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РЕЗУЛТАТИ
ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ
МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ПЕРНИК
И НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА ПЕРНИК
С РЕЖИМНО ВОДОСНAБДЯВАНЕ
ЗА ПЕРИОДА ОТ 23.12 - 29.12.2019 г.

Населени места с въведено режимно водоснабдяване: гр. Перник, гр.
Батановци, с. Големо Бучино, с. Люлин, с. Дивотино, с. Мещица, с. Витановци, с.
Ярджиловци, с. Богданов дол, с. Черна гора, с. Лесковец, кв. „Църква“, с.
Кладница, с. Рударци и с. Драгичево.
2.
Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния
период:
 гр. Перник – Перник център и кварталите: Клепало, Проучване, Калкас,
Могиличе, Иван Пашов, Тева, Мошино, Изток, Църква. През периода са
изследвани 61 проби питейна вода при консуматорите по показателите
включени в група А. От тях 45 бр. проби са взети от пунктове за контролен
мониторинг и 16 бр. по сигнали на граждани.
 с. Дивотино – изследвани са 2 проби питейна вода по химични и
микробиологични показатели. От тях 1 бр. проба е взета от пункт за контролен
мониторинг и 1бр. по сигнал на граждани.
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3. От тях не отговарят на Наредба № 9/2001 г. на МЗ за качеството на водата,
предназначена за питейно-битови цели по показатели включени в група А:
- по микробиологични показатели – 5 бр.
- по химични показатели – 6 бр.
4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно
водоснабдените населени места по показателите, включени в група Б – 63 броя.
5. От тях не отговарят на Наредба № 9/2001 г. на МЗ за качеството на водата,
предназначена за питейно-битови цели по по показателите, включени в група Б – 4
броя.
6. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания:
– Гастроентерити/Ентероколити – 17;
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