РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ
гр. Русе - 7000
бул. „Придунавски” № 68

тел: 082/82-56-23, 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 ПЕРИОДА 17.05.2021 г.-28.05.2021 г.
Данни за периода: 17.05.2021 г.-28.05.2021 г.
1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания през периода 17.05.2021 г.-28.05.2021 г.
 19 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:
 24 броя проби, в това число 12 проби по микробиологични и 12 проби по химични показатели.
4. От тях не отговарят на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейнобитови цели:
 по микробиологични показатели – няма нестандартни проби
 по химични показатели – пет нестандартни проби:
Община,
Зона на водоснабдяване
(ЗВ № и име)
Иваново,
ЗВ 16 Божичен
Иваново,
ЗВ 18 Пиргово
Вятово/Русе,
ЗВ 21 Писанец
Бяла
ЗВ 39 Копривец
Бяла,
ЗВ 40 Лом Черковна

Населено място и пункт на
вземане на пробата

Вид

с. Иваново, ул. „Вълчо Бобилов”
Нитрати
№14, База „В и К”
с. Мечка, ул. „Цар Борис I” №40
Нитрати
Кафе-бар „Ети-Мариета Георгиева
Ост.хлор
с. Ястребово, ул. „Дунав” № 9
Магазин хранителни стоки
Коли форми
Ост.хлор
с. Копривец, ул. „Хан Кубрат” № 2
Кафене „Рея-Стоян Петковски”
Нитрати
с. Лом Черковна, ул. „Дунав” № 1
Ост.хлор
Кметство

ПОКАЗАТЕЛ
Максимална ст-ст
Измерена стойност
по Нар.№9 (mg/l)
(mg/l)
50,0

57,17

50,0

56,40

0,3-0,4
0,3-0,4
50,0

0,023
5/100
0,425
52,77

0,3-0,4

0,090

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени
места, по показатели, включени в група Б – периодичен мониторинг.
 14 броя проби, в това число 7 проби по микробиологични и 7 проби по химични показатели.
6. От тях не отговарят на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейнобитови цели:
 по микробиологични показатели – няма нестандартни проби
 по химични показатели – четири нестандартни проби.
Община,
Зона на водоснабдяване
(ЗВ № и име)
Иваново,
ЗВ 15 Нисово
Вятово,
ЗВ 23 Сеново
Бяла,
ЗВ 40 Дряновец
Бяла,
ЗВ 42 Пейчиново

Населено място и пункт на
вземане на пробата
с. Нисово, ул. „Цар Освободител”
№34, Кметство
гр. Сеново, ул. „Христо Ботев”
№19, Училище
с. Дряновец, ул. „Пролет” №1
ЕТ „Плам Комерс” - фурна
с. Пейчиново, ул. „Георги
Димитров” №31, Маг.„Наркооп”

Вид

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

Нитрати

50,0

61,30

Нитрати

50,0

64,73

Фосфати

0,50

0,92

Ост.хлор
Нитрати

0,3-0,4
50,0

0,033
75,97

6. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници
(местни чешми) - през периода 17.05.2021 г.-28.05.2021 г. няма изследвани проби от местни
чешми.
7. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници - в Русенска област няма
регистрирани минерални водоизточници.
8. Брой регистрирани случаи на чревни заболявания за периода 17.05.2021 г.-28.05.2021 г.: - 9 бр.:
 Кампилобактериоза – 8 случая, извън организирани колективи
 Колиентерит – 1 случай, извън организиран колектив.
Изброените чревни заболявания не са причинени от замърсена питейна вода.
9. Предприети мерки за административна принуда: - издадени са от органите на ДЗК две
предписания до обществения воден оператор ВиК Русе, за мерки във връзка с отклоненията в ЗВ
16, 18 и 21.

