
Приложение 6 

УКАЗАНИЯ  

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕКУЩА ПРОФИЛАКТИКА В СИСТЕМИТЕ  
ЗА ТОПЛА И СТУДЕНА ВОДА 

Водните резервоари, водопроводната мрежа (тръби, щрангове, клапи и т.н.), електрическите 
помпи и външните водопроводи се проверяват веднъж месечно. Не се допускат течове. Всички 

покрития тряб-  
ва да бъдат с ненарушена цялост. 

Топла вода 

  Визуална проверка на вътрешната повърхност на водните нагреватели за наслагвания 

(където е възможно)  - извършва се един път годишно. 

  Пускане на водата в чешмите и душовете на стаите. Тя трябва да тече за няколко минути 

всеки ден, дори и в нея да няма настанени гости/пациенти. 

  Демонтиране на разглобяемите части - главите на душовете, шланговете, батериите и 

цедките се почистват механично от наслагване на биофилм (наслагвания от органичен 
произход) с четки и почистващ препарат. Извършва се след освобождаване на стаята и 
прединастаняването на следващите гости/пациенти. 

  Съпоставяне на температурата на топлата вода в устройстватаза подгряване на водата с 

тази на най-отдалечените от тях места, установяване на топлинните загуби и корекция на 
подаването на топлинна енергия - извършва се един път месечно (а в туристическия сезон и по-
често, в зависимост от големината на хотела и броя на потребителите на топла вода за 
единица време). 

  Отчитане на температурата на топлата вода - става една минута след развъртане на крана. 

Температурата на топлата вода не трябва да бъде по-ниска от 500С в най-отдалечените от 
нагревателя точки на системата (крайни щрангове). Измерва се температурата на топлата вода 
в три до пет различни места на системата, като поне едно от измерванията е извършено в 
крайна точка (най-отдалечената стая, напр.последен етаж в най-отдалеченото крило на 
сградата). Добра профилактика на легионелозите се постига при средна температура на 
топлата вода в системата 550С. Отчитането на температурата на топлатавода се извършва 
минимум един път месечно. 

  Текуща химическа дезинфекция на водата във водоснабдителната система за топла вода  - 

хиперхлориране. За сградите, които функционират целогодишно, това става по време на 
цялостната профилактика на ВиК инсталацията. В хотелите, които имат сезонна дейност, 
плановото хиперхлориране се извършва два пъти годишно: преди започване на активния 
туристически сезон и след завършването му. Концентрацията на прилагания биоциден 
препарат трябва да е такава, че да обезпечи наличие на остатъчен активен хлор в системата 
50 mg/l за минимум 1 час или 20 mg/l за минимум 2 часа. Преди началотона хиперхлориране на 
топлата вода нейната температура се намалява и не трябва да надвишава 300С. 

  "Термален шок" като текуща профилактика. Извършва се два пъти годишно: преди започване 

на туристическия сезон, като част от профилактичните мерки при пускане на хотела в 
експлоатация и след завършване на туристическия сезон  - при затварянето на хотела. За 
сградите, които функционират целогодишно, "термален шок" като рутинна мярка се прилага 
един път годишно ? по време на цялостната профилактика на системата или след нейното 
спиране за ремонт илипо други причини. 

  Микробиологичното мониториране на топлата вода за откриване на легионелни бактерии е 

препоръчително. Извършва се само по поръчка и съобразно преценката и желанието на 
ръководството. Такова изследване на водите е желателно да бъде направено в случаите, 
когато е имало авария във водоснабдителната система, дори и от това да не са произтекли 
последствия, свързани с възникването на епидемична обстановка. 

 



Студена вода 

 

  Визуална инспекция на резервоарите за студена вода и провеждане на оздравителни 

мероприятия, където е необходимо - извършва се един път годишно. 

  Пускане на водата в чешмите и душовете на стаите. Тя трябва да тече за няколко минути 

всеки ден, дори и в нея да няма настанени гости/пациенти. 

  Отчитане на температурата на водата на изхода на резервоара веднъж на шест месеца. 

  Проверка на температурата на студената вода в системата -  отчитането става две минути 

след развъртането на съответния кран за студена вода. Температурата на водата не трябва да 
е по-висока от 200С в най-отдалечените точки от системата (крайни щрангове). Измерва се 
температурата на студената вода в три до пет различни места в системата, като поне едно от 
измерванията е извършено в крайна точка (най-отдалечената стая, напр. последен етаж в най-
отдалеченото крило на сградата). Добра профилактика на легионелозите се постига при средна 
температура на студената вода в системата 18 градуса С.Отчитането на температурата на 
студената вода се извършва един път месечно. 

  Отчитане нивото на свободния остатъчен хлор в системата за студена вода  - трябва да 

бъде 0.3-0.4 до 0.6 mg/l. При систематично установяване на стойности по-ниски от посочените, 
управителят на обекта предприема мерки за осигуряването на допълнителна дезинфекция на 
водата в сградата. Отчитането се извършва веднъж седмично. 

  Отчитане активната реакция (рН) на студената вода в систематанивото на рН трябва да 

варира между 6.5 и 9.5. Оптимална стойност  - рН 7. Когато стойностите на рН надвишават 8, 
коригирането се извършва с добавяне в локалната водоснабдителната система на хлорен 
препарат. Цели се достигане концентрация на остатъчния активен хлор в системата 0.4-0.5 до 
0.6 mg/l. Когато тези стойности са налице,а рН е над 9.5 или под 6.5, се уведомява ХЕИ. 
Измерването на рН от техническото лице се извършва веднъж седмично. 
 
Микробиологично мониториране на студената вода за откриване на легионелни 

бактерии.  

 

  Микробиологичното мониториране е препоръчително. Извършва се само по поръчка и 

съобразно преценката и желанието на ръководството. Такова изследване на водите е 
желателно да бъде направено в случаите, когато е имало авария във водоснабдителната 
система, дори и от това да не са произтекли последствия, свързани с възникването на 
епидемична обстановка. 

  Техническото лице, отговарящо за поддръжката на водоснабдителната система води 

дневник за извършените инспекции, установените нередности и проведените дейности по 
отстраняването им; ре-гистрира всички осъществени рутинни и планови мероприятия по 
контрола на показателите и тяхната корекция, отбелязва приложените методи за профилактика 
и резултатите от тях по дати. 

 

 


