия в качествата на питейната вода.
По систематичен здравен контрол през 2019г. са извършени проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №53 отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г. Проблеми
може да има основно при аварии и ремонтни дейности.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №54 –с.Горица
Водоснабдяването на населението на с. Горица, Община Поморие с вода за питейнобитови цели се осъществява от повърхностен водоизточник – язовир „Камчия“ и от четири
водовземни съоръжения за подземни води - каптаж „Хаяра“, каптаж „Торница“, каптаж
„Симидчиев дол“ и каптаж „Юрушка чешма“ в землището на с. Горица. Водата от тях се
обеззаразява с хлор-газ чрез АДС при водоем и се подава гравитачно във водопроводната
мрежа на населеното място. Населението за което се осигурява вода е 798 жители. Съгласно
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разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона – категория
3“. През 2011г. е издадена Заповед от БДЧР за учредяване на СОЗ около един шахтов
кладенец, използван за питейно-битово водоснабдяване.
За периода 2017г.-2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем, като за същия период не са
установени несъответствия в качествата на питейната вода.
През 2019г. са издадени две предписания за провеждане на задължителни хигиенни
мерки за водоснабдителното съоръжение и водоизточник и са извършени контролни
проверки, в резултат на което обектите са приведени в съответствие със здравните
изисквания и се спазват санитарно-хигиенните изисквания в пояс I от санитарноохранителните зони.
По систематичен здравен контрол през 2019г. са извършени 5 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях, при които не са установени нарушения.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №54 отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г. Проблеми
може да има основно при аварии и ремонтни дейности.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №55 – 1/3 от с. Козичено
Водоснабдяването на населението на 1/3 от с. Козичино, Община Поморие с вода за
питейно-битови цели се осъществява от три водовземни съоръжения за подземни води каптаж „Султанка“, каптаж „Мелница“ и нов каптаж в землището на с. Козичино. Водата от
тях се обеззаразява ръчно с хлорна вар във водоема и постъпва гравитачно в част от
водопроводната мрежа на населеното място. Населението за което се осигурява вода е 55
жители. Съгласно разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като
„малка зона – категория 1“. През 2012г. е издадена Заповед от БДЧР за учредяване на СОЗ
около шахтовите кладенци, използвани за питейно-битово водоснабдяване.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем, като за същия период не се
установяват несъответствия в качествата на водата за питейно-битови цели.
По систематичен здравен контрол през 2019г. е извършена 1 проверка на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №55 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №56 – 1/3 от с. Козичено
Водоснабдяването на населението на 1/3 от с. Козичино, Община Поморие с вода за
питейно-битови цели се осъществява от едно водовземно съоръжение за подземни води каптаж „Белница” в землището на с. Козичино. Водата от него се обеззаразява ръчно с хлорна
вар във водоема и постъпва гравитачно в част от водопроводната мрежа на населеното място.
Населението за което се осигурява вода е 55 жители. Съгласно разпределяният през годината
обем вода, зоната се категоризира като „малка зона – категория 1“.
За периода 2017г.-2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. не са установени несъответствия в качествата на питейната вода.
- През 2018г. от общо изследвани 7 проби в една е установено несъответствие по
показатели „вкус“, „цвят“ и „мътност“ – неприемливи.
- През 2019г. не са установени несъответствия в качествата на питейната вода.
По систематичен здравен контрол през 2019г. е извършена 1 проверка на водоизточника
и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на санитарно-хигиенните
изисквания в СОЗ около тях.
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Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №56 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Отклоненията се дължат на остарялата водопроводна мрежа на населеното място и
неправилната дезинфекция на водата.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №57 – 1/3 от с. Козичено
Водоснабдяването на населението на 1/3 от с. Козичино, Община Поморие с вода за
питейно-битови цели се осъществява от едно водовземно съоръжение за подземни води каптаж „Тодорина чешма“ в землището на с. Козичино. Водата от него се обеззаразява чрез
АДС с белина при водоема и постъпва гравитачно в част от водопроводната мрежа на
населеното място. Населението за което се осигурява вода е 57 жители. Съгласно
разпределяния през годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона –категория
1“.
За периода 2017г.-2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
За периода 2017г. и 2018г. не се установяват несъответствия в качествата на питейната
вода.
През 2019г. от общо изследвани 5 проби в една е установено несъответствие по
показатели: „колиформи“ - 23/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml; „ешерихия коли“ - 5/100
КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml и „вкус“ - „неприемлив“.
Причината за установените отклонения по микробиологични показатели е свързана с
остарялата водопроводна мрежа и неправилна дезинфекция.
Издадено е едно предписание през 2019г. за предприемане на задължителни хигиенни
мерки, осигуряващи подаването на безопасна и чиста питейна вода, в резултат на което
качествата на водата, подавана във водопроводната мрежа са приведени в съответствие с
изискванията на Наредба № 9 от 16 март 2001г.
По систематичен здравен контрол през 2019г. е извършена 1 проверка на водоизточника
и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на санитарно-хигиенните
изисквания в СОЗ около тях, при които не са установени нарушения.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №57 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Отклоненията се дължат на остарялата водопроводна мрежа на населеното място и
неправилна обработка на водата.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №59 – с. Медово
Водоснабдяването на населението на с.Медово, Община Поморие с вода за питейнобитови цели се осъществява от повърхностен водоизточник – язовир „Камчия“ и от едно
водовземно съоръжение за подземни води - сондаж Б-72 в землището на с. Медово. Сондаж
Б-72 е част от находище на минерална вода „Медово“. Водата от сондажа се обеззаразява с
натриев хипохлорит чрез АДС при помпена станция и постъпва във водоем. След смесване
се подава гравитачно във водопроводната мрежа на населеното място. Населението за което
се осигурява вода е 372 жители. Съгласно разпределяният през годината обем вода, зоната се
категоризира като „малка зона – категория 1“.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 9 проби в една е установено несъответствие по
показател „активна реакция“ - 9,76 рН единици, при норма ≥6,5 и ≤9,5 рН единици и по
показател „флуориди“ - 1,96 mg/l, при норма 1,5 mg/l.
- През 2018г. от общо изследвани 10 проби в една е установено несъответствие по
показател „колиформи“ - 23/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml и по показател „вкус“ –
неприемлив.
- През 2019г. не са установени несъответствия в качествата на питейната вода.
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През 2018г. е издадено едно предписание за провеждане на задължителни хигиенни
мероприятия и е извършена контролна проверка.
По систематичен здравен контрол през 2019г. са извършени 3 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Най-вероятно причина за установените отклонения по микробиологични показатели е
авария във водопроводната мрежа на населеното място и/или неправилна обработка на
водата. Наднормените стойности по показател „флуориди“ се дължи на водовземното
съоръжение „сондаж № Б-72“, което е част от находище на минерална вода. Предписани са
мерки за привеждане в нормите на показател „флуориди“, чрез правилно смесване на водата
от двата водоизточника.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №59 с изключение на показател „флуориди”, като цяло отговарят на
изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г. РЗИ-Бургас осъществява насочен контрол
през годината по показател „флуориди“.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №60 – с. Порой
Водоснабдяването на населението на с.Порой, Община Поморие с вода за питейнобитови цели се осъществява чрез смесване на водата от повърхностен водоизточник – язовир
„Камчия“ и от водовземно съоръжение за подземни води - каптаж „Бей кьой“ в землището
на с. Бата. Водата от тях се обеззаразява с натриев хипохлорит при водоема и се подава
гравитачно във водопроводната мрежа на населеното място. Населението за което се
осигурява вода е 852 жители. Съгласно разпределяният през годината обем вода, зоната се
категоризира като „малка зона – категория 2“.
За периода 2017г.-2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
За периода 2017г. и 2019г. не са установени несъответствия в качествата на питейната
вода.
През 2018г. от общо изследвани 10 проби в една е установено несъответствие по
показатели „вкус“ и „мътност“ – неприемливи.
Най-вероятно причината за установеното отклонение се дължи на авария във
водопроводната мрежа и/или неправилна обработка на водата.
По систематичен здравен контрол през 2019г. са извършен 2 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №60 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Проблеми може да има основно при аварии и ремонтни дейности.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №61 - с. Вресово
Водоснабдяването на населението във високата част на с. Вресово, Община Руен с
вода за питейно-битови цели се осъществява от едно водовземно съоръжение за подземни
води - сондажен кладенец с ПС в землището на с. Вресово. Водата от водоизточника се
обеззаразява с натриев хипохлорит, постъпва във водоснабдително съоръжение и се подава
гравитачно в част от водопроводната мрежа на населеното място. Населението за което се
осигурява вода е около 340 жители. Съгласно разпределяният през годината обем вода,
зоната се категоризира като „малка зона – категория 1“.
За периода 2017г. - 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 5 проби в една проба е установено несъответствие по
показател „колиформи“ - 80/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml.
- През 2018г. не са установени несъответствия в качествата на питейната вода.
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- През 2019г. от общо изследвани 7 проби в три проби е установено несъответствие по
показател „колиформи“ с максимална установена стойност - 81/100 КОЕ/ml, при норма 0/100
КОЕ/ml и в две проби по показател „вкус” – неприемлив.
Причината за установените отклонения е свързана с обработката на водата, като са
препоръчани мерки - промиване и дезинфекция на системата,
Издадено е едно предписание през 2017г. за провеждане на задължителни хигиенни
мероприятия и са извършени 4 контролни проверки, в резултат на което водоизточникът е
приведен в съответствие с изискванията на Наредба №3 от 16 Октомври 2000г.
Издадено е едно предписание през 2019г. за предприемане на задължителни хигиенни
мерки, осигуряващи подаването на безопасна и чиста питейна вода, в резултат на което
качествата на водата, подавана във водопроводната мрежа са приведени в съответствие с
изискванията на Наредба № 9 от 16 март 2001г. и е извършена една контролна проверка.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 5 проверки на водоизточника
и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на санитарно-хигиенните
изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №8 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Основна причина за установените отклонения е неправилната обработка на водата и при
аварии.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №63 - с. Добра поляна, с. Средна махала,
с.Топчийско
Водоснабдяването на населението на с. Добра поляна, с. Средна махала и с.
Топчийско, Община Руен с вода за питейно-битови цели се осъществява чрез смесване на
водата от повърхностен водоизточник – язовир „Камчия“ и от две водовземни съоръжения за
подземни води - дренаж „Юрен чешма“ в землището на с. Снягово и дренаж в землището на
с. Добра поляна. Водата от водоизточниците се обеззаразява с натриев хипохлорит чрез АДС
при помпена станция, постъпва в изравнително съоръжение, смесва се с водата от язовир
„Камчия” и захранва водоснабдителните съоръжения на с. Добра поляна и с. Снягово. От
водоснабдителното съоръжение на с. Добра поляна се подава вода към водоемите на с.
Средна махала и с.Топчийско. Населението, за което се осигурява вода е 1857 жители.
Съгласно разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона
– категория 2“.
За периода 2017г.-2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем, като за същия период не са
установени несъответствия в качествата на питейната вода.
Издадено е едно предписание през 2017г. за провеждане на задължителни хигиенни
мероприятия и са извършени шест контролни проверки, в резултат на което водоизточникът
е приведен в съответствие с изискванията на Наредба №3 от 16 Октомври 2000г.
През 2019. по систематичен здравен контрол са извършени 6 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около водоизточниците.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №63 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №64 - с. Дропла
Водоснабдяването на населението на с. Дропла, Община Руен с вода за питейно-битови
цели се осъществява от едно водовземно съоръжение за подземни води - каптаж
„Калфабунар“ в землището на с. Дропла. Водата се обеззаразява натриев хипохлорит при
водоснабдително съоръжение и се подава гравитачно във водопроводната мрежа на
населеното място. Населението за което се осигурява вода е 252 жители. Съгласно
разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона –категория
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1“. През 2011г. е издадена Заповед от БДЧР за учредяване на СОЗ около водовземното
съоръжение, използвано за питейно-битово водоснабдяване.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 5 проби в една проба е установено несъответствие по
показател „колиформи“ - 8/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml.
- През 2018г. не са установени отклонения в качествата на питейната вода.
- През 2019г. от общо изследвани 6 проби в една проба е установено несъответствие по
показател „колиформи“ - 81/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml; по показател „ешерихия
коли“ - 4/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml и по показател „вкус” – неприемлив”.
Извършено е контролно пробонабиране, като резултатите от изпитваната проба по
микробиологични показатели съответстват на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Най-вероятно причината за установените отклонения е свързана с неправилна
обработката на водата и аварии по водопроводната мрежа. Препоръчаните мерки са
промиване и дезинфекция на системата.
Издадено е едно предписание през 2017г. за провеждане на задължителни хигиенни
мероприятия, като са извършени шест контролни проверки, в резултат на което
водоизточникът е приведен в съответствие с изискванията на Наредба №3 от 16 Октомври
2000г.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 2 проверки на водоизточника
и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на санитарно-хигиенните
изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №64 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Основна причина за установените отклонения е неправилната обработка на водата и аварии
по водопроводната мрежа.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №65 - с. Зайчар
Водоснабдяването на населението на с. Зайчар, Община Руен с вода за питейно-битови
цели се осъществява от едно водовземно съоръжение за подземни води - дренаж „Бялата
вода“ в землището на с. Зайчар. Обеззаразяването на водата се извършва с натриев
хипохлорит във водоснабдително съоръжение и гравитачно се подава във водопроводната
мрежа на населеното място. Населението за което се осигурява вода е 1110 жители. Съгласно
разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона – категория
2“. През 2011г. е издадена Заповед от БДЧР за учредяване на СОЗ около водовземното
съоръжение, използвано за питейно-битово водоснабдяване.
За периода 2017г.-2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. не са установени несъответствия в качествата на питейната вода.
- През 2018г. от общо изследвани 12 проби в една проба е установено несъответствие по
показател „колиформи“ - 4/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml и по показател „вкус” неприемлив.
- През 2019г. не са установени несъответствия в качествата на питейната вода.
Най-вероятно причината за установеното отклонение е свързана с вътресградната
водопроводна мрежа.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 3 проверки на водоизточника
и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на санитарно-хигиенните
изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №65 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №66 - с. Каменяк
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Водоснабдяването на населението на с. Каменяк, Община Руен с вода за питейнобитови цели се осъществява чрез смесване на водата от повърхностен водоизточник – язовир
„Камчия“ и водовземно съоръжение за подземни води - дренаж „Пандък чешма“ в землището
на с. Каменяк. Захранването на зоната с вода от язовир „Камчия“ се осъществява чрез
отклонение от водопровода на с. Руен. Водата се обеззаразява с натриев хипохлорит във
водоснабдително съоръжение и се подава гравитачно във водопроводната мрежа на
населеното място. Населението за което се осигурява вода е 179 жители. Съгласно
разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона – категория
1“. През 2011г. са издадени 2 бр. Заповеди от БДЧР за учредяване на СОЗ около водовземните
съоръжения, използвани за питейно-битово водоснабдяване.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. не са установени несъответствия в качествата на питейната вода.
- През 2018г. от общо изследвани 7 проби в една проба е установено несъответствие по
показател „колиформи“ - 4/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml.
- През 2019г. не са установени несъответствия в качествата на питейната вода.
Най-вероятно причината за установеното отклонение е свързана с обработката на водата
и аварии по водопроводната мрежа.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 3 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около водоизточниците.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №66 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №68 - с.Люляково
Водоснабдяването на населението на с. Люляково, Община Руен с вода за питейнобитови цели се осъществява от повърхностен водоизточник – язовир „Камчия“ и от четири
водовземни съоръжения за подземни води: дренаж „Баш бунар“ в землището на с.
Съединение; дренаж „Тънката курия“, дренаж „Кавака“ и дренаж „Чекенде“ в землището на
с.Люляково. Водата се обеззаразява с натриев хипохлорит, постъпва във водоснабдително
съоръжение и гравитачно във водопроводната мрежа на населеното място. Населението за
което се осигурява вода е 1636 жители. Съгласно разпределяният през годината обем вода,
зоната се категоризира като „малка зона – категория 3“. През 2011г. е издадена Заповед от
БДЧР за учредяване на СОЗ около водовземните съоръжения, използвани за питейно-битово
водоснабдяване.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 9 проби в една проба е установено несъответствие по
показател „колиформи“ - 2/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml.
- През 2018г. от общо изследвани 10 проби в една проба е установено несъответствие по
показатели „вкус“ и „мътност” – неприемливи.
- През 2019г. от общо изследвани 7 проби в една проба е установено несъответствие по
показател „колиформи“ - 1/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml и по показател „вкус“ –
неприемлив.
Най-вероятно причините за установените отклонения са свързани с обработката на водата
и с вътресградната водопроводна мрежа, като е препоръчана мярка - промиване и
дезинфекция на системата, ремонт на вътресградна мрежа.
През 2017г. са издадени две предписания за провеждане на задължителни хигиенни
мероприятия и са извършени 6 контролни проверки, в резултат на което водоизточникът е
приведен в съответствие с изискванията на Наредба №3 от 16 Октомври 2000г.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 7 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около водоизточниците.
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Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №68 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Основна причина за установените отклонения е неправилната обработка на водата и аварии
във водопроводната мрежа.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №70 - с. Мрежичко, с. Припек, с. Подгорец
Водоснабдяването на населението на с. Мрежичко, с. Припек и с. Подгорец, Община Руен
с вода за питейно-битови цели се осъществява от повърхностен водоизточник – язовир
„Камчия“ и от две водовземни съоръжения за подземни води - каптаж „Старата вода“ в
землището на с. Припек и каптаж „Кьоклик“ в землището на с. Топчийско. Водата от
водоизточниците се обеззаразява с течен хлор под налягане в ПС–II подем на с. Мрежичко,
постъпва последователно във водоснабдителните съоръжения на селата Мрежичко, Припек
и Подгорец и се подава гравитачно във водопроводните мрежи на населените мяста. Водата
от язовир „Камчия“ постъпва във водоснабдителните съоръжения от Изравнителния водоем
на с. Сини рид в последователност - с. Подгорец, с. Припек и с. Мрежичко.
Населението за което се осигурява вода е 1305 жители. Съгласно разпределяният през
годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона – категория 2“.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 12 проби в една проба е установено несъответствие от
показател „мътност“ – неприемлива.
- През 2018г. от общо изследвани 12 проби в две проби са установени несъответствия по
показател „колиформи“ с максимална установена стойност - >80/100 КОЕ/ml, при норма
0/100 КОЕ/ml и по показател „ешерихия коли“ с максимална установена стойност - 37/100
КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml; в две проби е установено несъответствие по показатели
„вкус“ и „мътност“ – непремливи; в една проби по показател „цвят” – неприемлив.
- През 2019г. от общо изследвани 10 проби в една проба е установено несъответствие по
показател „колиформи“ - 1/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml и по показател „вкус“ непремлив.
Основна причина за установените отклонения е местоположението на водовземните
съоръжения –същите са разположени в дере, което при обилни валежи лесно се наводнява и
залива съоръженията. Други причини са неправилната обработка на водата и аварии в
сградната водопроводна инсталация. Препоръчани са мерки за промиване и дезинфекция на
системите, замяна, възстановяване и ремонт на дефектирали и аварирали компоненти.
През 2017г. са издадени три предписания за провеждане на задължителни хигиенни
мероприятия и са извършени 7 контролни проверки, в резултат на което водоизточниците са
приведени в съответствие с изискванията на Наредба №3 от 16 Октомври 2000г.
Издадено е едно предписание през 2018г. за провеждане на мерки по водоснабдителното
съоръжение в с. Мрежичко. Извършени са 2 контролни проверки, в резултат на което
съоръжението е приведено в съответствие с изискванията.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 6 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №70 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Основна причина за установените отклонения е местоположението на водовземните
съоръжения и неправилната обработка на водата.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №73 - с.Преображенци
Водоснабдяването на населението на с. Преображенци, Община Руен с вода за
питейно-битови цели се осъществява чрез смесване на вода от повърхностен водоизточник –
язовир „Камчия“ и водовземно съоръжение за подземни води - дренаж „Костурова чешма“ в
землището на с. Преображенци. Водата се обеззаразява с натриев хипохлорит във
48
Доклад за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, доставяна чрез водопроводната мрежа на
населението в Бургаска област за 2019г.

