
 
1 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ -  РУСЕ 

гр. Русе - 7000                                                                                                                           тел: 082/82-56-23, факс: 82-56-23 
бул. „Придунавски” № 68                         е-mail: rzi@rzi-ruse.com 
 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ 
 МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ  

В РУСЕНСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 29.10.2018г. – 09.11.2018г. 
 

 
Данни за периода: 29.10.2018г. – 09.11.2018г. 

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма 

2. Брой населени места, в които са извършени изследвания през периода 29.10.2018г.-09.11.2018г. 
 2 населени места, по химични и микробиологични показатели. 

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени 
места, по показатели, включени в Група А – постоянен мониторинг:  

 10 броя проби, в това число 5 проби по микробиологични и 5 проби по химични показатели. 
4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата за питейно-битови цели: 
 по микробиологични показатели – няма неотговарящи проби; 
 по химични показатели – няма неотговарящи проби. 

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени 
места, по показатели, включени в Група Б – периодичен мониторинг: 

 2 броя проби, в това число 1 проба по микробиологични и 1 проба по химични показатели. 
6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата за питейно-битови цели: 
 по микробиологични показатели - няма неотговарящи проби; 
 по химични показатели – няма неотговарящи проби. 

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни 
водоизточници (местни чешми) – през периода 29.10.2018г.- 09.11.2018г.няма изследвани проби води 
от местните чешми.  

8. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници - в Русенска област няма 
регистрирани минерални водоизточници. 

9. Брой регистрирани случаи на чревни заболявания за периода 29.10.2018г.-09.11.2018г.: - общо 
26, от тях: 

 Гастроентероколит - 22 случая, от които 4 случая в организирани колективи, по един в три 
учебни и едно детско и заведения в гр.Русе; 

 Салмонелоза - 1 случай, извън организин колектив  
 Кампилобактериоза - 1 случай, в училище в гр.Русе 
 Вирусен хепатит тип А - 1 случай, в училище в община Сл.поле; 
 Вирусен хепатит тип N - 1 случай, извън организиран колектив. 

       Изброените чревни заболявания не са причинени от замърсена питейна вода.   

10. Предприети мерки за административна принуда:  
- извършено е епидемиологично проучване във връзка със случая на вирусен хепатит А, взети са 
проби от контактните лица, дадено е предписание за противоепидемични мерки 

- връчено е от органите на държавния здравен контрол на РЗИ Русе-отд.ДЗК, предписание до „ВиК 
Русе“ ООД, за предприемане на мерки, във връзка с установени (в предходен период) отклонения в 
качеството на пит.води в ЗВ 45 Ценово. 


