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

В РУСЕНСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 02.07.2021 г.-16.07.2021 г. 
 
 
 

Данни за периода: 02.07.2021 г.-16.07.2021 г. 
1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма. 
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания през периода 02.07.2021 г.-16.07.2021 г. 

 7 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:  

 22 броя проби, в това число 11 проби по микробиологични и 11 проби по химични показатели. 
 4. От тях не отговарят на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-
битови цели: 

 по микробиологични показатели – няма нестандартни проби 
 по химични показатели – четири нестандартни проби: 

Община,  
Зона на водоснабдяване  

(ЗВ № и име)  

Населено място и пункт на 
вземане на пробата 

ПОКАЗАТЕЛ 

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

Измерена стойност 
(mg/l) 

Русе 
ЗВ 1 Русе 

гр. Русе, ул. „Иван Вазов” 
№18, МГ „Баба Тонка 

Ост.хлор 0,3-0,4 0,170 

Русе 
ЗВ 2 Русе Локомотив 

гр. Русе, бул. „Тутракан” №5, 
Месокомбинат 

Ост.хлор 0,3-0,4 0,064 

Иваново 
ЗВ 15 Красен 

с. Красен, ул. „Иван Вазов” 
№15, Детска градина 

Ост.хлор 0,3-0,4 0,027 

Иваново 
ЗВ 16 Божичен  

с. Кошов, ул. „Цар Иван-Асен 
II” №2, Здравна служба 

Нитрати 50,0 54,05 

 
5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени 
места, по показатели, 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 № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-
битови цели: 

 по микробиологични показатели – няма нестандартни проби 
 по химични показатели – няма нестандартни проби. 

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници 
(местни чешми)  

 20 броя проби, в това число 10 проби по микробиологични и 10 проби по химични показатели. 
8. От тях не отговарят на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-
битови цели: 

 по микробиологични показатели – 10 нестандартни проби 

Община, населено място и място на вземане на пробата Показатели 
Измерена стойност 

КОЕ/m/l 

Русе, гр.Русе, кв.Средна кула, чешма в местност „Айдънка“ 
Коли форми 9/100  

Ешерихия коли   9/100 

Русе, гр.Русе,  Лесопарк „Липник“, чешма „Черното момиче“ 
Коли форми 63/100 
 Ентерококи  8/100 
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Община, населено място и място на вземане на пробата Показатели 
Измерена стойност 

КОЕ/m/l 

Русе, гр.Русе,  Лесопарк „Липник“, чешма в Лесопарк Липник 
Коли форми 158/100 

Ешерихия коли   158/100 
 Ентерококи  135/100 

Русе, с. Николово, чешма на ул.„Опълченска“ 
Коли форми 9/100 
 Ентерококи  7/100 

Русе, с. Николово, чешма на ул.„Липник“ 
Коли форми 7/100 

Ешерихия коли   3/100 
 Ентерококи  5/100 

Русе, с. Тетово, Шабанската чешма, ул.„Исперих“ №2 
Коли форми 75/100 

Ешерихия коли   75/100 
Коли форми 32/100 

Русе, с.  Червена вода, ул.„Ал.Стамболийски“, „Турската“ чешма 
Коли форми 86/100 

Ешерихия коли   86/100 
 Ентерококи  55/100 

Русе, с. Хотанца, чешма на ул. „Васил Левски“ Коли форми 8/100 

Русе, с. Ново село, чешма на входа на селото 
Коли форми 125/10 

Ешерихия коли   125/10 
 Ентерококи  82/100 

Иваново, с.Церовец, чешма на ул. „Шейново“ №1 
Коли форми 8/100 

Ешерихия коли   8/100 
 Ентерококи  6/100 

 по химични показатели – 4 нестандартни проби. 

Община, населено място и място на вземане на пробата Показатели 
Измерена 
стойност  

mg/l 

Русе, с.Тетово, Шабанската чешма, ул.„Исперих“ №2 
Нитрати >88,5 

Обща твърдост 13,94 
Русе, с.  Червена вода, ул.„Ал.Стамболийски“, „Турската“ чешма Нитрати 79,47 

Русе, с. Ново село, чешма на входа на селото 
Нитрати >88,5 

Обща твърдост 12,74 
Иваново, с.Церовец, чешма на ул. „Шейново“ №1 Нитрати 78,7 

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

 10. Брой регистрирани случаи на чревни заболявания за периода 02.07.2021 г.-16.07.2021 г.: - 
общо 10 случая, от които: 

 Гастроентероколит – 7 случая, извън организирани колективи 
 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.  
 
11. Предприети мерки за административна принуда: - издадени и връчени са общо 18 мерки за 
административна принуда, в това число 12 предписания и 6 заповеди за спиране експлоатация. 
Издадените 12 предписания са: - 1 бр. до обществения воден оператор ВиК Русе, във връзка с 
отклонения в качеството на питейните води в ЗВ 15; - 2 бр.до обществения воден оператор 
Водоснабдяване Дунав – Разград, за отклонения в ЗВ 54; - 9 бр.до кметове и кметски наместници 
на селища в община Русе, във връзка с отклоненията в качеството на водата в местните чешми. 
Издадени са и 6 бр.заповеди за спиране експлоатацията на МОВ (местни чешми). 