Дирекция „Обществено здраве“

РЗИ-Бургас, 2019

водоснабдително съоръжение и гравитачно се подава във водопроводната мрежа на
населеното място, където се смесва с водата от язовир „Камчия“. Населението за което се
осигурява вода е 485 жители. Съгласно разпределяният през годината обем вода, зоната се
категоризира като „малка зона –категория 1“.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем, като за същия период не са
установени несъответствия в качествата на питейната вода.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 3 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №73 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №75 - с. Разбойна
Водоснабдяването на населението на с. Разбойна, Община Руен с вода за питейнобитови цели се осъществява от едно водовземно съоръжение за подземни води - дренаж
„Хисаря“ в землището на с. Разбойна. Водата от водоизточникът се обеззаразява с натриев
хипохлорит чрез АДС във водоснабдителното съоръжение и се подава гравитачно във
водопроводната мрежа на населеното място. Населението за което се осигурява вода е 850
жители. Съгласно разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като
„малка зона – категория 2“.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 10 проби в една проба е установено несъответствие по
показатели „вкус“, „цвят“ и „мътност“ – неприемливи.
- През 2018г. от общо изследвани 10 проби в една проба е установено несъответствие по
показатели „коли форми“ - >80/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml; „Ешерихия коли“ 23/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml и „вкус” – неприемлив.
- През 2019г. не са установени несъответствия в качествата на питейната вода.
Най-вероятно причините за установените отклонения са свързани с неправилна обработка
на водата, състоянието на водоснабдителната мрежа и вътресградната водопроводна
инсталация. Препоръчани са мерки за промиване и дезинфекция, замяна или ремонт на
дефектирали и аварирали компоненти.
При извършване на мониторинг на питейната вода от РЗИ-Бургас през 2018г. се установи
стойност по радиологичен показател „обща алфа-активност“ – 0,16 Bq/dm³, при контролно
ниво 0,1 Bq/dm³. В тази връзка е издадено предписание и извършена съвместна проверка и
пробонабиране с „ВиК“ ЕАД. Пробите взети от „ВиК“ ЕАД са изпратени за анализ в
акредитираната Изпитвателна лаборатория по радиоекология и радиоизотопни изследвания
към Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“ гр.
София.
Резултатите от проведеното допълнително изпитване е 0,03 Bq/dm³, съгласно протокол от
изпитване на води на Изпитвателна лаборатория по радиоекология и радиоизотопни
изследвания към Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н.
Пушкаров“ гр. София).
През 2017г. е издадено едно предписание за провеждане на задължителни хигиенни
мероприятия и са извършени 2 контролни проверки, в резултат на което водоизточникът е
приведен в съответствие с изискванията на Наредба №3 от 16 Октомври 2000г.
През 2018г. е идадено едно предписание за предприемане на задължителни хигиенни
мерки, осигуряващи подаването на безопасна и чиста питейна вода, в резултат на което
качествата на водата, подавана във водопроводната мрежа са приведени в съответствие с
изискванията на Наредба № 9 от 16 март 2001г.
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През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 3 проверки на
водоизточника и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №75 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Основни причини за установените отклонения са състоянието на водопроводната мрежа и
вътресградните водоснабдителни системи.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №76 - с. Речица
Водоснабдяването на населението на с. Речица, Община Руен с вода за питейнобитови цели се осъществява чрез смесване на водата от повърхностен водоизточник – язовир
„Камчия“ и от две водовземни съоръжения за подземни води – 2 бр. дренажи в землището на
с. Речица. Водата се обеззаразява с натриев хипохлорит във водоснабдително съоръжение и
се подава гравитачно във водопроводната мрежа на населеното място. Населението за което
се осигурява вода е 768 жители. Съгласно разпределяният през годината обем вода, зоната се
категоризира като „малка зона –категория 1“.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем, като за същия период не са
установени несъответствия в качествата на питейната вода.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 5 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях, като не са установени хигиенни
нарушения.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №76 отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №78 - с. Руен
Водоснабдяването на населението на с. Руен, Община Руен с вода за питейно-битови цели
се осъществява чрез смесване на водата от повърхностен водоизточник – язовир „Камчия“ и
от едно водовземно съоръжение за подземни води - дренаж „Баш бунар“ в землището на с.
Руен. Водата от водоизточника се обеззаразява ръчно с натриев хипохлорит, постъпва във
водоснабдителното съоръжение, смесва се с водата от язовир „Камчия“ и се подава
гравитачно във водопроводната мрежа на населеното място.. Населението за което се
осигурява вода е 2436 жители. Съгласно разпределяният през годината обем вода, зоната се
категоризира като „малка зона – категория 2“.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 10 проби в една проба е установено несъответствие по
показатели „вкус“ и „мътност“ – неприемливи.
- През 2018г. и 2019г. не са установени несъответствия в качествата на питейната вода
Издадено е едно предписание през 2017г. за провеждане на задължителни хигиенни
мерки и е извършена една контролна проверка. Водоизточникът е приведен в съответствие с
изискванията на Наредба №3 от 16 Октомври 2000г.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 5 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №78 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №79 - с.Рупча
Водоснабдяването на населението на с.Рупча, Община Руен с вода за питейно-битови
цели се осъществява чрез смесване на водите от повърхностен водоизточник – язовир
„Камчия“ и от две водовземни съоръжения за подземни води – 2 бр. дренажи “Боаз келеме 1
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и 2” в землището на с. Рупча. Водата се обеззаразява с натриев хипохлорит във
водоснабдително съоръжение и гравитачно постъпва във водопроводната мрежа на
населеното място. Населението за което се осигурява вода е 471 жители. Съгласно
разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона – категория
1“. През 2011г. е издадена Заповед от БДЧР за учредяване на СОЗ около водовземното
съоръжение, използвано за питейно-битово водоснабдяване.
За периода 2017г.-2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. и 2018г. не са установени несъответствия в качествата на питейната вода.
- През 2019г. от общо изследвани 6 проби е установено несъответствие в една проба
по показател „колиформи“ - 21/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml и по показател „вкус”
– неприемлив.
Издадени са две предписания през 2017г. за провеждане на задължителни
мероприятия и са извършени 5 контролни проверки, в резултат на което водоизточникът е
приведен в съответствие с изискванията на Наредба №3 от 16 Октомври 2000г.
Издадени са две предписания през 2019г. за предприемане на задължителни хигиенни
мерки, осигуряващи подаването на безопасна и чиста питейна вода, в резултат на което
качествата на водата са приведени в съответствие с изискванията на Наредба № 9 от 16 Март
2001г. и е извършена контролна проверка.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 5 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях, като са установени хигиенни нарушения.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №79 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Установените отклонения по микробиологичен показател се дължат на неправилна
обработка на водата и състоянието на водоснабдителната мрежа.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №81 - с. Скалак
Водоснабдяването на населението на с. Скалак, Община Руен с вода за питейно-битови
цели се осъществява от четири водовземни съоръжения за подземни води - дренаж „Шестте
чучура“, дренаж „Пандъклъ“, каптаж „Манастира“ и каптаж „Харамията“ в землището на с.
Скалак. Водата се обеззаразява ръчно с натриев хипохлорит, постъпва във водоснабдително
съоръжение и се подава гравитачно водопроводната мрежа на населеното място.
Населението за което се осигурява вода е 519 жители. Съгласно разпределяният през
годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона –категория 2“.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 4 проби в една проба е установено несъответствие по
показател „калций“ - 152 mg/l, при норма 150 mg/l.
- През 2018г. от общо изследвани 7 проби в две проби е установено несъответствие по
показател „калций“ с максимална установена стойност – 155,6 mg/l, при норма 150 mg/l.
- През 2019г. от общо изследвани 8 проби в две проби е установено несъответствие по
показател „калций“ с максимална установена стойност – 160 mg/l, при норма 150 mg/l и в
една проба по показател „колиформи” 17/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml и „вкус” –
неприемлив.
През 2017г. е издадено едно предписание за провеждане на задължителни хигиенни
мероприятия и са извършени 2 контролни проверки, в резултат на което водоизточникът е
приведен в съответствие с изискванията на Наредба №3 от 16 Октомври 2000г.
Издадено е едно предписание през 2019г. за предприемане на задължителни хигиенни
мерки, осигуряващи подаването на безопасна и чиста питейна вода, в резултат на което
качествата на водата, подавана във водопроводната мрежа са приведени в съответствие с
изискванията на Наредба № 9 от 16 Март 2001г. за качеството на водата предназначена за
питейно – битови цели и е извършена контролна проверка.
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През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 5 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №81 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Установените отклонения по показател „калций” се дължат на състоянието на подземните
води. Отклонението по микробиологичен показател се дължат на неправилна обработка на
водата.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №83 - с. Снягово
Водоснабдяването на населението на с. Снягово, Община Руен с вода за питейнобитови цели се осъществява чрез смесване на водата от повърхностен водоизточник – язовир
„Камчия“ и от четири водовземни съоръжения за подземни води, разположени в землището
на с. Снягово - дренаж „Старата чешма“, дренаж „Айля тарла“, дренаж „Юрен чешма“ и
дренаж „Бозук али“. Водата се обеззаразява с натриев хипохлорит във водоснабдително
съоръжение и се подава гравитачно във водопроводната мрежа на населеното място.
Населението за което се осигурява вода е 1036 жители. Съгласно разпределяният през
годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона –категория 2“. През 2011г. е
издадена Заповед от БДЧР за учредяване на СОЗ около водовземно съоръжение, използвано
за питейно-битово водоснабдяване.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем,като за същия период не са
установени отклонения в питейната вода.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 5 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №83 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Проблеми може да има основно при аварии и ремонтни дейности.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ № 84 - с. Струя
Водоснабдяването на населението на с. Струя, Община Руен с вода за питейно-битови
цели се осъществява от едно водовземно съоръжение за подземни води - дренаж „Коджа
тарла“ в землището на с. Струя. Водата се обеззаразява с натриев хипохлори във
водоснабдително съоръжение и се подава гравитачно във водопроводната мрежа на
населеното място. Населението за което се осигурява вода е 628 жители. Съгласно
разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона –категория
1“. През 2011г. е издадена Заповед от БДЧР за учредяване на СОЗ около водовземното
съоръжение, използвано за питейно-битово водоснабдяване.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 4 проби в една проба е установено несъответствие по
показател „колиформи“ - 6/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml.
- През 2018г. от общо изследвани 10 проби са установени следните несъответствия: в пет
проби по показател „колиформи“ с максимална установена стойност - >80/100 КОЕ/ml, при
норма 0/100 КОЕ/ml; в четири проби по показател „eшерихия коли“ с максимална установена
стойност - 38/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml; в две проби по показател „вкус” –
неприемлив.
- През 2019г. от общо изследвани 5 проби в една проба е установено несъответствие по
показател „колиформи“ - 81/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml; по показател „eшерихия
коли“ - 2/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml и по показател „вкус” – неприемлив.
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Най-вероятно причините за установените отклонения са свързани с неправилна
обработка на водата и състоянието на водоснабдителната мрежа. Препоръчани са мерки за
промиване и дезинфекция на системите, замяна, възстановяване и ремонт на дефектирали и
аварирали компоненти.
През 2017г. е издадено едно предписание за провеждане на задължителни хигиенни
мероприятия и са извършени 2 контролни проверки.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 2 проверки на
водоизточника и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №84 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Причините за установените отклонения са свързани с неправилна обработка на водата и
състоянието на водоснабдителната мрежа.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ № 86 - с. Череша
Водоснабдяването на населението на с. Череша, Община Руен с вода за питейнобитови цели се осъществява от две водовземни съоръжение за подземни води - каптаж
„Жълти хан“ и дренаж „Калабълъка“ в землището на с. Череша. Водата се обеззаразява с
натриев хипохлорит във водоснабдително съоръжение и се подава гравитачно във
водопроводната мрежа на населеното място. Населението за което се осигурява вода е 692
жители. Съгласно разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като
„малка зона – категория 1“.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 4 проби в една проба е установено несъответствие по
показател „колиформи“ - 6/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml.
- През 2018г. от общо изследвани 7 проби в две проби е установено несъответствие по
показатели „колиформи“ с максимална установена стойност - 7/100 КОЕ/ml, при норма 0/100
КОЕ/ml.
- През 2019г. не са установени несъответствия в качествата на питейната вода.
Причините за установените отклонения са свързани с обработката на водата и
състоянието на водоснабдителната мрежа. Дадени са препоръки за промиване, почистване и
дезинфекция.
През 2017г. е издадено едно предписание и е извършена една контролна проверка,
следствие на което водоизточникът е приведен в съответствие с изискванията на Наредба
№3 от 16 Октомври 2000г.
През 2019г по систематичен здравен контрол са извършени 3 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №86 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Причините за установените отклонения са свързани с неправилна обработка на водата и
състоянието на водоснабдителната мрежа.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №88 – с. Бероново
Водоснабдяването на населението на с. Бероново, Община Сунгурларе с вода за
питейно-битови цели се осъществява от две водовземни съоръжения за подземни води –
дренаж ,,Гюр чешма” и шахтов кладенец в землището на с.Бероново. Водата се обеззаразява
с натриев хипохлорит чрез АДС и постъпва във водопроводната мрежа на населеното място.
Населението за което се осигурява вода е 103 жители. Съгласно разпределяният през
годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона –категория 1“. През 2011г. е
издадена Заповед от БДЧР за учредяване на СОЗ около водовземното съоръжение,
използвано за питейно-битово водоснабдяване.
53
Доклад за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, доставяна чрез водопроводната мрежа на
населението в Бургаска област за 2019г.

