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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

    РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ -  РУСЕ 
гр.Русе - 7000                                                                                             тел: 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 01.07.2020г. – 17.07.2020г. 
 

Данни за периода: 01.07.2020г. – 17.07.2020г. 
1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма. 
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания през периода 01.07.2020г. – 17.07.2020г. 

 9 населени места, по химични и по микробиологични показатели.  
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места, по 

показателите, включени в Група А – постоянен мониторинг:  
 24 броя проби, в това число 12 проби по микробиологични и 12 проби по химични показатели.  

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:  
 по микробиологични показатели – няма нестандартни проби 
 по химични показатели – 10 проби: 

ПОКАЗАТЕЛ Община,  
Зона на водоснабдяване  

(ЗВ № и име)  

Населено място и пункт на вземане на 
пробата Вид 

Максимална ст-ст 
по Нар.№9  (mg/l) 

Измерена 
стойност (mg/l) 

ЗВ 1 Русе гр. Русе, бул.„Трети март“ 48, Маг.„Метро” Ост. хлор 0,3-04 0,045 

ЗВ 1 Русе 
гр. Русе, кв. „Средна кула”, ул. „Д.Талев” 1 
Кафе бар „Шерик” Ост. хлор 0,3-04 0,211 

ЗВ 1 Русе 
гр. Русе, кв. „Долапите”, ул. „Стремление” 
25, Пощенска станция 

Ост. хлор 0,3-04 0,163 

ЗВ 1 Русе 
с. Басарбово,  ул. „Ген. Топалджиков” 38, 
кафе бар „Антон” 

Ост. хлор 0,3-04 0,235 

ЗВ 1 Русе 
гр. Русе, бул. „Липник” № 129, „Дунав 
прес” АД Ост. хлор 0,3-04 0, 153 

ЗВ 2 Русе -
Локомотив 

гр. Русе, бул. „България” 133, хотел 
„Теодора палас” Ост. хлор 0,3-04 0,156 

ЗВ 16 Божичен 
с. Божичен, общ. Иваново, ул. „Балкан” № 
35, Кметство Нитрати 50,0 69,57 

ЗВ 15 Красен 
с. Нисово, общ. Иваново, ул. „Цар 
Освободител” № 34, Кметство Ост. Хлор 0,3-04 0,054 

ЗВ 15 Красен 
с. Красен, общ. Иваново, ул. „Иван Вазов” 
№ 14, Детска градина 

Ост. Хлор 0,3-04 0,055 

Ост. Хлор  0,3-04 0,026 
Нитрати 50,0 101,83 ЗВ 54 Сваленик 

с. Церовец, общ. Иваново, ул. „Ал. 
Стамболийски” № 2, Кметство 

Твърдост 12,0 mgeqv/l 13,08 

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места, по 
показателите, включени в Група Б – периодичен мониторинг: 
 4 броя проби, в това число 2 проби по микробиологични и 2 проби по химични показатели 

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:  
 по микробиологични показатели  - няма; по химични показатели – една проба. 

ПОКАЗАТЕЛ Община,  
Зона на водоснабдяване  

(ЗВ № и име)  
Населено място и пункт на вземане на пробата 

Вид 
Максимална ст-ст 
по Нар.№9  (mg/l) 

Измерена 
стойност (mg/l) 

ЗВ 1 Русе гр. Русе, бул.„Липник” 10, Маг.„Практикер” Ост. хлор 0,3-04 0,149 

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници (местни 
чешми): - през периода 01.07.-17.07.2020г.няма изследвани проби от местни чещми. 

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

9. Брой на регистрираните случаи на чревни заболявания - за периода 01.07.- 17.07.2020г.: - общо 25 случая, от тях:  
 Гастроентероколити - 15 случая, от които един е в училище в гр.Русе 
 Кампилобактериоза - 7 случая, от които един е в детско заведение в гр.Русе 
 Салмонелоза – 1 случай, извън организиран колектив 
 Остър вирусен хепатит тип Е – 1 случай, извън организиран колектив 
 Остър вирусен хепатит, неуточнен тип – 1 случай, извън организиран колектив. 

Изброените чревни заболявания не са причинени от замърсена питейна вода. 

10. Предприети мерки за административна принуда: - няма. 


