Информация за качеството на питейната вода в област Шумен
за периода от 01.01.2020 г. до 31.01.2020 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване - 9 броя (с. Салманово, с. Риш, с. Черни
връх, гр. Върбица, с. Чернооково, с. Бяла река, с. Тимарево, с. Златар и с. Драгоево).
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период - 1 брой
(гр. Шумен).
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.) - 8 броя.
4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейнобитови 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 - 0 броя.
6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейнобитови цели - 0 броя.

Брой изследвани проби вода от местни водоизточници - 19 броя (в гр. Шумен на ул. „Янко
Сакъзов”; до к-с „Кьошковете”; в местност „Бабешкия мост“ в кв. Б. Българанов; на
кръстовището на ул. „Тетово“ и ул. „В. Левски“ (срещу Томбул джамия); по пътя за
Паметник „Създатели на българската държава”; по пътя от гр. Шумен за кв. Дивдядово; в кв.
Дивдядово, ул. „Изворна“ до комплекс „Бохеми“; в кв. Дивдядово, ул. „Поройна“; чешма №
1 и чешма № 2 по пътя от гр. Шумен за с. Лозево; чешмата на разклона за с. Кочово по пътя
от с. Лозево за с. Новосел; чешмите в гр. Велики Преслав „Тунела”; „Радула”;„Кюнтя”; до В
и К; по пътя от гр. Велики Преслав за с. Драгоево и „Горната чешма“ в кв. Кирково, на ул.
„Обзор“; в с. Панайот Волов и в с. Дибич по пътя за с. Ил. Блъсков).
7. От тях не отговарят на здравните изисквания - 5 броя:
- с отклонения по микробиологични показатели е водата от чешмите в гр. Шумен в кв. Б.
Българанов местност „Бабешкия мост“; на кръстовището на ул. „Тетово“ и ул. „В. Левски“
(срещу Томбул джамия) и чешма №1 по пътя от гр. Шумен за с. Лозево.
- водата от чешмата в гр. Шумен на ул. „Янко Сакъзов” и водата от чешмата в с. Панайот
Волов са наднормено съдържание на нитрати. Измерените стойности за нитрати са съответно
59 мг/л и 62 мг/л, при максимално допустима 50 мг/л.
8. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода от
01.01.2020 г. - до 31.01.2020 г. - 37 броя от тях: ентероколити - 22, дизентерия - 2, хепатит
А - 5 и салмонелози - 8.

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

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