Дирекция „Обществено здраве“

РЗИ-Бургас, 2019

За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем, като за същия период не са
установени несъответствия в качествата на питейната вода.
През 2019г по систематичен здравен контрол са извършени 4 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели, разпределяна в зона на
водоснабдяване №88, като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Село Бероново е включено в списък на зони на водоснабдяване с постоянно отклонение по
показател „нитрати“. Водата в тези зони се контролира по утвърден график.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №89 – с. Босилково
Водоснабдяването на населението на с. Босилково, Община Сунгурларе с вода за
питейно-битови цели се осъществява от едно водовземно съоръжение за подземни води дренаж ,,Чифлика” в землището на с. Босилково. Водата след обеззаразяване с хлорни
таблетки, постъпва във водопроводната мрежа на населеното място. Населението за което се
осигурява вода е 67 жители. Съгласно разпределяният през годината обем вода, зоната се
категоризира като „малка зона – категория 1“.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем, като за същия период не са
установени несъответствия в качествата на питейната вода.
По систематичен здравен контрол през 2019г. са извършен 2 проверки на
водоизточника и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №89 отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г. Проблеми
може да има основно при аварии и ремонтни дейности.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №90 – с. Ведрово
Водоснабдяването на населението на с. Ведрово, Община Сунгурларе с вода за
питейно-битови цели се осъществява от две водовземни съоръжения за подземни води дренаж ,,Кованлъка” и дренаж ,,Бялата вода” в землището на с. Ведрово. Водата след
обеззаразяване с хлорни таблетки постъпва във водопроводната мрежа на населеното място.
Населението за което се осигурява вода е 89 жители. Съгласно разпределяният през годината
обем вода, зоната се категоризира като „малка зона – категория 2“.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. и 2018г. не са установени несъответствия в качествата на питейната вода.
- През 2019г. от общо изследвани 7 проби в една проба е установена наднормена
стойност по показател „калций“ - 166,8 mg/l, при норма - 150,0 mg/l.
По систематичен здравен контрол през 2019г. са извършени 3 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №90, като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Проблеми може да има основно при аварии и ремонтни дейности. Установените отклонения
по показател „калций” се дължат на състоянието на подземните води.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №91 – с. Везенково
Водоснабдяването на населението на с. Везенково, Община Сунгурларе с вода за
питейно-битови цели, се осъществява от три водовземни съоръжения за подземни води –
дренаж ,,Андонови чаири”, дренаж ,,Голям кладенец” и каптаж ,,Тепегьоза” в землището на
с. Везенково. Водата от тях се обеззаразява с натриев хипохлорит чрез АДС и постъпва във
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водопроводната мрежа на населеното място. Населението за което се осигурява вода е 368
жители. Съгласно разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като
„малка зона – категория 1“. През 2011г. е издадена Заповед от БДЧР за учредяване на СОЗ
около водовземното съоръжение, използвано за питейно-битово водоснабдяване.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 4 проби в една е установено несъответствие по
показател „колиформи“ - 4/100 КОЕ/ml, при норма0/100 КОЕ/ml.
- През 2018г. от общо изследвани 6 проби са установени следните несъответствия: в три
проби по показател „колиформи“ – 10/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml; в една проба по
показател „ешерихия коли“ - 2/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml; в една проба по
показателите ,,вкус” - неприемлив.
- През 2019г. от общо изследвани 5 проби в една е установено несъответствие по
показател „колиформи“ - 8/100 КОЕ/ml, при норма0/100 КОЕ/ml.
Причината за установените отклонения се дължи на неправилна обработка на водата,
като са препоръчани мерки - промиване и дезинфекция на системата.
През 2017г. е издадено едно предписание за провеждане на задължителни хигиенни
мерки свързани с обработката на водата и са извършени 2 контролни проверки, в резултат на
което изпитваните проби вода показват съответствие с изискванията на Наредба №9 от 16
Март 2001г.
През 2018г. е издадено едно предписание за провеждане на задължителни хигиенни
мерки и е извършена една контролна проверка, в резултат на което качествата на питейната
вода са приведени в съответствие с изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
По систематичен здравен контрол през 2019г. са извършени 2 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №91 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Причините за установените отклонения по микробиологични показатели са свързани с
неправилна обработка на водата.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №92 – с. Велислав
Водоснабдяването на населението на с. Велислав, Община Сунгурларе с вода за
питейно-битови цели, се осъществява от три водовземни съоръжения за подземни води –
дренаж ,,Кадън чешма”, дренаж ,,Дядо Събева чешма” и дренаж ,,Двата чучура” в землището
на с. Велислав. Водата от тях се обеззаразява ръчно с натриев хипохлорит и постъпва във
водопроводната мрежа на населеното място. Населението за което се осигурява вода е 143
жители. Съгласно разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като
„малка зона – категория 1“.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. не са установени несъответствия в качествата на питейната вода.
- През 2018г. от общо изследвани 6 проби в една проба е установено несъответствие по
следните показатели: „колиформи“ с максимална установена стойност – >80/100 КОЕ/ml, при
норма 0/100 КОЕ/ml; „ешерихия коли“ с максимална установена стойност - >80/100 КОЕ/ml,
при норма0/100 КОЕ/ml; ,,вкус” и ,,мътност” - неприемливи.
- През 2019г. не са установени несъответствия в качествата на питейната вода.
Причина за установените отклонения е неправилната обработката на водата, като са
препоръчани мерки - промиване и дезинфекция на системата.
През 2017г. е издадено едно предписание за провеждане на задължителни хигиенни
мерки свързани с обработката на водата и са извършени 2 контролни проверки, в резултат на
което изпитваните проби вода съответстват на изискванията на Наредба №9 от 16 март 2001г.
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По систематичен здравен контрол през 2019г са извършени 6 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около водоизточниците.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №92 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Причините за установените отклонения по микробиологични показатели са свързани с
неправилна обработка на водата.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №93 – с. Вълчин
Водоснабдяването на населението на с. Вълчин, Община Сунгурларе с вода за
питейно-битови цели се осъществява от три водовземни съоръжения за подземни води дренаж ,,Демир чешма”, дренаж ,,Димитрова чешма” и дренаж ,,Лозята” в землището на с.
Вълчин. Водата се обеззаразява с натриев хипохлорит чрез АДС и постъпва във
водопроводната мрежа на населеното място. Населението за което се осигурява вода е 407
жители. Съгласно разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като
„малка зона – категория 1“.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем, като за същия период не са
установени несъответствия в качествата на питейната вода.
През 2017г. от проведения от РЗИ–Бургас мониторинг се установиха стойности над
контролното ниво по показател „обща алфа активност”, Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Резултатите са съответно:
- от водопроводната мрежа - 0,27 Bq/l ±0,04 Bq/l;
- от дренаж ,,Демир чешма” 0,14 Bq/l ±0,03 Bq/l, при контролно ниво 0,1 Bq/l.
Резултата от изпитването по показател „естествен уран“ съответства на изискванията
на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
През 2018г. е извършен анализ от РЗИ-Бургас по радиологични показатели на
необработена (сурова) вода от трите водовземни съоръжения за подземни води. Резултатите
от изпитването са съответно: дренаж „Синора” – 0,16±0,03 Bq/l; дренаж „Демир чешма” –
0,12±0,02 Bq/l и дренаж „Димитрова чешма” – 0,01 Bq/l.
Дренаж „Синора” е изключен от водоснабдителната мрежа на населеното място.
Водата от другите водовземни съоръжения се смесва.
По систематичен здравен контрол през 2019г. са извършени 7 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №93 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №95 – с. Грозден
Водоснабдяването на населението на с. Грозден, Община Сунгурларе с вода за
питейно-битови цели се осъществява от едно водовземно съоръжение за подземни води –
шахтов кладенец в землището на с. Грозден. Водата се обеззаразява с натриев хипохлорит
чрез АДС и постъпва във водопроводната мрежа на населеното място. Населението за което
се осигурява вода е 736 жители. Съгласно разпределяният през годината обем вода, зоната се
категоризира като „малка зона – категория 2“.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 13 проби в пет е установено несъответствие по
показател ,,нитрати” с максимална установена стойност – 64 mg/l, при норма 50 mg/l; в една
проба по показател „колиформи“ - 69/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml и в една проба
по показател „калций“ - 187,7 mg/l, при норма 150 mg/l.
- През 2018г. от общо изследвани 7 проби в пет проби е установено несъответствие по
показател ,,нитрати” с максимална установена стойност – 63 mg/l, при норма 50 mg/l; в две
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проби по показател ,,калций“ с максимално установена стойност - 176,8 mg/l , при норма
150mg/l.
- През 2019г. от общо изследвани 7 проби в две проби е установено несъответствие по
показател „калций“ - 163,6 mg/l и 181 mg/l при норма 150 mg/l.
Най-вероятно причината за установените отклонения по микробиологични показатели се
дължи на неправилната обработка на водата и аварии по водоснабдителна система, като са
предприети мерки - промиване и дезинфекция на системата.
През 2017г. е издадено едно предписание за провеждане на задължителни хигиенни
мерки за водоизточника и са извършени 2 контролни проверки, в резултат на което
водоизточникът е приведен в съответствие с изискванията на Наредба №3 от 16 Октомври
2000г.
По систематичен здравен контрол през 2019г. са извършени 3 проверки на водоизточника
и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на санитарно-хигиенните
изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №95 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Причините за установените отклонения по микробиологични показатели са свързани с
неправилна обработка на водата и състоянието на водоснабдителната мрежа. Установените
отклонения по показател „калций” се дължат на състоянието на подземните води.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №96 – с. Дъбовица
Водоснабдяването на населението на с. Дъбовица, Община Сунгурларе с вода за
питейно-битови цели се осъществява от две водовземни съоръжения за подземни води в
землището на с. Дъбовица – дренаж ,,Куза” и шахтов кладенец. Водата от тях се обеззаразява
ръчно с натриев хипохлорит и постъпва във водопроводната мрежа на населеното място.
Населението за което се осигурява вода е 40 жители. Съгласно разпределяният през годината
обем вода, зоната се категоризира като „малка зона –категория 1“. През 2013г. е издадена
Заповед от БДЧР за учредяване на СОЗ около водовземното съоръжение, използвано за
питейно-битово водоснабдяване.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 4 проби в една е установено несъответствие по
показател „колиформи“ - 2/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml.
- през 2018г. не са установени несъответствия в качествата на питейната вода.
- през 2019г. от общо изследвани 5 проби в една проба е установено несъответствие по
показател „колиформи“ – 7/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml и по показател „вкус” –
неприемлив.
Причината за установените отклонения по микробиологични показатели е неправилната
обработка на водата, като са препоръчани мерки - промиване и дезинфекция на системата.
През 2017г. е издадено едно предписание за провеждане на задължителни хигиенни
мерки свързани с обработката на водата и са извършени 2 контролни проверки, в резултат на
което изпитваните проби вода отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
По систематичен здравен контрол през 2019г. са извършени 2 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около водоизточниците.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №96, като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 март 2001г.
Причините за установените отклонения по микробиологични показатели са свързани с
неправилна обработка на водата и състоянието на водоснабдителната мрежа.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №97 – с. Есен
Водоснабдяването на населението на с. Есен, Община Сунгурларе с вода за питейнобитови цели се осъществява от едно водовземно съоръжение за подземни води – сондаж в
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землището на с. Есен. Водата се обеззаразява чрез АДС и постъпва във водопроводната
мрежа на населеното място. Населението за което се осигурява вода е 66 жители. Съгласно
разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона –категория
1“. През 2011г. е издадена Заповед от БДЧР за учредяване на СОЗ около водовземното
съоръжение, използвано за питейно-битово водоснабдяване.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 5 проби в четири е установено несъответствие по
показател ,,флуориди” с максимално установена стойност - 8,3 mg/l, при норма 1,5 mg/l и в
две проби по показател „бор“ с максимално установена стойност - 1,99 mg/l, при норма 1,0
mg/l.
- През 2018г. от общо изследвани 5 проби във всички е установено несъответствие по
показател ,,флуориди” с максимално установена стойност - 8,7 mg/l, при норма 1,5 mg/l и по
показател „бор“ с максимално установена стойност - 1,83 mg/l, при норма 1,0 mg/l.
- През 2019г. от общо изследвани 5 проби са установени следните несъответствия: в две
проби по показател „колиформи“ с максимална установена стойност - 25/100 КОЕ/ml, при
норма 0/100 КОЕ/ml; в една проба по показател „вкус” – неприемлив; във всички проби по
показател ,,флуориди” с максимално установена стойност - 8,9 mg/l, при норма 1,5 mg/l и по
показател „бор“ с максимално установена стойност - 1,7 mg/l, при норма 1,0 mg/l.
Причината за установените отклонения по микробиологични показатели е състоянието
на сградните водопроводни инсталации, като е препоръчана мярка - промиване и
дезинфекция на системата, ремонт на вътресградна система. Установените отклонения по
показател ,,флуориди” се дължат на самото водовземно съоръжение – водата от него е с
много високо съдържание на флуориди; установените стойности не показват сезонни
вариации. До 2017г. не е установявано несъответствие по други химични показатели.
През 2017г., 2018г. и 2019г. е установено несътветствие по показател „бор”, като към
момента не е изяснена причината.
През 2017г. е издадено едно предписание за провеждане на задължителни хигиенни
мерки за водоизточника и са извършени 2 контролни проверки, в резултат на което
водоизточника е приведен в съответствие с изискванията на Наредба №3 от 16 Октомври
2000г.
По систематичен здравен контрол през 2019г. са извършени 4 проверки на
водоизточника и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №97, с изключение на показателите ,,флуориди” и „бор“, отговарят на
изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г. Причините за установените отклонения по
микробиологични показатели са свързани със състоянието на водоснабдителната мрежа –
стара и амортизирана. Село Есен е включено в списък на зони на водоснабдяване с постоянно
отклонение по показател ,,флуориди”. Водата в тези зони се следи по утвърден график. През
2020г. РЗИ-Бургас ще продължи да проследява стойностите на показател „бор“ в зоната.
Издадено е предписание на „ВиК“ ЕАД Бургас да проведе или възложи проучване с цел
установяване на причината за несъответствието и да се осигури достъп на потребителите до
актуална информация за качеството на питейната вода чрез кметския наместник.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №98 – с. Завет
Водоснабдяването на населението на с. Завет, Община Сунгурларе с вода за питейнобитови цели се осъществява от едно водовземно съоръжение за подземни води – дренаж
„Манастира” в землището на с. Завет. Водата се обеззаразява и постъпва във водопроводната
мрежа на населеното място. Населението за което се осигурява вода е около 114 жители.
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Съгласно разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона
– категория 1“ .
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем, като за същия период не са
установени несъответствия в качествата на питейната вода.
По систематичен здравен контрол през 2019г. са извършени 2 проверки на
водоизточника и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №98 отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г. Проблеми
може да има основно при аварии и ремонтни дейности.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №99 – с. Камчия
Водоснабдяването на населението на с. Камчия, Община Сунгурларе с вода за
питейно-битови цели се осъществява от две водовземни съоръжение за подземни води –
каптажи „Кору дере 1 и 2” в землището на с. Камчия. Водата се обеззаразява с хлорни
таблетки и постъпва във водопроводната мрежа на населеното място. Населението за което
се осигурява вода е 71 жители. Съгласно разпределяният през годината обем вода, зоната се
категоризира като „малка зона – категория 1“.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем, като за същия период не са
установени несъответствия в качествата на питейната вода.
По систематичен здравен контрол през 2019г. са извършени 4 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №99 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Проблеми може да има основно при аварии и ремонтни дейности.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №100-101- с. Климаш
Водоснабдяването на населението на с. Климаш, Община Сунгурларе с вода за
питейно-битови цели се осъществява от две водовземни съоръжения за подземни води –
дренаж ,,Татарова чешма” и дренаж ,,Селската чешма” в землището на с. Климаш. Водата от
тях се обеззаразява ръчно и постъпва гравитачно във водопроводната мрежа на населеното
място. Населението за което се осигурява вода е 311 жители. Съгласно разпределяният през
годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона – категория 1“.
За периода 2076г.-2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем, като за същия период не са
установени несъответствия в качествата на питейната вода.
През 2017г. е издадено едно предписание за провеждане на задължителни хигиенни
мерки за водоизточниците и са извършени 2 контролни проверки, в резултат на което същите
са приведени в съответствие с изискванията на Наредба №3 от 16 Октомври 2000г.
По систематичен здравен контрол през 2019г. са извършени 4 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели, разпределяна в зона на
водоснабдяване №100-101 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март
2001г. Проблеми може да има основно при аварии и ремонтни дейности.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №102 – с. Костен
Водоснабдяването на населението на с. Костен, Община Сунгурларе с вода за
питейно-битови цели се осъществява от две водовземни съоръжения за подземни води –
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дренаж „Каваците“ и дренаж ,,Софрониева чешма” в землището на с. Костен. Водата се
обеззаразява ръчно и постъпва гравитачно във водопроводната мрежа на населеното място.
Населението за което се осигурява вода е 337 жители. Съгласно разпределяният през
годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона – категория 1“.
За периода 2017г.-2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. не са установени несъответствия в качествата на питейната вода.
- През 2018г. от общо изследвани 8 проби в една проба е установено несъответствие по
показател „колиформи“ - 4/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml.
- През 2019г. не са установени несъответствия в качествата на питейната вода.
Причината за установените отклонения по микробиологичния показател е неправилната
обработка на водата и аварии по водопроводната мрежа.
По систематичен здравен контрол през 2019г. са извършени 4 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около водоизточниците.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №102 отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г. Основна
причина за отклоненията е неправилната обработка на водата, аварии и ремонтни дейности.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №104 – с. Лозица
Водоснабдяването на населението на с. Лозица, Община Сунгурларе с вода за
питейно-битови цели се осъществява от две водовземни съоръжения за подземни води –
дренажи ,,Тетра 1 и 2” в землището на с. Лозица. Водата се обеззаразява с хлорни таблетки
и постъпва гравитачно във водопроводната мрежа на населеното място. Населението за което
се осигурява вода е 10 жители. Съгласно разпределяният през годината обем вода, зоната се
категоризира като „малка зона – категория 4“.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 4 проби в три е установено несъответствие по показател
„колиформи“ с максимална установена стойност – 26/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml
и в две проби по показател „ешерихия коли“ с максимална установена стойност - 4/100
КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml.
- През 2018г. от общо изследвани 5 проби в три проби е установено несъответствие по
показател „колиформи“ с максимална установена стойност – 24/100 КОЕ/ml, при норма 0/100
КОЕ/ml; в една проба е установено несъответствие по показатели „ешерихия коли“ - 1/100
КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml и „вкус“ – неприемливи.
- През 2019г. от общо изследвани 4 проби в две проби са установени несъответствия по
показател „колиформи“ с максимална установена стойност – 10/100 КОЕ/ml, при норма 0/100
КОЕ/ml.
Основна причина за установените отклонения е неправилната обработка на водата и
състоянието на вътресградната водоснабдителна мрежа, като са препоръчани мерки промиване и дезинфекция на системата, замяна и ремонт на аварирали компоненти. Ниското
потребление на вода също допринася за влошаване на качеството.
По систематичен здравен контрол през 2019г. са извършени 4 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №104, като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Основна причина за отклонения е неправилната обработка на водата и състоянието на
водопроводната мрежа.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №105 – с. Манолич
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Водоснабдяването на населението на с. Манолич, Община Сунгурларе с вода за
питейно-битови цели се осъществява от две водовземни съоръжения за подземни води –
каптаж „Баш бунар“ и шахтов кладенец в землището на с. Манолич. Водата се обеззаразява
с натриев хипохлорит чрез АДС и постъпва във водопроводната мрежа на населеното място.
Населението за което се осигурява вода е 1059 жители. Съгласно разпределяният през
годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона – категория 2“. През 2011г. са
издадени 2 бр. Заповеди от БДЧР за учредяване на СОЗ около водовземните съоръжения,
използвани за питейно-битово водоснабдяване.
За периода 2017г.-2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем, като за същия период не се
установяват несъответствия в качествата на питейната вода.
По систематичен здравен контрол през 2019г. са извършени 5 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №105 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №107 – с. Садово
Водоснабдяването на населението на с. Садово, Община Сунгурларе с вода за
питейно-битови цели се осъществява от две водовземни съоръжения за подземни води –
дренаж „Черния извор“ и дренаж в землището на с. Садово. Водата от тях се обеззаразява с
натриев хипохлорит ръчно и постъпва във водопроводната мрежа на населеното място.
Населението за което се осигурява вода е 177 жители. Съгласно разпределяният през
годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона – категория 1“.
За периода 2017г.-2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. и 2018г. не са установени несъответствия в качествата на питейната вода.
- През 2019г. от общо изследвани 5 проби в една проба е установено несъответствие по
показател „колиформи“ - 4/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml.
Най-вероятно причината за установените отклонения е свързана с вътресградната
водоснабдителна система.
По систематичен здравен контрол през 2019г. са извършени 4 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около водоизточниците.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №107 отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г. Проблеми
може да има основно при аварии и ремонтни дейности.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №112 - с. Драганово
Водоснабдяването на населението на с. Драганово, Община Бургас с вода за питейнобитови цели се осъществява чрез смесване на водата от повърхностен водоизточник - язовир
„Камчия” и едно водовземно съоръжение за подземни води – каптаж, намиращ се в
землището на с. Драганово. Водата от каптажа се обеззаразява с натриев хипохлорит чрез
АДС в помпена станция. Населението за което се осигурява вода е 415 жители. Съгласно
разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона – категория
1“. През 2014г. е издадена Заповед от БДЧР за учредяване на санитарно-охранителни зони
около каптирания извор, използван за питейно-битово водоснабдяване.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем, като за същия период не са
установени несъответствия в качествата на питейната вода.
През 2019г. е издадено едно предписание за провеждане на задължителни хигиенни
мерки за водоизточника и е извършена контролна проверка, в резултат на което обекта е
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приведен в съответствие със здравните изисквания и се спазват санитарно-хигиенните
изисквания в пояс I от санитарно-охранителната зона.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 6 проверки на
водоизточника и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №112 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №113 – с. Терзийско
Водоснабдяването на населението на с. Терзийско, Община Сунгурларе с вода за
питейно-битови цели се осъществява от три водовземни съоръжения за подземни води –
дренаж ,,Двете лули”, дренаж ,,Дълбок дол” и дренаж ,,Махле бунар” в землището на с.
Терзийско. Водата от тях се обеззаразява с натриев хипохлорит чрез АДС при ПС и постъпва
във водопроводната мрежа на населеното място. Населението за което се осигурява вода е 70
жители. Съгласно разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като
„малка зона – категория 1“.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем, като за същия период не са
установени несъответствия в качествата на питейната вода.
Издадени са две предписания през 2017г. за провеждане на задължителни хигиенни
мерки за водоизточниците и са извършени 4 контролни проверки, в резултат на което
водоизточниците са приведен в съответствие с изискванията на Наредба №3 от 16 Октомври
2000г.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 4 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около водоизточниците.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №113, като цяло съответстват на изискванията на Наредба №9 от 16 Март
2001г. Село Терзийско е включено в списък на зони на водоснабдяване с постоянно
отклонение по показател ,,нитрати”. Водата в тези зони се следи по утвърден график.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №115 - с. Веселие
Водоснабдяването на населението на с. Веселие, Община Приморско с вода за
питейно-битови цели се осъществява от повърхностен водоизточник - язовир „Ясна поляна”
и 3 броя кладенци с БПС намиращи се в землището на с. Веселие. В регистъра на обектите с
обществено предназначение воден от РЗИ-Бургас са вписани 7 броя кладенци, но се
използват само 3 броя водовземни съоръжения. Водата от тях се обеззаразява с хлор-газ в
бутилки чрез АДС при ПС „Веселие”. През 2014г. във водопроводната мрежа на населеното
място се включва питейна вода и от водоснабдителна система „Ясна поляна”. Населението
за което се осигурява вода е съответно 552 жители. Съгласно разпределяният през годината
обем вода, зоната се категоризира като „малка зона – категория 2“.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. не са установени несъответствия в качествата на питейната вода.
- През 2018г. от общо изследвани 8 проби са установени несъответствия в една проба по
показател „колиформи“ – 3/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml и в една проба по показател
„вкус” – неприемлив.
- През 2019г. не са установени несъответствия в качествата на питейната вода.
Най-вероятно причината за установените отклонения е свързана с вътресградната
водоснабдителна система, като са препоръчани мерки - промиване и дезинфекция на
системата, ремонт на дефектирали и аварирали компоненти.
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През 2019г по систематичен здравен контрол са извършени 2 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около водоизточниците.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №115 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Проблеми може да има основно при аварии и ремонтни дейности.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №116 - с. Вършило
Водоснабдяването на населението на с. Вършило, Община Созопол с вода за питейнобитови цели се осъществява от едно водовземно съоръжение за подземни води – дренаж
„Потомски дол“, намиращ се в землището на с. Вършило. Водата от него се обеззаразява с
натриев хипохлорит чрез АДС към напорния водоем и постъпва във водопроводната мрежа
на населеното място. Населението за което се осигурява вода е 131 жители. Съгласно
разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона – категория
1“. През 2016г. е издадена Заповед от БДЧР за учредяване на СОЗ около водовземното
съоръжение, използвано за питейно-битово водоснабдяване.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. не са установени несъответствия в качествата на питейната вода.
- През 2018г. от общо изследвани 7 проби в една проба е установено несъответствие по
показатели „вкус” – неприемлив.
- През 2019г. от общо изследвани 6 проби в две проби е установено несъответствие по
показатели „калций” – 154,8 mg/l и 165,2 mg/l при норма 150 mg/l.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 2 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №116, като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Установените отклонения по показател „калций” се дължат на състоянието на подземните
води.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №117 - с. Габър
Водоснабдяването на населението на с. Габър, Община Созопол с вода за питейнобитови цели се осъществява от едно водовземно съоръжение за подземни води – шахтов
кладенец, намиращ се в землището на с. Зидарово. Водата от него се обеззаразява с хлор-газ
под налягане чрез АДС в ПС и постъпва във водопроводната мрежа на населеното място.
Населението за което се осигурява вода е 340 жители. Съгласно разпределяният през
годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона – категория 2“. През 2014г. е
издадена Заповед от БДЧР за учредяване на СОЗ около шахтовия кладенец, използван за
питейно-битово водоснабдяване.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем, като за същия период не са
установени несъответствия в качествата на питейната вода.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 2 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №117, като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Проблеми може да има основно при аварии и ремонтни дейности.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №118 - с. Извор
Водоснабдяването на населението на с. Извор, Община Созопол с вода за питейнобитови цели се осъществява от едно водовземно съоръжение за подземни води – шахтов
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кладенец, намиращ се в землището на с. Извор. Водата от него се обеззаразява с хлор-газ под
налягане чрез АДС в ПС и постъпва във водопроводната мрежа на населеното място.
Населението за което се осигурява вода е 453 жители. Съгласно разпределяният през
годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона – категория 1“. През 2015г. е
издадена Заповед от БДЧР за учредяване на СОЗ около шахтовия кладенец, използван за
питейно-битово водоснабдяване.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем, като за същия период не са
установени несъответствия в качествата на питейната вода.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 3 проверки на
водоизточника и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №118 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Проблеми може да има основно при аварии и ремонтни дейности.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №119 - с. Индже войвода
Водоснабдяването на населението на с. Индже войвода, Община Созопол с вода за
питейно-битови цели се осъществява от едно водовземно съоръжение за подземни води –
сондажен кладенец, намиращ се в землището на с. Индже войвода. Водата от него се
обеззаразява с натриев хипохлорит чрез АДС при помпена станция и постъпва във
водопроводната мрежа на населеното място. Населението за което се осигурява вода е 251
жители. Съгласно разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като
„малка зона – категория 1“.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 4 проби са установени следните несъответствия: в една
проба по показател „колиформи“ – 80/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml; в една проба по
показател „ешерихия коли“ - 23/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml; в една проба по
показатели „цвят“ и „мътност“ – неприемливи; в една проба по показател „калций“ – 168
mg/l, при норма 150 mg/l.
- През 2018г. от общо изследвани 7 проби е установено несъответствие в три проби по
показател показател „калций“ с максимално установена стойност – 172 mg/l, при норма 150
mg/l.
- През 2019г. от общо изследвани 12 проби са установени следните несъответствия: в три
проби по показател „колиформи“ с максимална установена стойност – 81/100 КОЕ/ml, при
норма 0/100 КОЕ/ml; в две проби по показател „вкус“ – неприемлив; в четири проби по
показател „калций“ с максимална установена стойност – 177 mg/l, при норма 150 mg/l.
Несъответстветствието през 2017г. по микробиологични и органолептични
показатели са след авария по водопроводната мрежа. Причината за установените отклонения
е свързана с вътресградната водоснабдителна система, като са препоръчани мерки промиване и дезинфекция на системата, ремонт на вътресградна система.
Издадено е едно предписание през 2019г. за предприемане на задължителни хигиенни
мерки, осигуряващи подаването на безопасна и чиста питейна вода, в резултат на което
качествата на водата, подавана във водопроводната мрежа са приведени в съответствие с
изискванията на Наредба № 9 от 16 Март 2001г. и са извършени контролни проверки.
През 2019г по систематичен здравен контрол са извършени 5 проверки на
водоизточника и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №119 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Отклоненията по микробиологични показатели са свързани със състоянието на
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водоснабдителната система. Установените отклонения по показател „калций” се дължат на
състоянието на подземните води.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №120 - с. Присад
Водоснабдяването на населението на с. Присад, Община Созопол с вода за питейнобитови цели се осъществява от едно водовземно съоръжение за подземни води – дренаж в
землището на с. Присад. Водата от него се обеззаразява с натриев хипохлорит чрез АДС при
помпена станция и постъпва във водопроводната мрежа на населеното място. Населението
за което се осигурява вода е 183 жители. Съгласно разпределяният през годината обем вода,
зоната се категоризира като „малка зона –категория 1“.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 4 проби е установено несъответствие в две проби по
показател „нитрати“ с максимална установена стойност – 55 mg/l, при норма 50 mg/l.
- През 2018г. от общо изследвани 10 проби са установени следните несъответствия: в една
проба по показател „колиформи“ – >80/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml; в една проба
по показател „ешерихия коли“ - 4/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml; в една проба по
показател „вкус”-неприемлив; в четири проби по показател „нитрати“ с максимална
установена стойност – 74 mg/l, при норма 50 mg/l и в две проби по показател „калций” с
максимална установена стойност – 162,4 mg/l, при норма 150 mg/l.
- През 2019г. от общо изследвани 8 проби са установени следните несъответствия: в две
проби по показател „нитрати“ с максимална установена стойност – 52 mg/l, при норма 50
mg/l и в две проби по показател „калций” с максимална установена стойност – 160 mg/l, при
норма 150 mg/l.
Издадено е едно предписание през 2018г. за предприемане на задължителни хигиенни
мерки, осигуряващи подаването на безопасна и чиста питейна вода във водоснабдителната
мрежа на селото. Извършена е контролна проверка, като не са установени несъответствия в
качествата на питейната вода.
При извършване на мониторинг на питейната вода от РЗИ-Бургас през 2019г. се установи
стойност по радиологичен показател „обща алфа-активност“ – 0,15±0,03 Bq/dm³, при
контролно ниво 0,1 Bq/dm³. Във връзка с установените стойности по радиологичен показател
„обща алфа-активност“, които леко превишават контролното ниво от 0,1 Bq/dm³, РЗИ-Бургас
ще проследи радиологичните показатели и през 2020г.
През 2019г. е издадено едно предписание за провеждане на задължителни хигиенни
мерки за водоизточника и е извършена контролна проверка, в резултат на което обекта е
приведен в съответствие със здравните изисквания и се спазват санитарно-хигиенните
изисквания в пояс I от санитарно-охранителната зона.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 7 проверки на водоизточника
и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на санитарно-хигиенните
изисквания в СОЗ около тях.
Най-вероятно причините за установените отклонения по микробиологични показатели са
свързани с водопроводната мрежа на населеното място, като са препоръчани мерки промиване и дезинфекция на системата. По химичен показател „нитрати” причините са
свързани с водовземното съоръжение, като са препоръчани мерки – действия за ограничаване
и отстраняване на причините или замяна на водоизточника с нов.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №119 по изследваните показатели, с изключение на показател „нитрати”,
отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г. Село Присад е включено в
утвърден списък на централно водоснабдени населени места, в които се подава вода с трайни
отклонения по показател „нитрати”. Насочения мониторинг по този показател се извършва
по утвърден график. Установените отклонения по показател „калций” се дължат на
състоянието на подземните води.
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ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №121 - с. Росен
Водоснабдяването на населението на с. Росен, Община Созопол с вода за питейно-битови
цели, се осъществява от два повърхностни водоизточника - язовир „Камчия” и язовир „Ясна
поляна” и водовземни съоръжения за подземни води - 3 броя кладенци с БПС, в землището
на с. Веселие. В регистъра на обектите с обществено предназначение воден от РЗИ-Бургас са
вписани 7 броя кладенци, но се използват само 3 броя водовземни съоръжения. Водата от
кладенците се обеззаразява с хлор-газ в бутилки чрез АДС при ПС „Веселие”. През 2014г.
във водопроводната мрежа на населеното място се включва питейна вода и от
водоснабдителна система „Камчия” и водоснабдителна система „Ясна поляна”. Водата от
всичките водоизточници се смесва в мрежата. Населението, за което се осигурява вода е 1450
жители. Съгласно разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като
„малка зона – категория 2“.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. не са установени несъответствия в качествата на питейната вода.
- През 2018г. от общо изследвани 9 проби са установени следните несъответствия: в две
проби по показател „колиформи“ с максимална установена стойност 9/100 КОЕ/ml, при
норма 0/100 КОЕ/ml; в една проба по показател „ешерихия коли“ - 1/100 КОЕ/ml, при норма
0/100 КОЕ/ml; в една проба по показател „вкус”- неприемлив и в една проба по показател
„мътност”- неприемлива.
- През 2019г. не са установени несъответствия в качествата на питейната вода.
Най-вероятно причината за установените отклонения е свързана с водопроводната мрежа
на населеното място и вътресградната водоснабдителна система, като са препоръчани мерки
- промиване и дезинфекция на системата, ремонт на дефектирали и аварирали компоненти.
Издадено е едно предписание през 2018г. за предприемане на задължителни хигиенни
мерки, осигуряващи подаването на безопасна и чиста питейна вода във водоснабдителната
мрежа на селото. Извършена е контролна проверка, като не са установени несъответствия в
качествата на питейната вода.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 2 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №121 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Установените отклонения са свързани със състоянието на водопроводната мрежа.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №122 – с. Белила
Водоснабдяването на населението на с. Белила, Община Средец с вода за питейнобитови цели, се осъществява от водовземни съоръжения за подземни води – дренаж и шахтов
кладенец в землището на с. Белила. Водата се обеззаразява с натриев хипохлорит ръчно във
водоема и се подава гравитачно във водопроводната мрежа на населеното място.
Населението за което се осигурява вода е 34 жители. Съгласно разпределяният през годината
обем вода, зоната се категоризира като „малка зона – категория 1“.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 5 проби в две е установено несъответствие по показател
„колиформи“ - 47/100 КОЕ/ml и > 80/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml; в една проба по
показател „ешерихия коли“ - 2/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml и в една проба по
показател „калций“- 152,4mg/l, при норма 150 mg/l.
- През 2018г. от общо изследвани 8 проби в две проби е установено несъответствие по
показател „колиформи“ - 7/100 КОЕ/ml и 9/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml и в една
проба по показател „вкус” – неприемлив.
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- През 2019г. от общо изследвани 6 проби в една проба е установено несъответствие по
показател „колиформи“ - 23/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml и по показател „вкус” –
неприемлив.
През 2018г. е издадено едно предписание за подаване на чиста и безопасна питейна
вода във водопроводната мрежа на населеното място.
Издадено е едно предписание през 2019г. за предприемане на задължителни хигиенни
мерки, осигуряващи подаването на безопасна и чиста питейна вода, в резултат на което
качествата на водата, подавана във водопроводната мрежа са приведени в съответствие с
изискванията на Наредба № 9 от 16 Март 2001г. за качеството на водата предназначена за
питейно – битови цели и е извършена контролна проверка.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 3 проверки на
водоизточника и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Най-вероятно причината за установените отклонения е свързана със състоянието на
водопроводната мрежа на населеното място и с неправилна дезинфекция на водата.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №122 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Установените отклонения са свързани със състоянието на водопроводната мрежа на
населеното място и с неправилна дезинфекция.

ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №123 – с. Бистрец
Водоснабдяването на населението на с. Бистрец, Община Средец с вода за питейнобитови цели, се осъществява от две водовземни съоръжения за подземни води - дренаж и
сондаж в землището на с. Бистрец. Водата се обеззаразява с натриев хипохлорит чрез АДС
при помпена станция, постъпва във водоем и се подава гравитачно във водопроводната
мрежа на населеното място. Населението за което се осигурява вода е 122 жители. Съгласно
разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона – категория
1“.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. не са установени несъответствия в качествата на питейната вода.
- През 2018г. в общо изследвани 8 проби в две проби е установено несъответствие по
показател „колиформи“ с максимална установена стойност - 14/100 КОЕ/ml, при норма 0/100
КОЕ/ml и по показател „вкус” – неприемлив.
- През 2019г. не са установени несъответствия в качествата на питейната вода.
Най-вероятно причината за установените отклонения е свързана с водопроводната мрежа
на населеното място и с неправилната дезинфекция на водата.
През 2018г. е издадено едно предписание за провеждане на задължителни хигиенни
мерки и е извършена една контролна проверка, в резултат на което качествата на питейната
вода са приведени в съответствие с изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 3 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №123 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Отклоненията в качеството на водата са свързани със състоянието на водопроводната мрежа
на населеното място и с неправилната дезинфекция на водата.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №124 – с. Богданово
Водоснабдяването на населението на с. Богданово, Община Средец с вода за питейнобитови цели, се осъществява от едно водовземно съоръжение за подземни води - дренаж в
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землището на с. Богданово. Водата се обеззаразява с натриев хипохлорит чрез АДС при
помпена станция, постъпва във водоем и гравитачно се подава във водопроводната мрежа на
населеното място. Населението за което се осигурява вода е 55 жители. Съгласно
разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона –
категория 1“.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. не се установяват несъответствия в качествата на питейната вода.
- През 2018г. не се установяват несъответствия в качествата на питейната вода.
- През 2019г. от общо изследвани 5 проби в една е установено несъответствие по
показател „калций“ – 151 mg/l, при норма 150 mg/l.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 3 проверки на водоизточника
и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на санитарно-хигиенните
изисквания в СОЗ около тях.
Заключение:Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №124 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Установеното леко отклонение по показател „калций” се дължи на състоянието на
подземните води.
№ ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ 125 – с. Вълчаново
Водоснабдяването на населението на с. Вълчаново, Община Средец с вода за питейнобитови цели се осъществява от едно водовземно съоръжение за подземни води – дренаж
„Адмиджа“ в землището на с. Вълчаново. Водата се обеззаразявае с натриев хипохлорит
ръчно във водоем и се подава гравитачно във водопроводната мрежа на населеното място.
Населението за което се осигурява вода е 82 жители. Съгласно разпределяният през годината
обем вода, зоната се категоризира като „малка зона – категория 1“.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. не се установяват несъответствия в качествата на питейната вода.
- През 2018г. от обшо изследвани 7 проби в една е установено несъответствие по
показател „колиформи“ – 6/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml; по показател „калций” –
163,5 mg/l, при норма 150 mg/l и по показател „обща твърдост” – 12,1 mg(Sum)qv/l.
- През 2019г. не се установяват несъответствия в качествата на питейната вода.
Най-вероятно причината за установените отклонения по микробиологични показатели е
свързана с водовземното съоръоръжение и състоянието на водопроводната мрежа на
населеното място.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 4 проверки на водоизточника
и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на санитарно-хигиенните
изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №125 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Проблеми може да има основно при аварии и ремонтни дейности. Установеното отклонение
по показател „калций” се дължи на състоянието на подземните води.

ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №126 – с. Голямо Буково
Водоснабдяването на населението на с. Голямо Буково, Община Средец с вода за
питейно-битови цели се осъществява от едно водовземно съоръжение за подземни води –
каптаж в землището на с. Голямо Буково. Водата се обеззаразява с натриев хипохлорит чрез
АДС при помпена станция, подава се във водоем и постъпва гравитачно във водопроводната
мрежа на населеното място. Населението за което се осигурява вода е 93 жители. Съгласно
разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона –
категория 1“.
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За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 6 проби в две е установено несъответствие по
показатели „мътност“ и „вкус“ - „неприемливи“.
- През 2018г. не се установяват несъответствия в качествата на питейната вода.
- През 2019г. от общо изследвани 5 проби в една е установено несъответствие по
показател „калций” – 154 mg/l, при норма 150 mg/l
Най-вероятно причината за установените отклонения е свързана със състоянието на
водопроводната мрежа на населеното място.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 2 проверки на
водоизточника и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №126, като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Отклоненията в качеството на водата са свързани със състоянието на водопроводната мрежа
на населеното място. Установеното отклонение по показател „калций” се дължи на
състоянието на подземните води.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №127-128 – с. Долно Ябълково
Водоснабдяването на населението на с. Долно Ябълково, Община Средец с вода за
питейно-битови цели се осъществява от три водовземни съоръжения за подземни води каптаж №1 и №2 със събирателна шахта и каптаж №3 в землището на с. Долно Ябълково.
Водата се обеззаразява с натриев хипохлорит ръчно във водоем и постъпва гравитачно във
водопроводната мрежа на населеното място. Населението за което се осигурява вода е 17
жители. Съгласно разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като
„малка зона – категория 4“.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 5 проби в една е установено несъответствие по
показатели „цвят“, „вкус“ и „мътност“ - „неприемливи“.
- През 2018г. от общо изследвани 8 проби в една е установено несъответствие по
показател „колиформи“ - 23/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml; по показател „ешерихия
коли“ - 9/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml и по показатели „вкус“, „цвят” и „мътност“ „неприемливи“.
- През 2019г. от общо изследвани 6 проби в една е установено несъответствие по
показател „колиформи“ - 81/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml; в две проби по показатели
„вкус“ и „мътност“ - „неприемливи“ и в една проба по показател „цвят” – неприемлив.
През 2018г. е издадено едно предписание за провеждане на задължителни хигиенни
мерки и е извършена една контролна проверка, в резултат на което качествата на питейната
вода са приведени в съответствие с изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Издадено е едно предписание през 2019г. за предприемане на задължителни хигиенни
мерки, осигуряващи подаването на безопасна и чиста питейна вода, в резултат на което
качествата на водата, подавана във водопроводната мрежа са приведени в съответствие с
изискванията на Наредба № 9 от 16 Март 2001г. и е извършена контролна проверка.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 3 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Най-вероятно причината за установените отклонения е свързана със състоянието на
водопроводната мрежа на населеното място и неправилната дезинфекция на водата.
Препоръчаните мерки са свързани с почистване, промиване и дезинфекция на системата.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №127-128 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март
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2001г. Отклоненията в качеството на водата са свързани със състоянието на водопроводната
мрежа на населеното място и неправилната дезинфекция на водата.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №129 – с. Драка
Водоснабдяването на населението на с. Драка, Община Средец с вода за питейно-битови
цели се осъществява от едно водовземно съоръжение за подземни води - шахтов кладенец в
землището на с. Драка. Водата се обеззаразява с натриев хипохлорит чрез АДС във водоем и
постъпва гравитачно във водопроводната мрежа на населеното място. АДС е въведена през
2019г. Населението за което се осигурява вода е 73 жители. Съгласно разпределяният през
годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона – категория 1“.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. не се установяват несъответствия в качествата на питейната вода.
- През 2018г. от общо изследвани 6 проби в една е установено несъответствие по
показател „колиформи“ – 5/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml и по показател „вкус” –
неприемлив.
- През 2019г. от общо изследвани 8 проби в две е установено несъответствие по показател
„колиформи“ с максимална установена стойност - 81/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml;
по показател „ешерихия коли“ с максимална установена стойност - 53/100 КОЕ/ml, при норма
0/100 КОЕ/ml и по показател „вкус“ - неприемлив.
Най-вероятно причината за установените отклонения е свързана с неправилна
дезинфекция на водата. Препоръчаните мерки са свързани с почистване, промиване и
дезинфекция на системата.
Издадени са две предписание през 2019г. за предприемане на задължителни хигиенни
мерки, осигуряващи подаването на безопасна и чиста питейна вода, в резултат на което
качествата на водата, подавана във водопроводната мрежа са приведени в съответствие с
изискванията на Наредба № 9 от 16 март 2001г., като са извършени две контролни проверки.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 2 проверки на
водоизточника и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №129 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Проблеми може да има основно при аварии и ремонтни дейности.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №130 – с. Дюлево
Водоснабдяването на населението на с.Дюлево, Община Средец с вода за питейно-битови
цели се осъществява от две водовземни съоръжения за подземни води - тръбен кладенец в
землището на с.Дюлево и тръбен кладенец в землището на гр.Средец. Водата се обеззаразява
с натриев хипохлорит чрез АДС при помпена станция и се подава гравитачно във
водопроводната мрежа на населеното място. Населението за което се осигурява вода е 426
жители. Съгласно разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като
„малка зона – категория 2“. През 2011г. е издадена Заповед от БДЧР за учредяване на СОЗ
около тръбен кладенец, използван за питейно-битово водоснабдяване.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 7 проби в две е установено несъответствие по показател
„колиформи“ с максимално установена стойност – >80/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml.
- През 2018г. не се установяват несъответствия в качествата на питейната вода.
- През 2019г. от общо изследвани 8 проби в една е установено несъответствие по
показател „колиформи“ – 6/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml.
Най-вероятно причината за установените отклонения е свързана с водопроводната мрежа
на населеното място и неправилната дезинфекция на водата. Препоръчаните мерки са
свързани с почистване, промиване и дезинфекция на системата.
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През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 3 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №130 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Проблеми може да има основно при аварии и ремонтни дейности.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №131-132 – с. Зорница
Водоснабдяването на населението на с. Зорница, Община Средец с вода за питейнобитови цели се осъществява от три водовземни съоръжения за подземни води - каптаж
„Смокинята“, каптаж „Кара дере“ и тръбен кладенец в землището на с. Зорница. Тръбния
кладенец е вписан в регистъра на обектите с обществено предназначение воден от РЗИБургас през 2019г. Водата се обеззаразява с натриев хипохлорит чрез 3 бр. АДС към всеки
водоем и постъпва гравитачно във водопроводната мрежа на населеното място. Населението
за което се осигурява вода е 317 жители. Съгласно разпределяният през годината обем вода,
зоната се категоризира като „малка зона – категория 1“. През 2012г. е издадена Заповед от
БДЧР за учредяване на СОЗ около водовземните съоръжения, използвани за питейно-битово
водоснабдяване.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 9 проби в две е установено несъответствие по показател
„нитрати“ с максимално установена стойност - 55 mg/l, при норма 50 mg/l, в една проба по
показател „колиформи“ - 17/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml и в една проба по
показател „ешерихия коли“ - 17/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml.
- През 2018г. не се установяват несъответствия в качествата на питейната вода.
- През 2019г. от общо изследвани 10 проби в три е установено несъответствие по
показател „колиформи“ с максимална установена стойност - 27/100 КОЕ/ml, при норма 0/100
КОЕ/ml; в две проби по показател „ешерихия коли“ с максимална установена стойност 3/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml и по показател „вкус” – неприемлив.
През 2017г. е издадено едно предписание за обособяване на санитарно-охранителна зона
около водоизточника.
Най-вероятно причината за установените отклонения е свързана с неправилна обработка
на водата и състоянието на водовземните съоръжения.
Издадено е едно предписание през 2019г. за предприемане на задължителни хигиенни
мерки, осигуряващи подаването на безопасна и чиста питейна вода, в резултат на което
качествата на водата, подавана във водопроводната мрежа са приведени в съответствие с
изискванията на Наредба № 9 от 16 март 2001г. като е извършена контролна проверка.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 5 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №131-132 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март
2001г. Отклоненията са свързани с неправилна обработка на водата и водовземните
съоръжения. Село Зорница е включено в утвърден списък на централно водоснабдени
населени места, в които се подава вода с трайни отклонения по показател „нитрати”.
Насочения мониторинг по този показател се извършва по утвърден график.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №133 – с. Кирово
Водоснабдяването на населението на с. Кирово, Община Средец с вода за питейно-битови
цели се осъществява от две водовземни съоръжения за подземни води - каптаж „Баш
дермени“ и каптаж в землището на с. Кирово. Водата се обеззаразява с натриев хипохлорит
ръчно във водоем и се подава гравитачно във водопроводната мрежа на населеното място.
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Населението за което се осигурява вода е 39 жители. Съгласно разпределяният през годината
обем вода, зоната се категоризира като „малка зона – категория 1“.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 4 проби в три е установено несъответствие по показател
„колиформи“ с максимална установена стойност 8/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml.
- През 2018г. от общо изследвани 8 проби са установени следните несъответствия: в три
проби по показател „колиформи“ с максимална установена стойност - >80/100 КОЕ/ml, при
норма 0/100 КОЕ/ml; в една проба по показател „ешерихия коли“ - 1/100 КОЕ/ml, при норма
0/100 КОЕ/ml; в една проба по показатели „вкус“ и „мътност“ - „неприемливи“.
- През 2019г. не се установяват несъответствия в качествата на питейната вода.
Причината за установените отклонения е свързана със състоянието на водопроводната
мрежа на населеното място и вътресградните мрежи и неправилна обработка на водата.
Препоръчаните мерки са свързани с почистване, промиване и дезинфекция на системата.
През 2018г. е издадено едно предписание за провеждане на задължителни хигиенни
мерки и е извършена една контролна проверка, в резултат на което качествата на питейната
вода са приведени в съответствие с изискванията на Наредба №9 от 16 март 2001г.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 2 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около водоизточниците.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №133 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Отклоненията са свързани със състоянието на водопроводната мрежа на населеното място,
вътресградните мрежи и неправилна обработка на водата.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №134 – с. Кубадин
Водоснабдяването на населението на с. Кубадин, Община Средец с вода за питейнобитови цели се осъществява от две водовземни съоръжения за подземни води - каптаж
„Бахчата“ и дренаж със събирателна шахта в землището на с. Кубадин. Водата се
обеззаразява с натриев хипохлорит ръчно при помпена станция, постъпва във водоем и се
подава гравитачно във водопроводната мрежа на населеното място. Населението за което се
осигурява вода е 72 жители. Съгласно разпределяният през годината обем вода, зоната се
категоризира като „малка зона – категория 1“.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. не се установяват несъответствия в качествата на питейната вода.
- През 2018г. от общо изследвани 8 проби са установени следните несъответствия: в една
проба по показател „колиформи” – 64/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml; в една проба по
показател „калций“ – 156,4 mg/l, при норма 50 mg/l и по показател „вкус“ - „неприемлив“.
- През 2019г. от общо изследвани 7 проби е установено несъответствие в една проба по
показател „колиформи” – 15/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml и по показател „вкус” –
неприемлив.
Най-вероятно причината за установените отклонения е свързана с водопроводната мрежа
на населеното място и неправилната дезинфекция. Препоръчаните мерки са свързани с
почистване, промиване и дезинфекция на системата.
През 2018г. е издадено едно предписание за провеждане на задължителни хигиенни
мерки и е извършена една контролна проверка, в резултат на което качествата на питейната
вода са приведени в съответствие с изискванията на Наредба №9 от 16 март 2001г.
При извършване на мониторинг на питейната вода от РЗИ-Бургас през 2019г. се установи
стойност по радиологичен показател „обща алфа-активност“ – 0,23±0,04 Bq/dm³, при
контролно ниво 0,1 Bq/dm³. В тази връзка е извършено повторно пробонабиране. Резултатата
от проведеното допълнително изпитване е 0,13±0,02 Bq/dm³.
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Във връзка с установените стойности по радиологичен показател „обща алфа-активност“,
които леко превишават контролното ниво от 0,1 Bq/dm³, РЗИ-Бургас ще проследи
радиологичните показатели и през 2020г.
Издадено е едно предписание през 2019г. за предприемане на задължителни хигиенни
мерки, осигуряващи подаването на безопасна и чиста питейна вода, в резултат на което
качествата на водата, подавана във водопроводната мрежа са приведени в съответствие с
изискванията на Наредба № 9 от 16 март 2001г., като е извършена контролна проверка.
През 2019г по систематичен здравен контрол са извършени 3 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №134 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Отклоненията са свързани със състоянието на водопроводната мрежа на населеното място,
вътресградните мрежи и неправилната дезинфекция на водата.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №135 - с. Малина
Водоснабдяването на населението на с. Малина, Община Средец с вода за питейнобитови цели се осъществява от едно водовземно съоръжение за подземни води – дренаж,
намиращ се в землището на с. Малина. Водата се обеззаразява чрез 2 бр. АДС и постъпва във
водопроводната мрежа на населеното място. Населението за което се осигурява вода е 69
жители. Съгласно разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като
„малка зона – категория 1“.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. поради авария населеното място дълъг период е било без вода. След
отстраняване на проблема не са установени несъответствия в качествата на питейната вода.
- През 2018г. от общо изследвани 8 проби в една проба е установено несъответствие по
показател „нитрати“ - 51 mg/l, при норма 50 mg/l.
- През 2019г. от общо изследвани 7 проби са установени следните несъответствия: в една
проба по показател „колиформи“ – 5/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml; по показател
„ешерихия коли“ - 3/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml; по показател „вкус“ – неприемлив
и в три проби по показател „нитрати” с максимална установена стойност - 52 mg/l, при норма
50 mg/l.
Установените отклонения по показател „нитрати” са свързани с водовземното
съоръжение, като са препоръчани мерки за ограничаване и отстраняване на причините или
замяна на водоизточника с нов.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 2 проверки на водоизточника
и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на санитарно-хигиенните
изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №134 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.,
с изключение на показател „нитрати”. Село Малина е включено в утвърден списък на
централно водоснабдени населени места, в които се подава вода с трайни отклонения по
показател „нитрати”. Насочения мониторинг по този показател продължава по утвърден
график.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №136 – 1/2 от с. Момина църква
Водоснабдяването на населението на 1/2 част от с. Момина църква, Община Средец с
вода за питейно-битови цели се осъществява от едно водовземно съоръжение за подземни
води – каптаж „Матларски дол“, намиращ се в землището на с. Момина църква. Водата се
обеззаразява с натриев хипохлорит и постъпва във водопроводната мрежа на част от
населеното място. Населението за което се осигурява вода е 141 жители. Зона на
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водоснабдяване №136 обхваща около 1/2 от с. Момина църква. Съгласно разпределяният
през годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона – категория 1“.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. не са установени несъответствия в качествата на питейната вода.
- През 2018г. от общо изследвани 6 проби в една проба е установено несъответствие по
показатели „вкус”, „цвят” и „мътност”.
- През 2019г. не са установени несъответствия в качествата на питейната вода.
Най-вероятно причините за установените отклонения са свързани със състоянието на
водоснабдителната система.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 2 проверки на водоизточника
и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на санитарно-хигиенните
изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №136 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Причините за отклоненията са свързани със състоянието на водоснабдителната система.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №137 - 1/2 от с. Момина църква
Водоснабдяването на населението на 1/2 част от с. Момина църква, Община Средец с
вода за питейно-битови цели се осъществява от едно водовземно съоръжение за подземни
води – каптаж намиращ се в землището на с. Момина църква. Водата се обеззаразява с
натриев хипохлорит чрез АДС и постъпва във водопроводната мрежа на част от населеното
място. Населението за което се осигурява вода е около 141 жители. Зона на водоснабдяване
№137 обхваща 1/2 от с. Момина църква. Съгласно разпределяният през годината обем вода,
зоната се категоризира като „малка зона – категория 1“.
За периода 2017г.-2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. не са установени несъответствия в качествата на питейната вода.
- През 2018г. не са установени несъответствия в качествата на питейната вода.
- През 2019г. от общо изследвани 5 проби в една проба е установено несътветствие по
показател „колиформи“– 5/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml и по показатели „вкус“ –
неприемлив.
Най-вероятно причините за установените отклонения са свързани с обработката на
водата, като са препоръчани мерки - промиване и дезинфекция на системата.
Издадено е едно предписание през 2019г. за предприемане на задължителни хигиенни
мерки, осигуряващи подаването на безопасна и чиста питейна вода, в резултат на което
качествата на водата, подавана във водопроводната мрежа са приведени в съответствие с
изискванията на Наредба № 9 от 16 март 2001г., като е извършена контролна проверка.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършен 2 проверки на водоизточника
и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на санитарно-хигиенните
изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №137 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Причините за отклоненията са свързани с обработката на водата и състоянието на
водоснабдителната система.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №138 - с. Загорци, с. Светлина и с. Орлинци
Водоснабдяването на населението на с. Загорци, с. Светлина и с. Орлинци, Община
Средец с вода за питейно-битови цели се осъществява от едно водовземно съоръжение за
подземни води – шахтов кладенец, намиращ се в землището на с. Загорци. Водата от него се
обеззаразява с натриев хипохлорит чрез АДС към помпена станция и постъпва във
водопроводната мрежа на населените места. Населението за което се осигурява вода е 888
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жители. Съгласно разпределяния през годината обем вода, зоната се категоризира като
„малка зона – категория 2“.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 7 проби в една проба е установено несъответствие по
показатели „вкус“ и „мътност“ - неприемливи.
- През 2018г. не са установени несъответствия в качествата на питейната вода.
- През 2019г. не са установени несъответствия в качествата на питейната вода.
Най-вероятно причината за установените отклонения е свързана с водопроводната мрежа
на населените мяста, като са препоръчани мерки - промиване и дезинфекция на системата,
ремонт на дефектирали и аварирали компоненти.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 4 проверки на водоизточника
и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на санитарно-хигиенните
изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №138 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Проблеми може да има основно при аварии и ремонтни дейности.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №139 - с. Проход
Водоснабдяването на населението на с. Проход, Община Средец с вода за питейно-битови
цели се осъществява от две водовземни съоръжения за подземни води – шахтов кладенец и
сондажен кладенец, намиращи се в землището на с. Проход. Водата от тях се обеззаразява с
натриев хипохлорит чрез АДС към помпена станция и постъпва във водопроводната мрежа
на населеното място. Населението за което се осигурява вода е 117 жители. Съгласно
разпределяния през годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона – категория
1“.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. не са установени несъответствия в качествата на питейната вода.
- През 2018г. от общо изследвани 7 проби в една проба е установено несъответствие по
показател „колиформи“ – 81/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml и по показатели „вкус“ –
неприемлив.
- През 2019г. не са установени несъответствия в качествата на питейната вода.
Най-вероятно причините за установените отклонения са свързани с обработката на водата
и/или състоянието на водопроводната мрежа на населеното място.
През 2018г. е издадено едно предписание за провеждане на задължителни хигиенни
мерки и е извършена една контролна проверка, в резултат на което качествата на питейната
вода са приведени в съответствие с изискванията на Наредба №9 от 16 март 2001г.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 4 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №139 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Причините за отклоненията са свързани с обработката на водата и състоянието на
водоснабдителната система. Проблеми може да има основно при аварии и ремонтни
дейности.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №140 - с. Радойново
Водоснабдяването на населението на с. Радойново, Община Средец с вода за питейнобитови цели се осъществява от две водовземни съоръжения за подземни води –дренаж и
дренаж „Макшева чешма“ в землището на с. Радойново. Водата от тях се обеззаразява с
натриев хипохлорит чрез АДС към помпена станция и постъпва във водопроводната мрежа
на населеното място. Населението за което се осигурява вода е 51 жители. Съгласно
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разпределяния през годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона – категория
1“.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 9 проби са установени следните несъответствия: в две
проби по показател „колиформи“ с максимална установена стойност – 29/100 КОЕ/ml, при
норма 0/100 КОЕ/ml; в една проба по показател „ешерихия коли“ - 25/100 КОЕ/ml, при норма
0/100 КОЕ/ml; в една проба по показател „вкус“ – неприемлив.
- През 2018г. и 2019г. не са установени несъответствия в качествата на питейната вода.
Най-вероятно причината за установените отклонения е свързана с обработката на водата,
състоянието на водопроводната мрежа на населеното място и вътресградната
водоснабдителна система, като са препоръчани мерки - промиване и дезинфекция на
системата, ремонт на дефектирали и аварирали компоненти.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 3 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №140 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Причините за отклоненията са свързани с обработката на водата и състоянието на
водоснабдителната система. Село Радойново е включено в списъка на централно
водоснабдени населени места в които се подава вода с трайни отклонения по показател
„нитрати”, но през последните години няма отклонения по този показател. Насочения
мониторинг по този показател продължава по утвърден график.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №141 - с. Синьо Камене
Водоснабдяването на населението на с. Синьо Камене, Община Средец, с вода за
питейно-битови цели се осъществява от едно водовземно съоръжение за подземни води –
дренаж, намиращ се в землището на с. Синьо Камене. Водата от него се обеззаразява ръчно
с натриев хипохлорит във водоема и постъпва във водопроводната мрежа на населеното
място. Населението за което се осигурява вода е 20 жители. Съгласно разпределяният през
годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона –категория 4“.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 5 проби са установени следните несъответствия: в три
проби по показател „колиформи“ с максимална установена стойност – 80/100 КОЕ/ml, при
норма 0/100 КОЕ/ml; в две проби по показател „ешерихия коли“ с максимална установена
стойност – 53/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml.
Най-вероятно причината за установените отклонения по микробиологични показатели е
свързана с обработката на водата и лоша поддръжка на водоснабдителната мрежа, като са
препоръчани мерки- промиване и дезинфекция на системата, ремонт на дефектирали и
аварирали компоненти, незабавни действия за недопускане увреждане на човешкото здраве
(даване на препоръки на населението и временно спиране на водоподаването).
Издадено е едно предписание през 2017г. за провеждане на задължителни хигиенни
мерки и е извършена една контролна проверка, в резултат на което качествата на питейната
вода по тези показатели са приведени в съответствие с изискванията на Наредба №9 от 16
март 2001г.
- През 2018г. от общо изследвани 5 проби е установено несъответствие в две проби по
показател „колиформи“ – ˃80/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml и по показател „вкус“ –
неприемлив.
Издадено е едно предписание през 2018г. за провеждане на задължителни хигиенни
мерки и е извършена една контролна проверка, в резултат на което качествата на питейната
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вода по тези показатели са приведени в съответствие с изискванията на Наредба №9 от 16
март 2001г.
- През 2019г. са установени следните стойности: по показател „обща алфа активност” –
0,77 Bq/dm³, при контролно ниво 0,1 Bq/dm³ и по показател „естествен уран“ – 0,066 mg/l при
норма 0,03 mg/l
От проведения от РЗИ–Бургас мониторинг през 2014г., 2015г. и 2016г. на качествата на
водата, предназначена за питейно-битови цели, подавана във водопроводната мрежа на с.
Синьо Камене, се установиха следните стойности по показател „обща алфа активност:
- през 2014г. - 0,9 Bq/dm³ и 0,88 Bq/dm³, при норма 0,5 Bq/dm³; през 2015г. - 0,83
Bq/dm³, при норма 0,5 Bq/dm³; през 2016г. - 1,31 Bq/dm³, при норма 0,1 Bq/dm³.
Поради констатираните несъответствия РЗИ-Бургас е изпратила писмо с изх. №39-0079/05.10.2016г. до кмета на Община Средец с копие до „ВиК“ ЕАД гр. Бургас с искане да се
предприемат мерки, водата доставяна чрез водопроводната мрежа на населеното място да
отговаря на стойностите на показателите определени в Приложение №1 към чл.5, ал.1 от
Наредба №9 от 16 март 2001г., с цел да се защити здравето на населението от неблагоприятно
въздействие.
До месец април 2017г. не е получен отговор на посоченото писмо. По този повод
служители на РЗИ-Бургас връчиха на „ВиК“ ЕАД гр. Бургас предписание с изх. № ДЗК129/24.04.2017г. за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки
свързани с установените несъответствия при централното водоснабдяване на населението на
с. Синьо Камено.
На 16.05.2017г. е извършено пробонабиране от служители на РЗИ-Бургас съвместно с
представители на „ВиК“ ЕАД гр.Бургас на питейна вода от централен водоизточник –
дренаж, вписан в регистъра на обектите с обществено предназначение контролирани от РЗИБургас под № 0201002927/01.06.2006г. и от каптаж „старата чешма“ осигуряващ вода за две
къщи от селото.
При извършения радиологичен анализ на водната проба от РЗИ-Бургас, се констатира,
че същата не съответства по показател „обща алфа-активност“ - измерена е стойност 2,23
Bq/l, при норма 0,1 Bq/l.
В изпълнение на предписание на РЗИ-Бургас с писмо от „ВиК“ ЕАД Бургас постъпиха
резултатите от анализа на водата проведен в Изпитвателна лаборатория по радиоекология и
радиоизотопни изследвания към Институт по почвознание, агротехнологии и защита на
растенията „Н. Пушкаров“ гр. София, като стойностите са:
- Протокол от изпитване на питейна вода от дом Тодорови (дренаж) - „обща алфа
активност“ - 0,73 Bq/dm³, при норма 0,1 Bq/dm³ и „естествен уран“ – 0,077 mg/l, при норма
0,03 mg/l;
- Протоколи от изпитване на питейна вода от дом Тодорови (каптаж „старата чешма“
осигуряващ вода за две къщи от селото) - „обща алфа активност“ - 0,15 Bq/dm³, при норма
0,1 Bq/dm³.
По неофициални данни на територията близо до с. Синьо Камене има находища на
полезни изкопаеми, част от които не се експлоатират.
Във връзка с предоставените от „ВиК“ ЕАД гр. Бургас данни и констатираните
несъответствия с изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г., РЗИ-Бургас издаде
предписание за спиране незабавно подаването на водата, използвана за питейно – битови
цели, чрез водоснабдителната мрежа за населението на с.Синьо Камене, Община Средец и
провеждане на задължителни мероприятия от страна на дружеството, свързани с:
осигуряване на населението с вода за питейно-битови цели чрез цистерни или бутилирана;
писмено информиране на РЗИ-Бургас за последващите действия и мерки от страна на „ВиК“
ЕАД, гр. Бургас, за привеждане в норма на показателите „обща алфа активност“ и „естествен
уран“; след извършване на необходимите мерки да се извърши контролна проверка и
пробонабиране на вода от водоснабдителната мрежа на с. Синьо Камене, Община Средец.
РЗИ-Бургас е връчила на „ВиК“ ЕАД Заповед за спиране на дейност със значение за
здравето на човека – използването на вода за питейно-битови цели. През 2017г. са извършени
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три проверки във връзка със заповедта, като същата се изпълнява. За нуждите на населението
оператора е осигурил доставяне на вода за питейно-битови цели чрез водоноска.
Изпратено е писмо до Областния управител на Област Бургас с информация за
