
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 01.04.2020 г. до 30.04.2020 г. 

1 Населени места с въведено режимно 

водоподаване 
0  

2 Населени места, в които са извършвани 

изследвания 
14  

3 Изследвани проби питейна вода при 

консуматорите от централно водоснабдени 

населени места по показатели, включени в 

постоянния мониторинг 

14  

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 

0  

5 Изследвани проби питейна вода при 

консуматорите от обществени местни 

водоизточници по показатели, включени в 

постоянния мониторинг 

  

5.1 От тях неотговарящи на Наредба № 9 за 

качеството на водата предназначена за 

питейно-битови цели 

  

6 Изследвани проби питейна вода от 

ведомствени водоизточници по показатели, 

включени в постоянния  мониторинг 

2  

6.1 От тях неотговарящи на Наредба № 9 за 

качеството на водата предназначена за 

питейно-битови цели 

0  

7 Изследвани проби вода от минерални 

водоизточници 
  

7.1 От тях неотговарящи на Наредба № 14 на 

МЗ за курортните ресурси, курортните 

местности и курортите 

  

8 Регистрирани случаи на чревни инфекциозни 

заболявания, от тях: 
1  

8.1 Шигелози 0  

8.2 Салмонелози 0  

8.3 Колиентерити 0  

8.4 Ентероколити 1  

8.5 Остър вирусен хепатит тип А 0  

9 Описание на случаите с доказана причинна 

връзка между инфекциозните заболявания и 

влошените качества на водата, в т.ч.: 

  

9.1 Шигелози   

9.2 Салмонелози   



9.3 Колиентерити   

9.4 Ентероколити   

9.5 Остър вирусен хепатит тип А   

10. Предприети мерки за административна 

принуда във връзка с констатирани 

нарушения 

  

10.1 Предписания за задължителни хигиенни 

мерки 
  

10.2 Предписания за спиране   

10.3 Заповеди за спиране   

10.4 Актове за установяване на 

административни нарушения/налагане на 

имуществени санкции 

  

10.4 Наказателни постановления   

 
 

 

Изготвили: 

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

 

Дата:12.05.2020 г. 
 

 

  

 


