ДОКЛАД
за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико
Търново през първото тримесечие на 2022 година
През първото тримесечие на 2022 г. изпълнението на мониторинга на
питейните води е, както следва:
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Данните от мониторинга на питейната вода в област Велико Търново
показват следното:
През І-то тримесечие са изследвани общо 29 броя проби води от
централни водоизточници, от които 1 брой (3,44 %) е нестандартна по
микробиологични показатели и 6 броя (20,69 %) по химични показатели.
Отклоненията по микробиологични показатели са по показател с
индикаторно значение коли форми (КФ) – Яковци. Взетите контролни проби са
стандартни.
Отклоненията по химични показатели са съответно:
- по показатели с индикаторно значение: мътност (Петковци) и желязо (Б.
Сливово).
- по показател с безусловно здравно значение – нитрати (Вързулица,
Страхилово, Виноград и Лозен).
В края на отчетния период за съгласуване в РЗИ – Велико Търново са
представени общо 4 програми: 1 за мониторинг на питейната вода в населените
места, обслужвани от експлоатационното предприятие „ВиК Йовковци“ ООД и
за 3 ведомствени водоснабдителни системи.
За тримесечието няма необхванати с планирания мониторинг населени
места в областта.

През първото тримесечие на 2022 година е издадено 1 предписание до
управителя на „ВиК Йовковци“ ООД за провеждане на
необходимите
мероприятия за осигуряване на качества на питейната вода за село Петковци,
отговаряща на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейнобитови цели за село Петковци.
Няма издадени заповеди и съставени актове за установяване на
административни нарушения.
По данни на ВиК дружеството в област Велико Търново до разработване и
съгласуване на програмата за мониторинг на питейната вода за 2022 г., ще се
спазват графиците за собствен мониторинг за 2021 г.
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