предприетите действия от страна на РЗИ-Бургас и с искане да се предприемат спешни мерки
от страна на местната власт за информиране на населението, чрез допълнително поставяне
на информационни табели на обществени места в населеното място.
Съставен е и връчен акт за установяване на административно нарушение от
юридическо лице на Изпълнителния директор на „ВиК“ ЕАД гр. Бургас за следното
нарушение: каптаж „старата чешма“ осигуряващ вода за две къщи от селото не е вписан в
регистъра на обектите с обществено предназначение, воден от РЗИ-Бургас като централен
водоизточник за питейно-битово водоснабдяване.
Във връзка с издадената през 2017г. Заповед за спиране на дейност със значение за
здравето на човека – използването на вода за питейно-битови цели чрез водоснабдителната
мрежа на с. Синьо Камене поради констатирани несъответствия на качествата на водата,
предназначена за питейно-битови цели по показатели „обща алфа-активност“ и „естествен
уран“, в Министерство на здравеопазването чрез администрацията на Министерски съвет са
постъпили писма от жители на населеното място с искане да се разреши на „ВиК” ЕАД гр.
Бургас да възстанови подаването на вода от водоизточника само за „хигиенни нужди”. С
декларация постъпила в РЗИ-Бургас, жителите на с. Синьо Камене заявяват че са наясно с
обстоятелството, че водата подавана от „ВиК“ ЕАД гр. Бургас в селото е негодна за пиене по
радиологични показатели, но изразяват категоричното си желание водоподаването от
каптиран извор „Брестите“ да бъде възстановено само за хигиенни нужди.
Предвид гореизложеното и въз основа на приложената декларация от жителите от с.
Синьо Камене, изпълнителния директор на „ВиК“ ЕАД гр. Бургас е поискал разрешение за
възстановяване на водоснабдяването на селото от каптиран извор „Брестите“ за ползване от
населението само за битови цели и категорична забрана за използване за питейни нужди.
Изготвено е становище от началник на отдел „Радиационен контрол“ и началник на
отдел „Държавен здравен контрол“, в Дирекция „Обществено здраве“ при РЗИ-Бургас,
относно анализ на здравно-радиационния риск за населението на с. Синьо Камене, Община
Средец от използване на водата, подавана във водопроводната мрежа на населеното място,
която е показала несъответствие с изискванията на Наредба №9 от 16 март 2001г. по
радиологични показатели и оценка на епидемиологичния риск за населението от липса на
вода за хигиенни и битови цели, със заключение, че водата може да се използва само за
битови цели, като изрично се забрани използването ú за питейни нужди и приготвяне на
храни, включително и влагането в хранителни продукти.
Въз основа на посочените обстоятелства, Директора на РЗИ-Бургас със Заповед
възстановява временно спряната дейност, като разрешава подаването на вода чрез
водоснабдителната мрежа за населението на с. Синьо Камене, Община Средец, която да се
използва само и единствено за битови цели и категорично забранява използването на водата
за питейни нужди.
Заключение: Причините за отклоненията по радиологични показатели са свързани с
водоизточника, а именно подпочвените слоеве през които преминава дренираната вода са
обогатени с полезни изкопаеми с повишена радиоактивност. Качествата на водата за
питейно-битови цели разпределяна в зона на водоснабдяване №140 по останалите химични
показатели като цяло отговаря на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г. Към
момента вода за питейни цели се осигурява чрез доставяне с водоноска в населеното място.
Извършват се контролни проверки на водата.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №142 - с. Сливово
Водоснабдяването на населението на с. Сливово, Община Средец с вода за питейнобитови цели се осъществява от едно водовземно съоръжение за подземни води – дренаж,
намиращ се в землището на с. Сливово. Водата от него се обеззаразява ръчно с натриев
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хипохлорит във водоема и постъпва във водопроводната мрежа на населеното място.
Населението за което се осигурява вода е 95 жители. Съгласно разпределяния през годината
обем вода, зоната се категоризира като „малка зона – категория 1“.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 5 проби в една проба е установено несъответствие по
показател „колиформи“ – 13/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml и по показател „ешерихия
коли“ - 8/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml.
- През 2018г. не са установени несъответствия в качествата на питейната вода.
- През 2019г. не са установени несъответствия в качествата на питейната вода.
Най-вероятно причината за установените отклонения е свързана с обработката на водата
и състоянието на водопроводната мрежа на населеното място, като са препоръчани мерки промиване и дезинфекция на системата, ремонт на дефектирали и аварирали компоненти.
Малкото и неравномерно потребление на вода в зоната създава трудности при определяне на
необходимото количество препарат за дезинфекция.
През 2017г. е издадено едно предписание за провеждане на задължителни хигиенни
мерки и е извършена една контролна проверка, в резултат на което качествата на питейната
вода са приведени в съответствие с изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 2 проверки на водоизточника
и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на санитарно-хигиенните
изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №142 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Причините за отклоненията по микробиологични показатели са свързани с обработката на
водата и състоянието на водоснабдителната система.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №143 - 1/3 от гр. Средец (ниска зона)
Водоснабдяването на населението на 1/3 част от гр. Средец (ниска зона) с вода за
питейно-битови цели се осъществява от повърхностен водоизточник - язовир „Ясна поляна“
и шест водовземни съоръжения за подземни води – шахтови и тръбни кладенци с БПС в
землището на гр. Средец. Водата от тях се смесва и след обеззаразяване с хлор-газ към
помпена станция постъпва във водопроводната мрежа на част от населеното място.
Населението за което се осигурява вода е 2871 жители. Зона на водоснабдяване №143
обхваща 1/3 от гр. Средец - ниска зона. Съгласно разпределяният през годината обем вода,
зоната се категоризира като „Голяма зона“. През 2017г. е издадена Заповед от БДЧР за
учредяване на санитарно-охранителни зони около водоизточниците, използвани за питейнобитово водоснабдяване.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. при извършен лабораторен анализ от отдел „Радиационен контрол”,
Дирекция ОЗ при РЗИ–Бургас на питейната вода, по показател „обща алфа активност” се
установиха стойности 0,14±0,03 Bq/dm³ и 0,12±0,02 Bq/dm при контролно ниво 0,1 Bq/dm³.
- През 2018г. от общо изследвани 18 проби в две проби е установено несъответствие по
показатели „вкус“ и „мътност“ – неприемливи.
През 2018г. при извършване на анализ на питейната вода и на сурова вода от РЗИ-Бургас,
се установиха стойности по радиологичен показател „обща алфа-активност“ – 0,04 Bq/dm³ и
0,07 Bq/dm³ при контролно ниво 0,1 Bq/dm³.
Резултата от проведеното допълнително изпитване от „ВиК“ ЕАД гр.Бургас е – 0,02
Bq/dm³, съгласно протокол от изпитване на води на Изпитвателна лаборатория по
радиоекология и радиоизотопни изследвания към Институт по почвознание, агротехнологии
и защита на растенията „Н. Пушкаров“ гр. София.
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Най-вероятно причината за установените отклонения по органолептични показатели е
свързана с аварии по водопроводната мрежа на населеното място, като са препоръчани мерки
- промиване и дезинфекция на системата, ремонт на дефектирали и аварирали компоненти.
- През 2019г. не са установени несъответствия в качествата на питейната вода.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 10 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №143 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №144 - с. Суходол
Водоснабдяването на населението на с. Суходол, Община Средец с вода за питейнобитови цели се осъществява от две водовземни съоръжения за подземни води – дренаж 1 и
дренаж 2 в землището на с. Суходол. Водата от тях се обеззаразява ръчно с натриев
хипохлорит към водоема и постъпва във водопроводната мрежа на населеното място.
Населението за което се осигурява вода е 87 жители. Съгласно разпределяният през годината
обем вода, зоната се категоризира като „малка зона – категория 1“.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. не са установени несъответствия в качествата на питейната вода.
- През 2018г. от общо изследвани 6 проби са установени следните несъответствия: в една
проба по показател „колиформи“ – >80/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml и по показател
„вкус” – неприемлив; в една проба по показател „нитрати“ – 62 mg/l, при норма 50 mg/l.
- През 2019г. от общо изследвани 9 проби са установени следните несъответствия: в две
проби по показател „колиформи“ с максимална установена стойност – 23/100 КОЕ/ml, при
норма 0/100 КОЕ/ml и по показател „вкус” – неприемлив; в една проба по показател
„ешерихия коли” - 1/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml; в пет проби по показател
„нитрати“ с максимална установена стойност – 59 mg/l, при норма 50 mg/l.
При извършване на мониторинг на питейната вода от РЗИ-Бургас през 2019г. се установи
стойност по радиологичен показател „обща алфа-активност“ – 0,28±0,05 Bq/dm³, при
контролно ниво 0,1 Bq/dm³. В тази връзка е издадено предписание и извършена съвместна
проверка и пробонабиране с „ВиК“ ЕАД. Пробите взети от „ВиК“ ЕАД са изпратени за анализ
в акредитирана Изпитвателна лаборатория по радиоекология и радиоизотопни изследвания
към Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“ гр.
София. Резултата от проведеното допълнително изпитване е 0,12±0,03 Bq/dm³, съгласно
протокол от изпитване на води на Изпитвателна лаборатория по радиоекология и
радиоизотопни изследвания към Институт по почвознание, агротехнологии и защита на
растенията „Н. Пушкаров“ гр. София.
Във връзка с установените стойности по радиологичен показател „обща алфаактивност“, които леко превишават контролното ниво от 0,1 Bq/dm³ и след изготвено
становище от нач. отдел РК, Дирекция ОЗ, РЗИ-Бургас ще проследи чрез контролен
мониторинг радиологичните показатели през 2020г.
Най-вероятно причините за установените отклонения по микробиологични показатели са
свързани с обработката на водата, като са препоръчани мерки - промиване и дезинфекция на
системата. Установените отклонения по химичен показател „нитрати” са свързани с
водовземните съоръжения, като са препоръчани мерки свързани с действия за ограничаване
и отстраняване на причините или замяна на водоизточниците с нови.
Издадени са две предписания през 2017г. и 2018г. за извършване на ремонтни дейности
по водоснабдителните съоръжения и са извършени контролни проверки, в резултат на което
обектите са приведени в съответствие със здравните изисквания и се спазват санитарнохигиенните изисквания в пояс I от СОЗ.
Издадено е едно предписание през 2019г. за предприемане на задължителни хигиенни
мерки, осигуряващи подаването на безопасна и чиста питейна вода и привеждане качествата
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на водата, подавана във водопроводната мрежа в съответствие с изискванията на Наредба №
9 от 16 март 2001г., като са извършени две контролни проверки.
През 2019г по систематичен здравен контрол са извършени 4 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Причините за отклоненията по микробиологични показатели са свързани с
обработката на водата. Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №144 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Село Суходол е включено в утвърден списък на централно водоснабдени населени места, в
които се подава вода с трайни отклонения по показател „нитрати”. Насочения мониторинг
по този показател продължава по утвърден график.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №145 - с. Факия
Водоснабдяването на населението на с. Факия, Община Средец с вода за питейно-битови
цели се осъществява от едно водовземно съоръжение за подземни води – каптаж „Баш
дермени“, намиращ се в землището на с. Тракийци. Водата от него се обеззаразява ръчно с
натриев хипохлорит към водоема и постъпва във водопроводната мрежа на населеното място.
Населението за което се осигурява вода е 370 жители. Съгласно разпределяния през годината
обем вода, зоната се категоризира като „малка зона – категория 2“.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. не са установени несъответствия в качествата на питейната вода.
- През 2018г. от общо изследвани 7 проби в една проба е установено несъответствие по
показател „калций“- 160,0 mg/l при норма 150 mg/l. Този показател участва в определянето
на твърдостта на водата, като същата е в норма.
- През 2019г. не са установени несъответствия в качествата на питейната вода.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 2 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №145 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №146 - с. Българи и с. Кости
Водоснабдяването на населението на с. Българи и с. Кости, Община Царево с вода за
питейно-битови цели се осъществява от едно водовземно съоръжение за подземни води –
шахтов кладенец с БПС, намиращ се в землището на с. Кости. Водата се обеззаразява с хлоргаз в бутилки към помпена станция и постъпва във водопроводната мрежа на с. Кости. Чрез
помпена станция в землището на с.Българи, водата се подава във водопроводната мрежа на
с. Българи. Населението за което се осигурява вода е 262 жители. Съгласно разпределяният
през годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона – категория 2“. През 2015г.
е издадена Заповед от БДЧР за учредяване на санитарно-охранителни зони около шахтовия
кладенец, използван за питейно-битово водоснабдяване.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- през 2017г. не са установени несъответствия в качествата на питейната вода.
- през 2018г. не са установени несъответствия в качествата на питейната вода.
- през 2019г. от общо изследвани 8 проби в една е установено несъответствие по
показател „колиформи“ – 46/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml; по показател „ешерихия
коли” - 2/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml и по показател „вкус” – неприемлив.
Издадено е едно предписание през 2019г. за предприемане на задължителни хигиенни
мерки, осигуряващи подаването на безопасна и чиста питейна вода, в резултат на което
качествата на водата, подавана във водопроводната мрежа са приведени в съответствие с
изискванията на Наредба № 9 от 16 март 2001г.
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Издадени са четири предписания през 2019г. за извършване на ремонтни дейности по
водоснабдителните съоръжения и са извършени контролни проверки, в резултат на което
обектите са приведени в съответствие със здравните изисквания и се спазват санитарнохигиенните изисквания в пояс I от санитарно-охранителните зони.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 6 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №146 като цяло отговаря на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Проблеми може да има основно при аварии и ремонтни дейности.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №147 - с. Кондолово
Водоснабдяването на населението на с. Кондолово, Община Царево с вода за питейнобитови цели се осъществява от едно водовземно съоръжение за подземни води – дренаж към
ПС „Кондолово“, намиращ се в землището на с. Кондолово. Водата от него се обеззаразява с
натриев хипохлорит чрез АДС към ПС и постъпва във водопроводната мрежа на населеното
място. Населението за което се осигурява вода е 10 жители. Съгласно разпределяния през
годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона – категория 4“. През 2015г. е
издадена Заповед от БДЧР за учредяване на СОЗ около водовземното съоръжение за
питейно-битово водоснабдяване.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- през 2017г. от общо изследвани 6 проби в три проби е установено несъответствие по
следните показател: „колиформи“ с максимална установена стойност – 14/100 КОЕ/ml, при
норма 0/100 КОЕ/ml; „ешерихия коли“ с максимална установена стойност – 14/100 КОЕ/ml,
при норма 0/100 КОЕ/ml; в една е установено несъответствие по показатели „вкус“ –
неприемлив; в три проби е установено несъответствие по показатели „фосфати“ с
максимална установена стойност 2,5 mg/l, при норма 0,5 mg/l.
- през 2018г. от общо изследвани 8 проби в една проба е установено несъответствие по
показател „колиформи“ с максимална установена стойност – 10/100 КОЕ/ml, при норма 0/100
КОЕ/ml и „ешерихия коли“ с максимална установена стойност - 2/100 КОЕ/ml, при норма
0/100 КОЕ/ml; в пет проби е установено несъответствие по показател „фосфати“ с
максимална установена стойност 2,8 mg/l, при норма 0,5 mg/l.
- през 2019г. от общо изследвани 4 проби са установени следните несъответствия: в една
проба по показатели „колиформи“ – 81/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml, „ешерихия
коли“ - 51/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml и „вкус” - неприемлив; в три проби по
показател „фосфати“ с максимална установена стойност 3,0 mg/l, при норма 0,5 mg/l.
Потреблението на питейна вода в населеното място е много малко и водата се застоява
във водопроводната мрежа, което допринася за влошаване на качествата на водата.
Причината за установените отклонения е свързана с обработката на водата и водопроводната
мрежа на населеното място, като са препоръчани мерки - промиване и дезинфекция на
системата, ремонт на дефектирали и аварирали компоненти.
През 2019г. е издадено едно предписание за провеждане на задължителни хигиенни
мерки за водоснабдителното съоръжение и е извършена контролна проверка, в резултат на
което обекта е приведен в съответствие със здравните изисквания и се спазват санитарнохигиенните изисквания в пояс I от санитарно-охранителната зона.
Издадено е едно предписание през 2019г. за предприемане на задължителни хигиенни
мерки, осигуряващи подаването на безопасна и чиста питейна вода и привеждане качествата
на водата, подавана във водопроводната мрежа в съответствие с изискванията на Наредба №
9 от 16 Март 2001г. за качеството на водата предназначена за питейно – битови цели.
През 2019г. по систематичен здравен контрол е извършена 1 проверка на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
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Заключение: Отклоненията са свързани с обработката на водата и състоянието на
водопроводната мрежа на населеното място. Качествата на водата за питейно-битови цели
разпределяна в зона на водоснабдяване №147 като цяло отговарят на изискванията на
Наредба №9 от 16 Март 2001г. През 2020г. РЗИ-Бургас ще продължи да проследява
стойностите на показател „фосфати“ в зоната. Издадено е предписание на „ВиК“ ЕАД Бургас
да проведе или възложи проучване с цел установяване на причината за установеното
несъответствие по показател „фосфати“.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №149 – с. Емона
Водоснабдяването на населението на с.Емона, Община Несебър с вода за питейнобитови цели, се осъществява от едно водовземно съоръжение за подземни води - шахтов
кладенец в землището на с.Емона. Водата се обеззаразява с хлорна вар ръчно във водоем и
постъпва гравитачно във водопроводната мрежа на населеното място. Населението за което
се осигурява вода е 29 жители. Съгласно разпределяният през годината обем вода, зоната се
категоризира като „малка зона – категория 4“. През 2014г. е издадена Заповед от БДЧР за
учредяване на СОЗ около шахтовия кладенец, използван за питейно-битово водоснабдяване.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 4 проби в една е установено несъответствие по
показатели „цвят“ и „мътност“ - „неприемливи“.
- През 2018г. от общо изследвани 9 проби в една е установено несъответствие по
показател „колиформи“ - 31/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml и по показател „ешерихия
коли“ - 4/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml и „вкус”- неприемлив.
- През 2019г. от общо изследвани 9 проби в три е установено несъответствие по
показатели „колиформи“ с максимална установена стойност - 81/100 КОЕ/ml, при норма
0/100 КОЕ/ml; в две проби по показател „вкус” - неприемлив; в една проба по показател
„ешерихия коли“ - 6/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml.
Най-вероятно причината за установените отклонения е свързана с водопроводната
мрежа на населеното място и неправилната дезинфекция на водата, поради малкото и
нерегулярно потребление на същата.
През 2018г. е издадено едно предписание за провеждане на задължителни хигиенни
мерки и е извършена една контролна проверка, в резултат на което качествата на питейната
вода са приведени в съответствие с изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Издадено е едно предписание през 2019г. за предприемане на задължителни хигиенни
мерки, осигуряващи подаването на безопасна и чиста питейна вода, в резултат на което
качествата на водата, подавана във водопроводната мрежа са приведени в съответствие с
изискванията на Наредба № 9 от 16 Март 2001г.
През 2019г. по систематичен здравен контрол е извършена 1 проверка на
водоизточника и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Отклоненията са свързани с обработката на водата и състоянието на
водопроводната мрежа на населеното място. Качествата на водата за питейно-битови цели
разпределяна в зона на водоснабдяване №149 като цяло отговарят на изискванията на
Наредба №9 от 16 Март 2001г.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №150 – с. Козница
Водоснабдяването на населението на с. Козница, Община Несебър с вода за питейнобитови цели се осъществява от едно водовземно съоръжение за подземни води - каптаж
„Сополиво кладенче“ в землището на с. Козница. Водата се обеззаразява с хлорна вар ръчно
във водоем и постъпва гравитачно във водопроводната мрежа на населеното място.
Населението за което се осигурява вода е 8 жители. Съгласно разпределяният през годината
обем вода, зоната се категоризира като „малка зона – категория 4“. През 2012г. е издадена
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Заповед от БДЧР за учредяване на СОЗ около тръбния кладенец, използван за питейнобитово водоснабдяване.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 4 проби в една е установено несъответствие по
показател „колиформи“ - 4/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml.
- През 2018 г. от общо изследвани 7 проби в една /след авария/ е установено
несъответствие по показатели „колиформи“ - 7/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml и
„вкус” – неприемлив.
- През 2019г. от общо изследвани 4 проби в една е установено несъответствие по
показател „колиформи“ - 23/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml и по показател „вкус“ –
неприемлив.
Причината за установените отклонения е свързана с водопроводната мрежа на населеното
място и неправилна дезинфекция на водата, поради малкото и нерегулярно потребление на
същата.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени проверки на водоизточника
и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на санитарно-хигиенните
изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №150 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Отклоненията са свързани с обработката на водата и състоянието на водопроводната мрежа
на населеното място.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №151 – гр. Обзор, с. Приселци, с. Баня
Водоснабдяването на населението на гр. Обзор, с. Приселци и с. Баня, Община
Несебър с вода за питейно-битови цели се осъществява от повърхностен водоизточник язовир „Камчия“ и от шест водовземни съоръжения за подземни води - тръбни кладенци №№
3, 4, 5 и 6 в землището на с. Приселци; каптаж „Гюл бунар“ и каптаж „Калугер чешма“ в
землището на с. Баня. Водоизточниците в землището на с. Баня са резервни. Водата от
основните водоизточници след обеззаразяване с хлор-газ чрез АДС при помпена станция
постъпва във водоем и се подава гравитачно във водопроводната мрежа на населеното място.
Населението за което се осигурява вода е 2611 жители. Съгласно разпределяният през
годината обем вода, зоната се категоризира като „Голяма зона“. През 2005г. е издадена
Заповед от БДЧР за учредяване на СОЗ около тръбните кладенци, използвани за питейнобитово водоснабдяване.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем, като за същия период не се
установяват несъответствия в качествата на питейната вода.
През 2019г. е издадено едно предписание за провеждане на задължителни хигиенни
мерки за водоснабдителното съоръжение на с. Приселци и е извършена контролна проверка,
в резултат на което обекта е приведен в съответствие със здравните изисквания и се спазват
санитарно-хигиенните изисквания в пояс I от санитарно-охранителната зона.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 5 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №151 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Проблеми може да има основно при аварии и ремонтни дейности.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №152 – с. Раковсково
Водоснабдяването на населението на с. Раковсково, Община Несебър с вода за
питейно-битови цели се осъществява от едно водовземно съоръжение за подземни води 84
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шахтов кладенец в землището на с. Раковсково. Водата се обеззаразява с натриев хипохлорит
чрез АДС при помпена станция, постъпва във водоем и се подава гравитачно във
водопроводната мрежа на населеното място. Населението за което се осигурява вода е 91
жители. Съгласно разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като
„малка зона – категория 1“. През 2011г. е издадена Заповед от БДЧР за учредяване на СОЗ
около шахтовия кладенец, използван за питейно-битово водоснабдяване.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем, като за същия период не се
установяват несъответствия в качествата на питейната вода.
През 2019г. е издадено едно предписание за провеждане на задължителни хигиенни
мерки за водоснабдителното съоръжение и е извършена контролна проверка, в резултат на
което обекта е приведен в съответствие със здравните изисквания и се спазват санитарнохигиенните изисквания в пояс I от санитарно-охранителната зона.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 2 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №152 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Проблеми може да има основно при аварии и ремонтни дейности.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №153 – с. Паницово
Водоснабдяването на населението на с. Паницово, Община Несебър с вода за питейнобитови цели се осъществява от две водовземни съоръжения за подземни води – дренажи в
землището на с. Паницово. Водата се обеззаразява с натриев хипохлорит чрез АДС при
помпена станция, постъпва във водоем и се подава гравитачно във водопроводната мрежа на
населеното място. Населението за което се осигурява вода е 74 жители. Съгласно
разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона – категория
1“. През 2011г. е издадена Заповед от БДЧР за учредяване на СОЗ около шахтовите кладенци
,използвани за питейно-битово водоснабдяване.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- през 2017г. не се установяват несъответствия в качествата на питейната вода.
- през 2018г. не се установяват несъответствия в качествата на питейната вода.
- през 2019 г. от общо изследвани 5 проби в две е установено несъответствие по
показател „колиформи“ с максимална установена стойност - 28/100 КОЕ/ml, при норма 0/100
КОЕ/ml, по показател „ешерихия коли” с максимална установена стойност – 3/100 КОЕ/ml,
при норма 0/100 КОЕ/ml и „вкус” – неприемлив.
През 2019г. са издадени две предписания за провеждане на задължителни хигиенни
мерки за водоснабдителното съоръжение и са извършени контролни проверки, в резултат на
което обектите са приведени в съответствие със здравните изисквания и се спазват
санитарно-хигиенните изисквания в пояс I от санитарно-охранителната зона.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 5 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около водоизточниците.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №153 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Проблеми може да има основно при аварии и ремонтни дейности.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №154 - с. Близнак
Водоснабдяването на населението на с. Близнак, Община Малко Търново с вода за
питейно-битови цели, се осъществява от едно водовземно съоръжение за подземни води –
каптаж до ПС „Близнак“ в землището на с. Близнак. Водата от него се обеззаразява с натриев
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хипохлорит чрез АДС при помпена станция и постъпва във водопроводната мрежа на
населеното място. Каптаж „Баш бунар“ е изключен от водоснабдителната система.
Населението за което се осигурява вода е 44 жители. Съгласно разпределяният през годината
обем вода, зоната се категоризира като „малка зона – категория 4“.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. не се установяват несъответствия в качествата на питейната вода.
- през 2018г. от общо изследвани 6 проби в една проба е установено несъответствие по
показатели „цвят“, „вкус“ и „мътност“ - неприемливи.
- През 2019г. не се установяват несъответствия в качествата на питейната вода.
Най-вероятно причината за установените отклонения е свързана с водопроводната мрежа
на населеното място и вътресградните водоснабдителни мрежи, като са препоръчани мерки
- свързани с водовземното съоръжение, промиване и дезинфекция на системата, ремонт на
дефектирали и аварирали компоненти.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №154 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Отклоненията са свързани със състоянието на водопроводната мрежа на населеното място и
вътресградните водоснабдителни мрежи.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №155 - с. Бръшлян
Водоснабдяването на населението на с. Бръшлян, Община Малко Търново с вода за
питейно-битови цели, се осъществява от едно водовземно съоръжение за подземни води –
каптаж „Пантелей“ в землището на с. Бръшлян. Водата от него се обеззаразява с натриев
хипохлорит чрез АДС при ПС и постъпва във водопроводната мрежа на населеното място.
Населението за което се осигурява вода е 41 жители. Съгласно разпределяният през годината
обем вода, зоната се категоризира като „малка зона – категория 1“. През 2007г. е издадена
Заповед от БДЧР за учредяване на санитарно-охранителни зони около каптажа, използван за
питейно-битово водоснабдяване.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. не са установени несъответствия в качествата на питейната вода.
- През 2018г. от общо изследвани 12 проби са установени следните несъответствия: в пет
проби - по показател „колиформи“ с максимална установена стойност – >80/100 КОЕ/ml, при
норма 0/100 КОЕ/ml; в три проби по показател „ешерихия коли“ с максимална установена
стойност >80/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml; в две проби - по показател „вкус“ –
неприемлив; в една проба по показатели „цвят“ и „мътност“ – неприемливи.
- През 2019г. от общо изследвани 11 проби са установени следните несъответствия: в пет
проби - по показател „колиформи“ с максимална установена стойност – 81/100 КОЕ/ml, при
норма 0/100 КОЕ/ml; в две проби по показател „ешерихия коли“ с максимална установена
стойност - 52/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml; в една проба по показател „вкус“ –
неприемлив.
Най-вероятно причината за установените отклонения е свързана с обработката на
водата и вътресградните водоснабдителни мрежи, като са препоръчани мерки - промиване и
дезинфекция на системата, ремонт на дефектирали и аварирали компоненти.
Издадено е предписание през 2018г. за предприемане на задължителни хигиенни
мерки, осигуряващи подаването на безопасна и чиста питейна вода във водоснабдителната
мрежа. Във връзка с издаденото предписание са извършени три контролни проверки, в
резултат на които качествата на водата са приведени в съответствие с изискванията на
Наредба №9 от 16 март 2001г.
86
Доклад за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, доставяна чрез водопроводната мрежа на
населението в Бургаска област за 2019г.

