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ДОКЛАД ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ 

В ОБЛАСТ СЛИВЕН ЗА 2019Г. 

           

Мониторинга за качеството на питейна вода се извършва, за да се удостовери че: 

прилаганите мерки за контролиране на рисковете за човешкото здраве по цялата 

водоснабдителна система са ефективни и питейната вода при крайния потребител е 

безопасна и чиста; се гарантира постоянно съответствие на качествата на питейната вода с 

изискванията на Наредба №9 от 16 март 2001г. за качеството на водата, предназначена за 

питейно-битови цели; се осигурява информация на потребителите за качеството на 

питейната вода се извършва мониторинг на питейните води, осъществяван в област 

Сливен. 

На територията на област Сливен са обособени 92 водоснабдителни зони, 

контролирани от РЗИ. От тях 11 големи зони с разпределяно количество вода в зоната  над 

1000 кубични метра, 17 малки зони „категория 1” с количество на разпределяната вода в 

зоната за ден от 10 до 100 кубични метра, 51 броя малки зони категория 2 с количество на 

разпределяната вода в зоната за ден от 100 под 400 кубически метра, „категория 3 с 

количество на разпределяната вода в зоната за ден от 400 кубически метра 

Изследванията се извършват по показатели съгласно Приложение №1, таблици А, 

Б, В и Г от Наредба №9. 

 През 2019г. в лабораторията на РЗИ-Сливен за извършени 6445 анализа на 396 

проби питейна вода. В лабораториите на РЗИ-Стара Загора, РЗИ-Пловдив, РЗИ Бургас и 

РЗИ-Варна са извършени 901 анализи на 17 проби питейна вода.             

 По химични показатели отклонения в качеството на водите е имало само при 

извършване на ремонтни дейности по водопреносната система, а по микробиологични 

показатели, инцидентни отклонения са установени при проблеми в дезинфекцията. От 

изследваните проби питейни вода, с отклонения на контролно ниво на показател „обща 

алфа активност“ е водата от шест водоснабдителни зони, за което са поискани становища 

по компетентност от РЗИ-Бургас. След получаване становищата се предоставят на 

водоснабдителното дружество. 

 През 2019г. при извършените анализи не са установени отклонения на изследвани 

проби питейна вода, налагащи ограничаване ползването на водата за питейни цели.  

 Няма големи зони на водоснабдяване с трайни проблеми в качествата на питейната 

вода.  

Малките зони, които показват трайни отклонения са по показатели нитрати са в 

селата с развито земеделие: Глуфишево, Панаретовци, Чокоба, Бозаджии, Камен, Дядово, 

Радево, Събрано, Каменово. Посочените отклонения по показател нитрати са с много 

годишна давност, населението е уведомено за риска от пиене на такава вода от кърмачета 

и малки деца. 

Наднорменото съдържание на нитрати във водата може да причини развитието на 

заболяването „водно-нитратна метхемоглобинемия“ при кърмачета и малки деца. В 
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йоддефицитните райони може да доведе до нарастване на честотата на ендемичната гуша 

при подрастващите. 

 Основната причина за повишено ниво на нитратите в питейната вода са 

неправилното използване на азотни минерални торове в разрез с добрите земеделски 

практики, неправилно събиране, съхраняване и обезвреждане на торовия отпадък в 

животновъдството, отпадни води и др. Необходими са мерки по реда на Наредба №2 от 13 

септември 2007г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници 

(обн. ДВ. бр.27 от 11 март 2008г.), тъй като всички методи от страна на ВиК са изчерпани, 

с изключение на осигуряване на нови водоизточници, за което обаче към момента 

дружеството няма възможност.  

В тази връзка според нас би могло да се извърши ново хидрогеоложко проучване, 

свързано съответно и с определяне на нови санитарно-охранителни пояси в съответните 

зони.  
  През 2019г. инспекторите от отдел ДЗК са издали 18 предписания и са съставили 4 

акта за установени административни нарушения. Връчени са 4 наказателни постановления. 

