
СЕДМИЧНА СИГНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

за периода 24.06.2016 г. – 30.06.2016 г. 

 
 

ОЗБ 

от началото на 

месеца 

от предходната 

седмица 

от началото на 

седмицата Варна общини 
2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

Салмонелози 66 4 30 1 12 3 2 1 

Дизентерия 2 0 1 0 0 0 0 0 

Колиeнтерити 8 9 1 1 5 2 1 1 

Ентероколити 213 160 73 40 66 44 33 11 

Вир. Хепатит 12 5 3 2 3 0 0 0 

Скарлатина 23 51 8 12 12 11 8 3 

Варицела 139 249 35 41 36 47 37 10 

Вир.менингити 0 2 0 1 0 0 0 0 

ОРЗ - - 11 52 41 79 - - 

Грип 3 7 1 0 0 0 0 0 

Лаймска болест 7 9 1 0 2 3 2 1 

Марсилска треска 3 2 1 0 2 0 0 0 

Ламблиоза 3 6 0 1 1 1 1 0 

Ехинококоза 4 1 0 0 1 0 0 0 

Ротавирусен ентерит 5 11 3   3 3 0 

Ух. от кърлеж 223 266 53 45 71 61 48 13 

 

 

 

Грип 

0 – 4 г. 5 – 14 г. 15 – 29 г. 30-64 г. над 64 г.  Всичко 

- - - - - - 

ОРЗ 13 22 15 20 9 79 

Усложн.от грип и ОРЗ 5 5 6 8 - 24 

 

За периода 24.06.2016г. - 30.06.2016г. регистрираната в РЗИ - Варна остра заразна 

заболяемост се движи в характерните  за сезона  граници. 

Регистрирани са 52 случая на чревни инфекции срещу 44 от предходната седмица, като през 

настоящите дни чревните инфекции са представени от: 2 бр. колиентерити, 44 ентероколита, 3 

бр. ротавирусен ентерит и 3 салмонелози. 

От въздушно- капкови инфекции /без грип и ОРЗ/ са регистрирани 58 лица срещу 54 за 

предходната седмица, представени от: 47 случая на варицела и 11 на скарлатина.  

С диагноза ОРЗ и грип са регистрирани общо 79 случая срещу 52 за предходната 

седмица. С диагноза Грип в Инфекциозна клиника на МБАЛ „Св. Марина” няма постъпили за 

лечение лица.  

През седмицата са регистрирани 3 случая на заболели от Лаймска болест, няма 

заболели от Марсилска треска. Има регистрирани 61 случая на ухапани от кърлеж.  

В имунизационния кабинет през отчетния период са преминали общо 50 лица. 

Проведени са общо 42 броя имунизации. С ваксина против жълта треска са обхванати 24 лица.  

В КАБКИС през  отчетния  период  безплатно са консултирани  и  изследвани 15 лица. 

Извършени са 61 епидемиологични проучвания на болни с ОЗБ. 

 

Радиофизичните и радиохимични изследвания на отдел “Радиационен контрол” 

С двукратно измерване в работни дни пред РЗИ – Варна се следи нивото на естествения 

радиационен гама-фон. През изтеклия период стойностите на гама-фона са нормални и 

варират между 0.08 и 0.10 микросиверта за час. Отклонения извън нормалните флуктуации на 

гама-фона не са констатирани. 

Извършени са 17 броя инспекции в обекти, използващи източници на йонизиращи 

лъчения (ИЙЛ) при осъществяване на държавен здравен контрол за спазване на изискванията 



за защита на лицата от въздействието на йонизиращи лъчения, с цел проверка на 

документацията и спазване изискванията и правилата за радиационна защита. При 

извършените проверки не са констатирани нарушения. 

Съгласно Заповед №РД-28-193 от 03.06.2011 г. на министъра на здравеопазването 

относно контрола на радиационните фактори на жизнената среда e извършен анализ на 5 броя 

проби храни от търговската мрежа по радиологични показатели: Стронций-90 и Цезий-137.  

Получените резултати не превишават допустимите норми, определени в Наредба №11 

от 18.04.2002 г. за определяне на изискванията към границите на радиоактивното замърсяване 

на храните. 

