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

В РУСЕНСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.02.2022 г.-28.02.2022 г. 
 
 

Данни за периода: 01.02.2022 г.-28.02.2022 г. 
1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма. 
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания през периода 01.02.2022г.-28.02.2022г. 

 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:  

 12 броя проби, в това число 6 проби по микробиологични и 6 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 – една нестандартна проба. 

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 6 Просена 

с. Просена, ул. Иван Вазов № 1, 
магазин „Наркооп“ Нитрати 50,0 60,2 

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

 6 броя проби, в това число 3 проби по микробиологични и 3 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 – „сурова вода“) - през периода 01.02.2022 г.-28.02.2022 г. няма изследвани проби 
от местни 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 01.02.2022 г.-28.02.2022 г.: - общо 9 
случая:  Гастроентероколит – 4 случая, извън организирани колективи  Колиентерит – 2 случая, извън организирани колективи   Кампилобактериоза – 3 случая, извън организирани колективи. 
  Изброените чревни заболявания не са причинени от замърсена питейна вода.  
10. Предприети мерки за административна принуда: - няма. 