Дирекция „Обществено здраве“

РЗИ-Бургас, 2019

Издадено е едно предписание през 2019г. за предприемане на задължителни хигиенни
мерки, осигуряващи подаването на безопасна и чиста питейна вода, в резултат на което
качествата на водата, подавана във водопроводната мрежа са приведени в съответствие с
изискванията на Наредба № 9 от 16 Март 2001г.
През 2019г. по систематичен здравен контрол е извършена 1 проверка на
водоизточника и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Отклоненията са свързани с обработката на водата и състоянието на
вътресградните водоснабдителни мрежи. Качествата на водата за питейно-битови цели
разпределяна в зона на водоснабдяване №155 като цяло отговарят на изискванията на
Наредба №9 от 16 Март 2001г.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №156 - с. Бяла вода
Водоснабдяването на населението на с. Бяла вода, Община Малко Търново с вода за
питейно-битови цели, се осъществява от едно водовземно съоръжение за подземни води –
каптаж „Еленина дупка“, в землището на с. Бяла вода. Водата от него се обеззаразява с
натриев хипохлорит чрез АДС при ПС и постъпва във водопроводната мрежа на населеното
място. Населението за което се осигурява вода е 35 жители. Съгласно разпределяният през
годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона – категория 1“. През 2011г. е
издадена Заповед от БДЧР за учредяване на СОЗ около каптажа, използван за питейно-битово
водоснабдяване.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. не са установени несъответствия в качествата на питейната вода.
- През 2018г. от общо изследвани 7 проби в една проба са установени несъответствия по
показател „колиформи“ – 110/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml, по показател „ешерихия
коли“ - 34/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml и по показател „вкус“– неприемлив.
- През 2019г. от общо изследвани 6 проби в една проба e установено несъответствие по
показател „колиформи“ – 81/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml, по показател „ешерихия
коли“ - 8/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml, по показател „вкус“– неприемлив и по
показател „калций” – 165,2 mg/l, при норма - 150,0 mg/l. Извършено е контролно
пробонабиране, като резултатите от изпитването по микробиологични показатели
съответстват на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Най-вероятно причината за установените отклонения е свързана с обработката на
водата, като са препоръчани мерки - промиване и дезинфекция на системата, ремонт на
дефектирали и аварирали компоненти.
Издадено е предписание през 2018г. за предприемане на задължителни хигиенни
мерки, осигуряващи подаването на безопасна и чиста питейна вода във водоснабдителната
мрежа. Във връзка с издаденото предписание е извършена контролна проверка, в резултат на
които качествата на водата са приведени в съответствие с изискванията на Наредба №9 от 16
Март 2001г.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени проверки на
водоизточника и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Отклоненията са свързани с обработката на водата. Качествата на водата за
питейно-битови цели разпределяна в зона на водоснабдяване №156 като цяло отговарят на
изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г. Установеното отклонение по показател
„калций” се дължи на състоянието на подземните води.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №157 - с. Визица и с. Граматиково
Водоснабдяването на населението на с. Визица и с. Граматиково, Община Малко Търново
с вода за питейно-битови цели се осъществява от две водовземни съоръжения за подземни
води – 2 бр. шахтови кладенци в землището на с. Граматиково. Водата от тях се обеззаразява
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при ПС II подем с хлор-газ и постъпва във водопроводната мрежа на населеното място.
Населението за което се осигурява вода е съответно 347 жители. Съгласно разпределяният
през годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона – категория 1“. През 2007г.
е издадена Заповед от БДЧР за учредяване на СОЗ около шахтовите кладенци, използвани за
питейно-битово водоснабдяване.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 10 проби в една проба е установено несъответствие по
показател „колиформи“ – 1/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml, по показател „ешерихия
коли“ - 1/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml и по показател „вкус“ – неприемлив.
- През 2018г. от общо изследвани 7 проби в една проба е установено несъответствие по
показател „колиформи“ – 23/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml и по показател „вкус“ –
неприемлив.
- През 2019г. от общо изследвани 7 проби в една проба е установено несъответствие по
следните показатели: „колиформи“ – 25/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml, „ешерихия
коли“ - 1/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml и „вкус” – неприемлив. Извършено е
контролно пробонабиране, като резултатите от изпитването по микробиологични показатели
съответстват на изискванията на Наредба №9 от 16 март 2001г.
Най-вероятно причината за установените отклонения е свързана с обработката на водата
и състоянието на вътресградната водоснабдителна система, като са препоръчани мерки промиване и дезинфекция на системата, възстановяване и ремонт на дефектирали и
аварирали компоненти.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 4 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №157 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Отклоненията са свързани с обработката на водата и състоянието на водоснабдителна
система.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №158 - с. Заберново
Водоснабдяването на населението на с. Заберново, Община Малко Търново с вода за
питейно-битови цели се осъществява от едно водовземно съоръжение за подземни води –
шахтов кладенец с БПС в землището на с. Заберново. Водата от него се обеззаразява с
натриев хипохлорит чрез АДС и постъпва във водопроводната мрежа на населеното място.
Населението за което се осигурява вода е 85 жители. Съгласно разпределяният през годината
обем вода, зоната се категоризира като „малка зона –категория 1“. През 2004г. е издадена
Заповед от БДЧР за учредяване на СОЗ около шахтовия кладенец, използван за питейнобитово водоснабдяване.
За периода 2017г.-2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем, като за същия период не са
установени несъответствия в качествата на питейната вода.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени проверки на
водоизточника и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №158 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Проблеми може да има основно при аварии и ремонтни дейности.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №159 - с. Евренозово и с. Звездец
Водоснабдяването на населението на с. Евренозово и с. Звездец, Община Малко
Търново с вода за питейно-битови цели се осъществява от две водовземни съоръжения за
подземни води – каптаж „Ковач“ и каптаж „Кобарелова воденица“, намиращи се в землището
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на с. Звездец. Водата от тях се обеззаразява с натриев хипохлорит чрез АДС при ПС I подем
и при ПС II подем, след което постъпва във водопроводната мрежа на населените места.
Населението за което се осигурява вода е 528 жители. Съгласно разпределяният през
годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона –категория 1“. През 2013г. е
издадена Заповед от БДЧР за учредяване на СОЗ около каптажите, използвани за питейнобитово водоснабдяване.
За периода 2017г.-2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 6 проби са установени следните несъответствия: в две
проби по показател „колиформи“ с максимална установена стойност – 25/100 КОЕ/ml; в една
проба по показател „ешерихия коли“ - 25/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml; в една проба
по показател „вкус“ – неприемлив.
- През 2018г. от общо изследвани 6 проби са установени следните несъответствия: в две
проби по показател „колиформи“ с максимална установена стойност – 57/100 КОЕ/ml, при
норма 0/100 КОЕ/ml; в две проби по показател „ешерихия коли“ с максимална установена
стойност - 10/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml; в две проби по показател „вкус“ –
неприемлив.
- През 2019г. от общо изследвани 10 проби са установени следните несъответствия: в
четири проби по показател „колиформи“ с максимална установена стойност – 79/100 КОЕ/ml,
при норма 0/100 КОЕ/ml; в три проби по показател „ешерихия коли“ с максимална
установена стойност - 63/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml; в три проби по показател
„вкус“– неприемлив и в една проба по показатели „цвят” и „мътност” – неприемливи.
Най-вероятно причината за установените отклонения е свързана с обработката на водата
и състоянието на водоснабдителна система, като са препоръчани мерки - промиване и
дезинфекция на системата, ремонт на дефектирали и аварирали компоненти.
Издадено е едно предписание през 2019г. за предприемане на задължителни хигиенни
мерки, осигуряващи подаването на безопасна и чиста питейна вода, в резултат на което
качествата на водата, подавана във водопроводната мрежа са приведени в съответствие с
изискванията на Наредба № 9 от 16 март 2001г.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 3 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Отклоненията са свързани с обработката на водата и състоянието на
водоснабдителната система. Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в
зона на водоснабдяване №159 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16
Март 2001г.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №160 - с. Калово
Водоснабдяването на населението на с. Калово, Община Малко Търново с вода за
питейно-битови цели се осъществява от едно водовземно съоръжение за подземни води –
каптаж „Бакърджик“ в землището на с. Звездец. Водата от него се обеззаразява с натриев
хипохлорит чрез АДС при помпена станция и постъпва във водопроводната мрежа на
населеното място. Населението за което се осигурява вода е 20 жители. Съгласно
разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона –категория
4“.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 5 проби са установени следните несъответствия: в две
проби по показатели „колиформи“ с максимална установена стойност – 6/100 КОЕ/ml, при
норма 0/100 КОЕ/ml; в една проба по показател „ешерихия коли“ - 3/100 КОЕ/ml, при норма
0/100 КОЕ/ml; в една проба по показател „вкус“ – неприемлив.
- През 2018г. от общо изследвани 7 проби са установени следните несъответствия: в две
проби по показатели „колиформи“ с максимална установена стойност – 19/100 КОЕ/ml, при
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норма 0/100 КОЕ/ml; в една проба по показател „ешерихия коли“ - 1/100 КОЕ/ml, при норма
0/100 КОЕ/ml; в една проба по показател „вкус“ – неприемлив.
- През 2019г. не са установени несъответствия в качествата на питейната вода.
Най-вероятно причината за установените отклонения е свързана с обработката на водата
и състоянието на водоснабдителната мрежа, като са препоръчани мерки - промиване и
дезинфекция на системата, ремонт на дефектирали и аварирали компоненти.
Издадено е предписание през 2018г. за предприемане на задължителни хигиенни мерки,
осигуряващи подаването на безопасна и чиста питейна вода във водоснабдителната мрежа.
Във връзка с издаденото предписание е извършена контролна проверка, в резултат на които
качествата на водата са приведени в съответствие с изискванията на Наредба №9 от 16 Март
2001г.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени проверки на водоизточника
и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на санитарно-хигиенните
изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №160 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Отклоненията са свързани с обработката на водата и състоянието на водоснабдителната
система.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №161 - гр. Малко Търново
Водоснабдяването на населението на гр. Малко Търново с вода за питейно-битови
цели се осъществява от три водовземни съоръжения за подземни води - каптаж
„Манастирчето“, каптаж „Езерото“ и каптаж „Пресвета“ в землището на гр.Малко Търново.
Водата се обеззаразява с хлор-газ под налягане към три ПС, след което постъпва във
водопроводната мрежа на населеното място. Населението за което се осигурява вода е 2017
жители. Съгласно разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като
„малка зона – категория 2“. През 2013г. е издадена Заповед от БДЧР за учредяване на СОЗ
около каптажите, използвани за питейно-битово водоснабдяване.
За периода 2017г.-2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем, като за същия период не са
установени несъответствия в качествата на питейната вода.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около водоизточниците.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №161 отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г. Проблеми
може да има основно при аварии и ремонтни дейности.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №162 - с. Младежко
Водоснабдяването на населението на с. Младежко, Община Малко Търново с вода за
питейно-битови цели се осъществява от едно водовземно съоръжение за подземни води –
каптаж в землището на с. Младежко. Водата се обеззаразява ръчно и постъпва гравитачно
във водопроводната мрежа на населеното място. Населението за което се осигурява вода е 38
жители. Съгласно разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като
„малка зона – категория 1“. През 2007г. е издадена Заповед от БДЧР за учредяване на СОЗ
около каптажа, използван за питейно-битово водоснабдяване.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 5 проби са установени следните несъответстви: в една
проба по показател „колиформи“ – 4/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml; в една проба по
показател „калций“ - 164,0 mg/l, при норма - 150,0 mg/l.
- През 2018г. от общо изследвани 6 проби в една проба е установено несътветствие по
показател „калций“ - 200,5 mg/l, при норма - 150,0 mg/l.
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- През 2019г. от общо изследвани 6 проби са установени следните несъответствия: в една
проба по показатели „колиформи“ – 8/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml и по показател
„вкус” – неприемлив; в две проби по показател „калций“ с максимална установена стойност
- 173,9 mg/l, при норма - 150,0 mg/l. Този показател участва в определянето на твърдостта на
водата. Същата е в норма. Отклонението по този показател е свързано с водовземното
съоръжение.
Най-вероятно причината за установените отклонения по микробиологични показатели е
свързана с обработката на водата и вътресградната водоснабдителна система, като са
препоръчани мерки - промиване и дезинфекция на системата, ремонт на вътресградна
система.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени проверки на
водоизточника и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №162 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №163 - с. Стоилово
Водоснабдяването на населението на с. Стоилово, Община Малко Търново с вода за
питейно-битови цели се осъществява от едно водовземно съоръжение за подземни води –
каптаж в местност „Докузак“ землище с. Стоилово. Водата се обеззаразява с натриев
хипохлорит чрез АДС при помпена станция и постъпва във водопроводната мрежа на
населеното място. Населението за което се осигурява вода е 44 жители. Съгласно
разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона –категория
1“.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби и
анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 7 проби в една проба е установено несъответствие по
показател „колиформи“ – 80/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml.
- През 2018г. от общо изследвани 7 проби в една проба е установено несъответствие по
показател „колиформи“ – 26/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml; по показател „ешерихия
коли“ - 17/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml и по показател „вкус” – неприемлив.
- През 2019г. не са установени несъответствия в качествата на питейната вода.
Най-вероятно причината за установеното отклонение е свързана с обработката на водата
и вътресградната водоснабдителна система, като са препоръчани мерки - промиване и
дезинфекция на системата, замяна и ремонт на аварирали компоненти.
През 2017г. е издадено едно предписание за провеждане на задължителни хигиенни
мерки за водоизточника и са извършени 2 контролни проверки, в резултат на което
водоизточника е приведен в съответствие с изискванията на Наредба №3 от 16 Октомври
2000г.
Издадено е предписание през 2018г. за предприемане на задължителни хигиенни
мерки, осигуряващи подаването на безопасна и чиста питейна вода във водоснабдителната
мрежа. Във връзка с издаденото предписание е извършена контролна проверка, в резултат на
които качествата на водата са приведени в съответствие с изискванията на Наредба №9 от 16
Март 2001г.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 2 проверки на
водоизточника и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №163 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Отклоненията са свързани с обработката на водата и състоянието на водоснабдителната
система.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №164 - с. Сигмен
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Водоснабдяването на населението на с. Сигмен, Община Карнобат с вода за питейнобитови цели се осъществява от едно водовземно съоръжение за подземни води – каптаж
,,Боаза” в землището на с.Сигмен. Водата се обеззаразява ръчно и постъпва гравитачно във
водопроводната мрежа на населеното място. Населението за което се осигурява вода е
161жители. Съгласно разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като
„малка зона –категория 1“.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем, като за същия период не са
установени несъответствия в качествата на питейната вода.
През 2019г. по систематичен здравен контрол е извършена 1 проверка на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях, при които не са установени нарушения.
Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на
водоснабдяване №164 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
Проблеми може да има основно при аварии и ремонтни дейности.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №165 – с. Пчелин
Водоснабдяването на населението на с. Пчелин, Община Сунгурларе с вода за
питейно-битови цели се осъществява от едно водовземно съоръжение за подземни води –
каптаж ,,Сергей чешма” в землището на с. Пчелин. Водата се обеззаразява с натриев
хипохлорит чрез АДС и постъпва гравитачно във водопроводната мрежа на населеното
място. Населението за което се осигурява вода е 52 жители. Съгласно разпределяният през
годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона – категория 4“. През 2014г. е
издадена Заповед от БДЧР за учредяване на СОЗ около водовземното съоръжение,
използвано за питейно-битово водоснабдяване.
За периода 2017г.- 2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2017г. от общо изследвани 10 проби са установени следните несъответствия: в
четири проби по показател „колиформи“ с максимална установена стойност – 6/100 КОЕ/ml,
при норма 0/100 КОЕ/ml; в една проба по показател „ешерихия коли“ - 4/100 КОЕ/ml, при
норма 0/100 КОЕ/ml; в една проба по показател „вкус“ – неприемлив.
- През 2018г. не са установени несъответствия в качествата на питейната вода.
- През 2019г. от общо изследвани 5 проби са установени следните несъответствия: в две
проби по показател „колиформи“ с максимална установена стойност – 18/100 КОЕ/ml, при
норма 0/100 КОЕ/ml; в две проби по показател „вкус“ – неприемлив; в една проба по
показател „мътност” – неприемлива.
Най-вероятно причината за установеното отклонение по микробиологични
показатели е свързана с обработката на водата и вътресградната водоснабдителна система,
като са препоръчани мерки - промиване и дезинфекция на системата, замяна и ремонт на
аварирали компоненти.
При извършен радиологичен анализ на проби от питейната вода в зоната през 2017г. от
РЗИ-Бургас се констатира, че същите по показател „обща алфа активност“ превишават
контролното ниво, съгласно Наредба № 9 от 16 март 2001г. - измерена е стойност 0,13 Bq/l,
при контролно ниво 0,1 Bq/l. Издадено е предписание за проучване на причините довели до
констатираното несъответствие и предприемане на мерки за привеждане качеството на
водата в съответствие с Наредба №9 от 16 март 2001г. Извършено е съвместно
пробонабиране с „ВиК“ ЕАД. Пробите взети от „ВиК“ ЕАД са изпратени за изследване в
Изпитвателна лаборатория по радиоекология и радиоизотопни изследвания към Институт по
почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“ гр. София. Резултатите
от повторното изпитване по показател „обща алфа активност“ от ЛИК при РЗИ-Бургас и
Изпитвателна лаборатория по радиоекология и радиоизотопни изследвания към Институт по
почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“ са съответно 0,01 Bq/l
и 0,08 Bq/l, при контролно ниво 0,1 Bq/l съгласно Наредба №9 от 16 Март 2001г.
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През 2017г. е издадено едно предписание за провеждане на задължителни хигиенни
мерки за водоизточника и са извършени 2 контролни проверки, в резултат на което
водоизточника е приведен в съответствие с изискванията на Наредба №3 от 16 Октомври
2000г.
През 2017г. е съставен и връчен акт за установяване на административно нарушение от
„ВиК“ ЕАД гр. Бургас – водоизточник, подаващ вода във водопроводната мрежа на с.
Пчелин, не е вписан в регистъра на обектите с обществено предназначение, воден от РЗИБургас. За същият не са проведени процедурите по Закона за водите, с цел използване за
питейно-битово водоснабдяване.
Издадено е едно предписание през 2019г. за предприемане на задължителни хигиенни
мерки, осигуряващи подаването на безопасна и чиста питейна вода, в резултат на което
качествата на водата, подавана във водопроводната мрежа са приведени в съответствие с
изискванията на Наредба № 9 от 16 март 2001г.
През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени 2 проверки на
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на
санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях.
Заключение: Отклонението по микробиологични показатели е свързано с
обработката на водата и състоянието на водоснабдителна мрежа в населеното място.
Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на водоснабдяване №165
като цяло, отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.
ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ №166 – с. Сливарово
Водоснабдяването на населението на с. Сливарово, Община Малко Търново с вода за
питейно-битови цели, се осъществява от едно водовземно съоръжение за подземни води –
каптаж в землището на с.Сливарово. Водата се обеззаразява ръчно и постъпва гравитачно
във водопроводната мрежа на населеното място. Населението за което се осигурява вода е 9
жители. Съгласно разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като
„малка зона – категория 4“. През 2012г. е издадена Заповед от БДЧР за учредяване на СОЗ
около водовземното съоръжение, използвано за питейно-битово водоснабдяване.
За периода 2018г.-2019г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми проби
и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем.
- През 2018г. от общо изследвани 7 проби са установени следните несъответствия: в
четири проби по показатели „колиформи“ с максимална установена стойност – 43/100
КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml; в една проба по показател „ешерихия коли“ - 1/100
КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml; в две проби по показател „вкус“ – неприемлив.
- През 2019г. от общо изследвани 7 проби са установени следните несъответствия: в
четири проби по показатели „колиформи“ с максимална установена стойност – 81/100
КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml; в две проби по показател „ешерихия коли“ с максимална
установена стойност - 8/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml; в една проба по показател
„вкус“ – неприемлив.
Издадено е предписание през 2018г. за предприемане на задължителни хигиенни
мерки, осигуряващи подаването на безопасна и чиста питейна вода във водоснабдителната
мрежа. Във връзка с издаденото предписание е извършена контролна проверка, в резултат на
които качествата на водата са приведени в съответствие с изискванията на Наредба №9 от 16
Март 2001г.
Издадено е едно предписание през 2019г. за предприемане на задължителни хигиенни
мерки, осигуряващи подаването на безопасна и чиста питейна вода, в резултат на което
качествата на водата, подавана във водопроводната мрежа са приведени в съответствие с
изискванията на Наредба № 9 от 16 Март 2001г.
Основна причина за установените отклонения е неправилната обработка на водата.
Ниското потребление на вода също допринася за влошаване на качеството и е трудно да се
прецени необходимото количество дезинфектант, предвид тесните граници на нормата за
остатъчен свободен хлор във водата.
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През 2019г. по систематичен здравен контрол са извършени проверки на
водоизточника за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на санитарно-хигиенните
изисквания в СОЗ около него.
Заключение: Отклоненията са свързани с обработката на водата. Качествата на
водата за питейно-битови цели разпределяна в зона на водоснабдяване №166 като цяло
отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г.

ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА КОНТРОЛА И МОНИТОРИНГА НА ВОДИТЕ,
ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ ЦЕЛИ, ОСЪЩЕСТВЕН ОТ РЗИБУРГАС ПРЕЗ 2019г.
През отчетната година продължи дейността по контрола на здравно-хигиенното
състояние на водовземните съоръжения (водоизточниците), използвани за питейно-битови
цели и водоснабдителните съоръжения (пречиствателни станции за питейни води,
хлораторни станции и съоръжения за обеззаразяване на водата, резервоари, помпени станции
и др.).
За централно водоснабдяване в Бургаска област се използват 309 централни
водоизточника: 2 от тях са повърхностни - язовир „Камчия“ и язовир „Ясна поляна“; 27 от
тях ведомствени. Двата повърхностни водоизточника имат изградени и функциониращи
пречиствателни станции за питейни води. Броят на водоснабдителните обекти е 433, като 24
от тях са ведомствени.
През годината са регистрирани 3 водовземни съоръжения за подземни води на
централното водоснабдяване и 9 водоснабдителни съоръжения. От регистъра на обектите с
обществено предназначение са заличени 6 водовземни съоръжения за питейни води, тъй като
не се използват и водопроводните връзки са прекъснати.
Контролът за съответствието на подаваната от ВиК–оператора към потребителите
питейна вода се осъществяваше в 135 зони. Пунктовете, от които се извършваше
пробонабиране от централната водоснабдителна мрежа на населените места през 2019г. са
553.
През годината са изследвани 608 проби по показателите на постоянния мониторинг
(група А), срещу 586 за 2018г. Процентът на пробите по показателите на постоянния
мониторинг (група А), несъответстващи на изискванията на Наредба № 9, е 15,62% (95 проби
несъответстват), сравнен с 24,74% за 2018г. и 9,83% за 2017г.
Пробите по показателите на периодичния мониторинг (група Б) за 2019г. са 82 (през
2018г. са 81, през 2017г. са 94). Процентът на пробите по показателите на периодичния
мониторинг (група Б), несъответстващи на изискванията на Наредба № 9 е 28,05 % (23 проби
несъответстват), срещу 32,1% за 2018г. и 25,53% за 2017г.
Отклоненията се дължат на изследванията на питейни води от малки населени места
с амортизирана водопроводна мрежа и водочерпене около 10 куб.м. на денонощие.
В изпълнение на заложения в плана мониторинг са изследвани 42 проби за
радиологичен анализ, от които 6 проби по показател „обща алфа активност“ превишават
контролното ниво. За съдържание на бромати в питейна вода са изследвани в ЛИК при РЗИВарна 32 проби, от които една проба е бутилирана трапезна вода. Всички съответстват на
нормата.
Общо процентът на стандартност на изследванията на водата в Бургаски регион от
водопроводната мрежа на населените места е 82,9% (през 2018г. – 74,36% , през 2017г. 88,04%).
През годината беше обявено режимно водоподаване в населени места на Бургаска
област: с. Присад, Община Созопол; с. Чукарка, Община Айтос и с. Раклица, Община
Карнобат.
За отчетния период са издадени общо 74 предписания на 77 обекта, от които: 42
предписания на централното водоснабдяване връчени на „В и К“ ЕАД за извършване на
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качествена дезинфекция на питейната вода и привеждане в норми на определени показатели;
32 предписания за 35 обекта на водоснабдителни съоръжения на „В и К“ ЕАД за ремонт и
възстановителни работи по съоръженията и спазване на хигиенните изисквания в СОЗ на
водоизточниците. През годината е връчваен един акт за административно нарушение.
От проведените анализи са установени следните проблеми в качеството на питейните
води:

Несъответствия по микробиологичните показатели
Най–честите отклонения са в по-малки населени места, с малки водоснабдителни
системи, без пречиствателни станции и с примитивни начини на дезинфекция; в зони на
водоснабдяване, с водочерпене под 10 куб.м. на денонощие; на места се извършваха
ремонтни дейности по водопроводната мрежа; наличие на стари и лесно авариращи в
следствие на обилни валежи водопроводни мрежи в малките населени места.

Отклонения по показател „нитрати”
През годината целенасочено са изследвани 21 населени места (22 зони на
водоснабдяване) с трайни отклонения по показател „нитрати”. От 60 проби (57 по
показателите на постоянния мониторинг (група А) и 3 по показателите на периодичния
мониторинг (група Б), взети от централни водоизточници с трайно отклонение по показател
„нитрати”, 33 са стандартни, а останалите 27 са със завишени стойности от 50,1 mg/l (с.
Добриново) до 80,3 mg/l (с. Ливада).
Насочения мониторинг по този показател ще продължи в определените по списък
населени места, в които се подава вода с трайно отклонение. За същите до момента няма
представени разрешения от МЗ за ползване на вода с отклонение.

Отклонения по показател „флуориди”:
В едно населено място (2 изследвани проби) са установени по-високи стойности от
1,5 mg/l по показател „флуориди”: с. Есен – 7,6 mg/l и 4,6 mg/l. В с. Есен, Община Сунгурларе,
водата е изцяло от един водоизточник с много високо съдържание на флуориди и на този
етап корекция е невъзможна.

Отклонение по показател „калций”
По показател „калций“ в /13/ тринадесет проби са установени наднормени стойности:
с. Смолник – 156,4 mg/l; с. Ведрово – 166,8 mg/l; с. Вършило – 154,8 mg/l, 161,0 mg/l и 165,2
mg/l; с. Деветак – 178,8 mg/l; с. Бяла вода – 165,2 mg/l, с.Младежко – 172,4 mg/l и 173,6 mg/l;
Скалак – 152,4 mg/l и 160,0 mg/l, и с. Грозден - 163,6 mg/l и 181,0 mg/l.
Тези показатели участват в определянето на твърдостта на водата, като същата е в
норма.

Отклонение по показател „желязо“
В 8 /осем/ проби бяха установени стойности по показател „желязо“ над максималните
в граници от 221µg/l до 332 µg/l, при норма 200 µg/l (гр. Ахтопол, с. Синеморец и с. Резово,
Община Царево и с. Драчево, Община Средец). При контролно пробонабиране от с. Драчево,
не са установени отклонения по показател „желязо“. Издадени са три предписания на ВиК
оператора за провеждане на задължителни хигиенни мерки. Водоснабдителното дружество е
предприело мерки по прочистване и ремонт на аварирали участъци. В представените
резултатите от „ВиК“ ЕАД гр. Бургас от контролни изпитвания на питейна вода от
водопроводната мрежа на гр. Ахтопол, с. Синеморец и с. Резово, не се установяват стойности
по показател „желязо“ над максималните, съгласно изискванията на Наредба №9 от 16 март
2001г.

Отклонение по показател „фосфати“
В четири проби е установено несъответствие по показател „фосфати“: с. Кондолово
(две проби) – 0,81 mg/l, и 2,63 mg/l; с. Русокастро (две проби) – 0,78 mg/l и 0,81 mg/l. В тези
населени места се наблюдава трайно отклонение по тези показатели. Наблюдението му ще
продължи през 2020г.
95
Доклад за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, доставяна чрез водопроводната мрежа на
населението в Бургаска област за 2019г.

Дирекция „Обществено здраве“

РЗИ-Бургас, 2019


Отклонения по органолептични показатели (цвят, мирис, вкус, мътност)
През годината се установиха 87 нестандартни проби (цвят, вкус и мътност) от малки
зони на водоснабдяване, в населени места със стара и амортизирана водопроводна мрежа,
взети в дъждовно време, както и след извършени ремонтни дейности. Те са показателни за
наличието на стари и амортизирани водопроводни мрежи на населените места.

Отклонение по показател „активна реакция“
По показател „активна реакция“ в три проби са установени наднормени стойности –
от 9,6 до 9,7 pH единици в с. Детелина, с. Крушово и с. Крушево. Установеното не създава
риск за здравето на консуматорите, при условие, че няма отклонения по други показатели.

Отклонение по показател „бор“
В с. Есен в две проби е установено несъответствие по показател „бор“ – 1,69 mg/l и
1,59 mg/l, като към момента не е установена причината за това. Наблюдава се трайно
отклонение по този показател, като наблюдението му ще продължи и през 2020г.

Отклонение по радиологичен показател „обща алфа активност“
През годината в пет населени места е установено несъответствие по показател „обща
алфа активност“:
1. с. Ливада – установено 0,18±0,03 Bq/l;
Издадено е предписание на „ВиК“ ЕАД гр.Бургас за провеждане проучване на
водоснабдителните системи, с цел установяване на причината за несъответствието на водата
по показател ,,обща алфа активност” и провеждане на допълнителни анализи за установяване
на конкретни радионуклиди. Представени са протоколи от изпитване от Изпитвателна
лаборатория по радиоекология и радиоизотопни изследвания към Институт по почвознание,
агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“, съгласно които стойността на
показател „обща алфа активност“ е под контролното ниво.
2. с. Суходол – установено 0,28±0,05 Bq/l;
Издадено е предписание на „ВиК“ ЕАД гр.Бургас за провеждане проучване на
водоснабдителните системи, с цел установяване на причината за несъответствието на водата
по показател ,,обща алфа активност” и провеждане на допълнителни анализи за установяване
на конкретни радионуклиди. Представен е протокол от изпитване от Изпитвателна
лаборатория по радиоекология и радиоизотопни изследвания към Институт по почвознание,
агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“, съгласно които стойността на
показател „обща алфа активност“ е 0,12±0,03 Bq/l. Със становище нач. отдел РК при
Дирекция ОЗ е препоръчал да се учести мониторинга по показател „обща алфа-активност“,
като пробонабиране се извършва ежегодно през различни годишни сезони. През 2020г. ще се
извърши проследяване на показателя.
3. с. Деветак – установено 0,15±0,03 Bq/l;
При извършено контролно пробонабиране от водопроводната мрежа на с. Деветак,
стойността на показател „обща алфа активност“ е под контролното ниво – <0,01 Bq/l;
4. с. Присад – установено 0,15±0,03 Bq/l;
Със становище нач. отдел РК при Дирекция ОЗ е препоръчал да се учести
мониторинга по показател „обща алфа-активност“, като пробонабиране се извършва
ежегодно през различни годишни сезони. През 2020г. ще се извърши проследяване на
показателя.
5. с. Кубадин – установено 0,23±0,04 Bq/l и 0,13±0,02 Bq/l.
Със становище нач. отдел РК при Дирекция ОЗ е препоръчал да се учести
мониторинга по показател „обща алфа-активност“, като пробонабиране се извършва
ежегодно през различни годишни сезони. През 2020г. ще се извърши проследяване на
показателя.
Резултатите от изпитванията по показатели „обща бета активност“ и „естествен уран“
на пробите от всички горецитирани населени места, изследвани в РЗИ-Бургас и в
Изпитвателната лаборатория към Институт по почвознание, агротехнологии и защита на
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растенията „Н. Пушкаров“, не показват превишение на контролното ниво и максималната
стойност, съгласно Наредба №9.
Във връзка с установеното леко превишение на контролното ниво по показател „обща
алфа активност“ през 2018г. в с.Трояново, е извършено повторно изпитване на питейна вода
от РЗИ-Бургас. Резултата от изпитването по радиологичен показател „обща алфа-активност“
е 0,03±0,01 Bq/dm³, при контролно ниво 0,1 Bq/dm³.
Във връзка с издадената през 2017г. Заповед за спиране на дейност със значение за
здравето на човека – използването на вода за питейно-битови цели чрез водоснабдителната
мрежа на с. Синьо Камене поради констатирани несъответствия на качествата на водата,
предназначена за питейно-битови цели по показатели „обща алфа-активност“ и „естествен
уран“, в Министерство на здравеопазването чрез администрацията на Министерски съвет са
постъпили писма от жители на населеното място с искане да се разреши на „ВиК” ЕАД гр.
Бургас да възстанови подаването на вода от водоизточника само за „хигиенни нужди”. С
декларация постъпила в РЗИ-Бургас подписана от жителите на с. Синьо Камене, същите
заявяват, че са наясно с обстоятелството, че водата подавана от „ВиК“ ЕАД гр. Бургас в
селото е негодна за пиене по радиологични показатели, но изразяват категоричното си
желание водоподаването от каптиран извор „Брестите“ да бъде възстановено само за
хигиенни нужди.
Предвид гореизложеното и въз основа на приложената декларация от жителите от с.
Синьо Камене, изпълнителния директор на „ВиК“ ЕАД гр. Бургас е поискал разрешение за
възстановяване на водоснабдяването на селото от каптиран извор „Брестите“ за ползване.
От началниците на отдел „Радиационен контрол“ и отдел „Държавен здравен
контрол“, в Дирекция „Обществено здраве“ при РЗИ-Бургас, е изготвено становище за
здравно-радиационния риск за населението на с. Синьо Камене, Община Средец, от
използване на водата, подавана във водопроводната мрежа на населеното място, която е
показала несъответствие с изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г. по радиологични
показатели и оценка на епидемиологичния риск за населението от липса на вода за хигиенни
и битови цели, със заключение, че водата може да се използва само за битови цели, като
изрично се забрани използването ú за питейни нужди и приготвяне на храни, включително и
влагането в хранителни продукти.
Въз основа на посочените обстоятелства, Директора на РЗИ-Бургас със Заповед е
възстановил временно спряната дейност, като се разрешава подаването на вода чрез
водоснабдителната мрежа за населението на с. Синьо Камене, Община Средец, която да се
използва само и единствено за битови цели и категорично забранява използването на водата
за питейни нужди.
По отношение подобряване качествата на питейната вода, с писмо с изх. № К-28151/15.01.2018г. „ВиК“ ЕАД гр. Бургас предостави следната информация:
1. За решаване на проблема с наднорменото съдържание на нитрати в някои зони на
водоснабдяване е извършено офертно проучване за монтиране на инсталация с обратна
осмоза или йонообменна смола.
2. Министерство на регионалното развитие и благоустройството е възложило на
Консорциум ДЗЗД ВиК Бургас – Сливен – Шумен прединвестиционно проучване на
водопроводната мрежа с отклонения от нормите, съгласно Наредба №9 от 16 Март 2001г. за
качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, което включва мерки за
подмяна и реконструкция на отделни участъци от остарялата водопроводна мрежа.
Предвид гореизложеното, РЗИ-Бургас счита, че е необходимо да се извърши обстоен
преглед на състоянието на всяка зона на водоснабдяване, който да включва информация за
водоизточниците, съоръженията, водопроводната мрежа в населеното място и връзката им с
качеството на водата. Зоните да се степенуват по приоритет на прилагане на мерки, според
качеството на водата и риска за здравето на населението.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Използвани материали:
1. Учебник „Хигиена и екология“ под редакцията на проф. д-р Димитър Цветков, дмн, I том,
1999, издателство „Знание“ ЕООД
2. Учебник „Хигиена и професионални заболявания“ под редакцията на проф. Владимир
Бояджиев, кмн, 1990, издателство „Медицина и физкултура“ София
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