Информация за качеството на водите, предназначени за питейно-битови цели се 

публикува два пъти месечно в рубриката „Новини” на сайта на РЗИ-Сливен. 

През изминалата година в Регионална здравна инспекция са постъпили две жалби 

от граждани, свързани с качеството на питейната вода в с. Ичера. Във връзка с това са 

взети проби за изследване от  чешма срещу кметството, чешма срещу фурната и от два 

частна дома в селото. Изследваните проби питейна вода отговарят по химични и 

микробиологични показатели на изискванията на Наредба №9 от 16 март 2001 г. 

Извършена е инспекция  на цялата система на водоснабдяване  в село Ичера с участието на 

представител на „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД. Във връзка с 

констатирани несъответствия е издадено предписание на водоснабдителното дружество за 

провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки по отношение на 

пречиствателното съоръжение за питейно-битово водоснабдяване,  пояс I от санитарно-

охранителните зони, около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово 

водоснабдяване,  предупредителни надписи върху табелите и извършване на ремонт на 

надземната сградна конструкция на един от каптажите.    

В свое становище водоснабдителното дружество смята, че „питейната вода в с. 

Ичера е годна за пиене. Намалението на дебита се дължи на настъпилото засушаване, но 

към настоящия момент и преди това не е въвеждан режим в селото.  

За резултатите от извършените проверки и проведени лабораторни изследвания 

жалбоподателите са уведомени своевременно. 

 Изготвени са два отговора във връзка с постъпили заявления за достъп до 

обществена информация за качеството на питейната вода в селата Глуфишево, 

Панаретовци, Чокоба и Камен за периода 2010г. – 2019г. и за водата в гр. Сливен за 

периода 01.10.2019г. – 05.12.2019г. 

Регулярно са провеждани срещи с представители на водното дружество за 

обсъждане на възникнали проблеми, за извършване на съвместни пробонабирания и 

проверки, в това число и при постъпили жалби.  
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 Информация от „Водосвабдяване и канализация-Сливен” ООД за предприети 

действия за подобряване на качеството на питейната водата през 2019г.: 

• взети са 2035 проби питейна вода за извършване на лабораторни изследвания. И са 

извършени 24609 анализа. 

 • осъществена е  визуализация на системата за постоянно отчитане  на показателя 

мътност на сурова вода от яз. Асеновец в Диспечерския пункт на ВиК-Сливен.  

• възстановена е на системата за автоматично отчитане и визуализация на  

показателя остатъчен хлор на водоем 5 000 м3. 

• обследване по радиология на проби от речно водохващане на „Домус дере” при гр. 

Шивачево. Допълнителни изследвания на водни проби в БАН- гр.София-ИЯИЯЕ  за 

определяне на индикативната доза; отклоняване  на единия поток от „Домус  дере” и 

неизползването му като водоизточник; променена схемата на водоподаване в града; 

извършване на изследвания по радиология на всички възможни водоизточници около гр. 

Шивачево, които са в необходимите норми по радиологични показатели. През 2020г. ще 

продължи засиления контрол на питейната вода на гр. Шивачево по радиологични 

показатели, както  и  на водата  от проблемното водохващане. 

• надежден контрол на водата от „Домус дере” чрез монтирана автоматична система 

за измерване  на мътност.  

• в ПСПВ-Шивачево се  използва нов ноагулант алуминиев хлорид хидроксид 

сулфат, с цел подобряване качеството на  пречистената вода. Закупена е нова дозаторна 

помпа, позволяваща автоматизирано регулиране на коагуланта . 

• монтирана е  автоматична система за измерване на мътност в с Сборище. 

• осъществено е  пускането на ПСПВ-гр. Котел. Към момента тече гаранционния 

период и отстраняване на проблемите по  входната решетка и компресорите. 

