
Информация за качеството на питейната вода в област Шумен 
за периода от 01.11.2019 г. до 30.11.2019 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване - 14 броя (гр. Върбица, с. Черенча, 
с. Салманово, с. Черни връх, с. Риш, с. Избул, с. Чернооково, с. Станянци, с. Ловец, с. 
Бяла река, с. Тушовица, с. Тимарево, с. Златар и с. Драгоево).

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период - 9 
броя (гр. Шумен, гр. Велики Преслав, гр. Върбица, с. Дибич, с. Хан Крум, с. Велино, с. 
Живково, с. Хитрино и с. Върбак).

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени 
населени места по показателите, включени в група А съгласно Приложение №2 от 
Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр. 
30/2001 г. изм. и доп.) - 12 броя.

4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно- 
битови цели - 0 броя.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени 
населени места по показатели, включени в група Б съгласно Приложение №2 от Наредба 
№9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели - 6 броя.

6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно- 
битови цели - 0 броя.

7. Брой изследвани проби вода от местни водоизточници - 2 броя (чешма по пътя между 
гр. Върбица и курортен комплекс „Върбица” и чешма до моста между ул. „Александър 
Стамболийски” и ул. „Септемврийско въстание”.

8. От тях не отговарят на здравните изисквания - 2 броя:
- с отклонения по микробиологични показатели е водата от чешмата по пътя между гр. 
Върбица и курортен комплекс „Върбица” и чешмата до моста между ул. „Александър 
Стамболийски” и ул. „Септемврийско въстание”.

9. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода от 
01.11.2019 г. до 30.11.2019 г. - 45 броя от тях: хепатит А - 5, ентероколит - 34, дизентерия
- 3 и салмонелоза - 3.

10. Не е установена причинна връзка между качествата на питейната вода и 
регистрираните чревни инфекциозни заболявания.

11. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани 
нарушения във водоснабдяването: няма.


