
РЕГИОНАЛНА  ЗДРАВНА  ИНСПЕКЦИЯ – СИЛИСТРА 

На основание чл. 15 от Наредба № 9 за качеството на водата предназначена за питейно-

битови цели и писмо на МЗ № 16-00-23/20.04.2017 г. 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА 

 
№ по 

ред 
Показател Брой 

Данни за периода 

от 01.03.2022г. до 31.03.2022г. 

1 Населени места с въведено режимно 

водоподаване 
0  

2 Населени места, в които са извършвани 

изследвания 
16  

3 Изследвани проби питейна вода при 

консуматорите от централно водоснабдени 

населени места по показатели, включени в 

постоянния мониторинг 

18  

3.1 От тях неотговарящи на Наредба № 9 за 

качеството на водата предназначена за 

питейно-битови цели 

0  

4 Изследвани проби питейна вода при 

консуматорите от централно водоснабдени 

населени места по показатели, включени в 

периодичния мониторинг 

7  

4.1 От тях неотговарящи на Наредба № 9 за 

качеството на водата предназначена за 

питейно-битови цели 

1 - ВЗ-Силистра, КП-гр. Силистра – по 

показатели колиформи 33/100cfu/X 

ml и микробно число 144cfu/ml; 

5 Изследвани проби питейна вода при 

консуматорите от обществени местни 

водоизточници по показатели, включени в 

постоянния мониторинг 

4  

5.1 От тях неотговарящи на Наредба № 9 за 

качеството на водата предназначена за 

питейно-битови цели 

2 - ГЧ-Чатала, гр. Силистра - по 

показател нитрати 58 mg/l и ел. 

проводимост 2467 µS/cm;  
- ГЧ-Бялата чешма, с. Добротица - по 

показатели колиформи 11/100 

KOE/ml и ешерихия коли 7/100 

KOE/ml. 

6 Изследвани проби питейна вода от 

ведомствени водоизточници по показатели, 

включени в постоянния  мониторинг 

0   

6.1 От тях неотговарящи на Наредба № 9 за 

качеството на водата предназначена за 

питейно-битови цели 

  

7 Изследвани проби питейна вода от 

ведомствени водоизточници по показатели, 

включени в периодичния  мониторинг 

0  

7.1 От тях неотговарящи на Наредба № 9 за 

качеството на водата предназначена за 

питейно-битови цели 

  

8 Изследвани проби вода от минерални 

водоизточници 
0  

8.1 От тях неотговарящи на Наредба № 14 на 

МЗ за курортните ресурси, курортните 

местности и курортите 

  

9. Регистрирани случаи на чревни инфекциозни 

заболявания, от тях: 
0  

9.1 Шигелози   



9.2 Салмонелози   

9.3 Колиентерити   

9.4 Ентероколити   

9.5 Остър вирусен хепатит тип А   

10 Описание на случаите с доказана причинна 

връзка между инфекциозните заболявания и 

влошените качества на водата, в т.ч.: 

0  

10.1 Шигелози   

10.2 Салмонелози   

10.3 Колиентерити   

10.4 Ентероколити   

10.5 Остър вирусен хепатит тип А   

11. Предприети мерки за административна 

принуда във връзка с констатирани 

нарушения 

0  

11.1 Предписания за задължителни хигиенни 

мерки 
4 Връчено предписание до ВиК-

Силистра за проучване на причините, 

довели до несъответствията, посочени 

в т.4.1, извършване на контролно 

пробонабиране и своевременно 

уведомяване на РЗИ-Силистра при 

планови спирания на водата за 

извършване на ремонтни дейности  и 

представяне на протоколи от контрол. 

Връчено предписание до КП да се 

ползва бутилирана вода до 

отстраняване на несъответствията, 

посочени в т.4.1. 

Връчени предписания до кметовете на 

населените места, посочени в т.5.1. за 

поставяне на предупредителни табели, 

че водата от гравитачните чешми не се 

препоръчва за питейни цели.  

11.2 Предписания за спиране   

11.3 Заповеди за спиране   

11.4 Актове за установяване на 

административни нарушения/налагане на 

имуществени санкции 

  

11.5 Наказателни постановления   
Забележка: ВЗ – водоснабдителна зона; КП – контролен пункт; ГЧ – гравитачна чешма; 

 

 

Изготвили: 

В. Христова, гл. експерт в Дирекция „Обществено здраве“ 

 

Д-р Б. Кочева, гл. инспектор в Дирекция „Надзор на заразните болести“ 

 
Дата:07.04.2022г. 
 

 

  

 


