
Информация за качеството на питейната вода в област Шумен
за периода от 01.06.2020 г. до 30.06.2020 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване - 11 броя (гр. Шумен кв. 
Мътница, с. Салманово, с. Лозево, с. Ивански, с. Тимарево, с. Д. Войников, с. 
Единаковци, с. Църквица, с. Черноглавци, с. Правенци и с. Избул).

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния 
период - 19 броя (гр. Шумен, кв. Мътница, местност Хижата, гр. Велики Преслав, кв. 
Кирково, местност Станата на гр. Нови пазар, с. Войвода, с. Избул, с. Правенци, с. 
Жилино, с. Стоян Михайловски, с. Стан, с. Памукчи, с. Сечище, с. Мировци, с. 
Писарево, с. Тръница, с. Зайчино Ореше и с. Беджене).

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.) - 26 броя.

4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена 
за питейно-битови цели - 1 брой:

- с. Писарево не отговаря по показател нитрати, при допуск на показателя 50 
мг/л, резултат от изпитването - 70 мг/л.

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 - 2 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 - 0 броя.

8. От тях не отговарят на здравните изисквания - 0 броя.

9. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за 
периода от 01.06.2020 г. до 30.06.2020 г. - 9 броя, от тях: ентероколит - 7, колиентерит 
- 1 и салмонелоза - 1.

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.