• направен е основен ремонт на едната технологична линия за пречистване на 

водата от речно водохващане в с. Ичера. 

  • довършва се  хлораторната  станция  в с. Изгрев.  

• по препоръка на РЗИ са направени  допълнителни проучвания  по отношение на  

радиологичните  показатели /алфа активност/на селата: Пъдарево, Дядово, Радево, 

Каменово, Сърцево, Г. Александрово и Самуилово. Продължава работата по изпълнение 

на препоръките, относно водата на с. Сокол  и гр. Шивачево. 

• подобрена е координацията  между хлораторното звено и водомайсторите по 

селата. За всяка авария по техниката за хлориране се сигнализира на дежурния във ВиК 

дружеството. Продължава да се изисква  попълването на дневници по места за следене на 

остатъчния хлор ежедневно от водомайсторите. 

• продължава решаването на проблемът с подобряване на обеззаразяването на 

питейната вода в планинските селища с трудно достъпни водоеми  като  се доставя ел. 

енергия за обслужване на хлораторната техника  чрез фотоволтаици. 

• извършване на текущи ремонти и рехабилитация на хлораторни помещения  и 

водоеми. 
• всички предписания и заповеди на контролните органи са изпълнени в посочените 

срокове. 
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• персоналът от лабораторията на ВиК-Сливен, съвместно с консултанти е 

подготвил „Системата за управление” на ЛИК по изискванията на БДС EN 

ISO/17025:2018г., която в момента  се внедрява. 

• извънредни пробонабирания при аварийни ситуации, по искане на контролните 

органи, след констатиране на нестандартност по някои от показателите при 

пробонабиранията по график,  при сигнали от консуматорите, след дезинфекция на 

водоеми, през дъждовните периоди при повърхностни водохващания и др. 

• подменени водопроводи в: гр. Котел-1 км.; в с. Нейково-120м.; гр.  Твърдица-

200м.; гр. Шивачево ниска зона-1800м.; с. Оризаре-180м.; с. Бяла-300м.; с. Раково-500м.; 

гр. Кермен-500м.; гр. Нова Загора-1800м.; Съдийско поле-250м., Радецки-100м.; Пет 

могили-70м.; гр. Сливен и вилна зона -2 172м. 

• почистени водохващания в с. Тича и с. Жеравна. 

• закупени нови помпени агрегати за селата: Струпец, Селиминово,  Трапоклово, 

Блатец, Тополчане и ПС „Мараш 1“. 

• закупени фотоволтаици и акумулатори за гравитачните водоеми. 

• ремонт на водоем с. Шивачево. 

• ремонт на ПС в: гр. Нова Загора „Депсизи“, с. Асеновец, с. Омарчево. 

• ремонт и основно почистване на водоеми: с. Баня, Мечкарево 2-ри подем, Бършен, 

Ябълка. 

• почистване и измиване на водоемите във всички райони, за което има представени 

протоколи в РЗИ-Сливен. 

Предвидени мерки в бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация-Сливен” 

ООД за 2020г: 

 Планирани са средства за рехабилитация на водоеми и речни водохващания; 

рехабилитация на хлораторни станции, помпени станции и на водопроводната мрежа; 

Обновяване на „Скада –система – водоснабдяване” и други инвестационни намерения,  

които ще се изпълнят при наличие на финансов ресурс. 

Заключение: Питейните води в област Сливен, с изключение на изброените по-

горе малки зони на водоснабдяване по показател нитрати, са много добри. Процентът на 

стандартност по микробиологични показатели е 94,85%, а по химични 99,59 % и категория 

А1 и А2 за повърхностните води, предназначени за питейно-битови нужди. На територията 

на област Сливен и през 2019г. не е възникнала ситуация, водеща до епидемичен взрив от 

воден произход. Няма питейни води с наличие на уран над допустимата стойност. 
  

mailto:rzi-sliven@mbox.contact.bg
http://www.rzi-sliven.org/

