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 30.08.2021 г.- 17.09.2021 г.
Данни за периода: 30.08.2021 г.-17.09.2021 г.
1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания през периода 30.08.2021 г.-17.09.2021 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:
 18 броя проби, в това число 9 проби по микробиологични и 9 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 – 7 нестандартни проби:
Зона на
водоснабдяване
ЗВ 1- Русе
ЗВ 1- Русе
ЗВ 1- Русе
ЗВ 15- Красен
ЗВ 17- Червен
ЗВ 18- Пиргово
ЗВ 19- Тръстеник

Населено
място
гр. Русе
общ. Русе
гр. Русе
общ. Русе
гр. Русе
общ. Русе
с. Нисово
общ. Иваново
с. Червен
общ. Иваново
с. Мечка
общ. Иваново
с. Тръстеник
общ. Иваново

Пункт на пробовземане
бул. „Липник“ №10
Магазин „Практикер“
ул. „Иван Вазов“ №18
МГ „Баба Тонка“
ул. „Трети март“ №78
„Стария ДАП“
ул. „Цар Освободител“ №34
Кметство
ул. „Баба Тонка“ №43
Хранителен Магазин
ул. „Цар Борис“ №40
Кафе- бар „Ети- Мариета
Георгиева“
ул. „Шести септември“ №72
Кметство

Показател

Стойност
mg/l

Ост. хлор

0,273

Ост. хлор

0,201

Ост. хлор

0,120

Ост. хлор

0,184

Ост. хлор

0,088

Ост. Хлор
Нитрати

0,703
56,23

Ост. хлор

0,196

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 питейнобитови цели:
 по микробиологични показатели – няма нестандартни проби
 по химични показатели – една нестандартна проба:
Зона на
водоснабдяване

Населено
място

Пункт на пробовземане

Показател

Стойност
mg/l

ЗВ 18- Пиргово

с. Пиргово
общ. Иваново

ул. „Васил Левски“ №1
Винарна „Механджийска
среща“

Ост. хлор

0,283

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници
(местни чешми – „сурова вода“) – няма изследвани проби от местни чешми. От тях не отговарят
на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно- битови цели: няма

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

9. Брой регистрирани случаи на чревни заболявания за периода 30.08.2021 г.-17.09.2021 г..: - общо 8
случая, от тях:

- 4 случая, в неорганизирани колективи

- 1 случаи в неорганизиран колектив в район към обш. Две могили
 Варицела - 3 случая в организирани колективи - единични случаи, по един случай в различни
детски заведения в гр. Русе и област Русе.
Изброените чревни заболявания не са причинени от замърсена питейна вода.
10. Предприети мерки за административна принуда: - издадени и връчени са 2 предписания до
водния оператор, във връзка с отклонения в качеството на питейните води в ЗВ 1 и ЗВ18.
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