РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ

гр.Русе - 7000
бул. „Придунавски” № 68

тел: 82-56-23, факс: 82-56-23
е-mail: rzi@rzi- ruse.com

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ
МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ
В РУСЕНСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2017Г.

Данни за периода: 01.04.2017г. – 28.04.2017г.
1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания през периода 01.04.2017г. –
28.04.2017г.:
- 23 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 постоянния мониторинг:
 58 броя проби, в това число 29 бр.проби по микробиологични показатели и 29 бр.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 неотговарящи проби
 по химични показатели - 10 броя проби, като почти всички от тях са по индикаторния
показател „остатъчен свободен хлор”; това са следните проби:
Община,
Зона на
водоснабдяване
(ЗВ)

Населено място и пункт на вземане
на пробата

гр. Русе, ул. „ТЕЦ Изток”,
Топлофикация Русе ЕАД
Сливо поле, гр. Сливо поле, ул. „Христо Ботев”
ЗВ 9
№ 1, Детска градина
Сливо поле, с. Голямо Враново, ул. „Първи юни”
ЗВ 11
№ 6, Детска градина
Сливо поле, с. Малко Враново, ул. „Еделвайс”
ЗВ 12
№16, Детска градина
Две могили, с. Острица, ул. „Георги Димитров”
ЗВ 34
№53, Частен дом на Тодор Добрев
Две могили, с. Каран Върбовка, ул. „Света
ЗВ 35
Марина” № 1, Кметство
Две могили, с. Помен, ул. „Георги С. Раковски”
ЗВ 35
№2, Кооперация - канцелария
Две могили, с. Чилнов, ул. „Пеньо Пенев” № 7,
ЗВ 36
Частен дом (дом водопроводчик)
с. Новград, ул. „Възраждане” № 8,
Ценово, ЗВ 44
Училище
с. Пиперково, ул.„П.Р. Славейков”
Ценово, ЗВ 45
№1а, Фирма„Баркас”
Русе, ЗВ 2

Вид

ПОКАЗАТЕЛ
Максимална
стойност по
Нар.№9 (mg/l)

Измерена
стойност (mg/l)

Остатъчен
свободен хлор
Остатъчен
свободен хлор

0,3 – 0,4

0,79

0,3 – 0,4

0,90

Нитрати

50

57,5

Остатъчен
свободен хлор
Остатъчен
свободен хлор
Остатъчен
свободен хлор
Остатъчен
свободен хлор

0,3 – 0,4

0,51

0,3 – 0,4

0,64

0,3 – 0,4

0,60

0,3 – 0,4

0,61

Нитрати

50

52,1

Остатъчен
свободен хлор
Остатъчен
свободен хлор

0,3 – 0,4

1,00

0,3 – 0,4

0,90
1

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени
места, по показателите, включени в периодичния мониторинг –
 8 броя проби, в това число 4 бр.проби по микробиологични показатели и 4 бр.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 неотговарящи проби
 по химични показатели – 1 (един) бр.проби, по индикаторния показател „остатъчен свободен
хлор”:
Община,
Зона на
водоснабдяване
(ЗВ)

Ценово, ЗВ 43

Населено място и пункт на вземане
на пробата

с. Долна Студена, ул. „Хан
Аспарух” № 24, Детска градина

Вид

Остатъчен
свободен хлор

ПОКАЗАТЕЛ
Максимална
Измерена
допустима стойност
стойност (mg/l)
по Нар.№9 (mg/l)

0,3 – 0,4

0,90

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници
(местни чешми)7 – през м.април 2017г.няма изследвани проби от местните чешми.
8. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници: - в Русенска област няма разкрити и
регистрирани действащи минерални водоизточници.
9. Брой на регистрираните случаи на чревни заболявания за периода от 01.04.17г.до 27.04.17г.:
 общо 64 случая, от тях:
– Гастроентероколити – 42 случая;
– Ротавирусни ентерити – 15 случая;
– Салмонелоза – 1 случай;
– Колиентерит – 2 случая;
– Кампилобактериоза – 1 случай;
– Вирусен хепатит – 3 случая, от които 1сл.от тип А и 2 случая от тип Е.
Всички изброени случаи са в неорганизирани колективи – засягат отделни, единични лица, а не
са „епидемичен взрив” в организиран колектив. За трите случая на хепатит – от тип А и от тип
Е – не е доказана връзка с консумация на вода.
10. Предприети мерки за административна принуда:
 издадени и връчени са от органите на държавния здравен контрол – отд.”ДЗК при РЗИ
Русе 6 (шест) бр.предписания до обществения воден оператор за Русенска област - „ВиК Русе”
ООД, за предприемане на съответни мерки, във връзка с установените отклонения н качеството на
питейната вода в ЗВ № 2, 9, 11-12, 3436, 4345. От страна на ВиК Русе е представен писмен
доклад за предприетите мерки, както и резултати от взети нови, контролни проби от водите за
анализ; пробите отговарят на изискванията на Наредба № 9. о
 от отд. „ПЕК” (противоепидемичен контрол) при РЗИ е извършено епидемиологично
проучване по всеки от цитираните 64 случая на чревни заболявания.
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