 

 

Седмична справка “Води за питейно битови цели” - гр. Варна 

По изследваните химични показатели съгласно протокол РЗИ №ЛИК Д-

410/28.06.2016г. и протокол № ЛИК-Д 410 НА/28.06.2016г. питейната вода е със следните 

химични показатели: 

 

 

Показатели Констатации Норма по Наредба №9 

Цвят Без колебания Приемлив за потребителите – без колебания 

Мирис Без колебания Приемлив за потребителите – без колебания 

Мътност Без колебания Приемлив за потребителите – без колебания 

Остатъчен свободен хлор < 0,10 mg/l                            0,3 – 0,4 mg/l 

Активна реакция 8,01 pH                            6,5 – 9,5 

Aмониев йон < 0,01 mg/l                            до 0,5 mg/l 

Нитрити < 0,02 mg/l                до 0,5 mg/l 

Нитрати < 2,2 mg/l                до 50  mg/l 

Хлориди 9 mg/l                до 250 mg/l 

Желязо  < 5 μg/l                до 200 μg/l 

Манган < 10 μg/l                до 50 μg/l 

Електропроводимост 307 μS/cm                            до 2000 μS/cm 

Алуминий < 20 μg/l                            до 200 μg/l 
 

По изследваните микробиологични показатели съгласно протокол РЗИ № ЛИК Д 410 / 

30.06.2016г. водата е стандартна. 

 

Справка за дейността на оперативните отдели за периода 24.06.2016 г. ÷ 30.06.2016 г. 

През периода са извършени 747 бр. инспекции от служители, упражняващи държавен 

здравен контрол.  

Във връзка с чл.54 от ЗЗ /забранява се продажба на алкохолни напитки на лица под 18 

години/ служители при РЗИ-Варна са извършили 17 проверки. 

Извършени проверки по чл.56 и чл.56а от Закона за здравето за спазване забраната на 

тютюнопушенето в закрити обществени места, включително обществения транспорт, 

закритите работни помещения и на някои открити обществени места - 264 бр. 

Издадено е 1 бр. предписание за задължителни хигиенни мероприятия в обект с 

обществено предназначение. 

За отчетния период са проверени и разкрити 5 бр. плувни басейни и 2 бр. плажа във 

връзка с готовността на басейни и плажове за сезон 2016г., в комисия с представители на РЗИ-

Варна и Община Варна на основание Заповед на Кмета на Община Варна. 

Съвместно с представители на Община Варна служители на инспекцията извършиха 

измервания на шум в к.к. „Зл. Пясъци“ от източници-музикални уредби на заведения за 

обществено хранене и развлечение. Измервания са извършени в 2  пункта до входовете на 

хотели в периода 21,00 до 23,00ч. Измерените стойности на шума във външна зона на 

комплекса са над граничната стойност за часовия диапазон. Лабораторните протоколи от 

измерванията са предадени на Община Варна за предприемане на мерки по компетентност. 



Извършена е проверка в кухненски блок на детско заведение по Наредба № 2 за 

здравословно хранене на деца от 0 до 3 год., Наредба №6 за здравословно хранене на деца от 3 

до 7 год. възраст и Наредба №37 за здравословно хранене на учениците.   

От служители на отдел “Медицински дейности” са направени 38 бр. инспекции на 

ЛЗБП, ЛЗИБП, кабинети за неконвенционални методи, аптеки, дрогерии и складове за 

търговия на едро с лекарствени продукти в град и Област Варна, като 6 бр. са на хотели в 

курортните комплекси по чл. 3а от Наредба за осъществяване правото на достъп до 

медицинска помощ. 

Извършени са 1 промяна в обстоятелсвата по вече извършена регистрация и 4 броя 

заличавания от Регистъра на ЛЗИБП и хосписите. Издадени са 2 бр. становища за 

недостатъчност. 

Текущо се извършват проверки по постъпили жалби и сигнали от граждани във връзка 

с проблеми при медицинското обслужване на територията на Област Варна. Извършени са 3 

проверки по жалби. 

За периода 24.06.2016г. - 30.06.2016г. на територията на регион Варна от служители на 

отдел “ПЕК” са извършени 144 проверки: АИП ПМП – 87, АГППМП – 11, АИП СМП – 9, 

АИППМПДМ – 3, МЦ – 18 проверки  на специализирани  кабинети, ДЦ – 1, СМДЛ – 1, СМТЛ 

– 1, МБАЛ – 4 проверки в рискови и 7 – в нерискови отделения,; ОДЗ – 1 и 1 проверка в други 

обекти. 

Инспектори от отдел „Медицинска паразитология” са извършили 35 проверки, от които 

7 бр. в детски заведения по отношение на санитарно-хигиенния режим, тематични проверки и 

организационно-методична помощ, 4 бр. в здравни кабинети към детски заведения по 

отношение документация за прием и профилактични паразитологични изследвания, 24 бр. в 

амбулатории за индивидуална практика за първична медицинска помощ по отношение 

противопаразитната дейност, лечебни заведения и ОМП. Няма наложени административни 

санкции. 

 

В 22 зони за къпане водите отговарят на изискванията на наредба № 5 от 2008г. на МЗ и 

МСОВ за управление качеството на водите за къпане (ДВ бр.53 от 2008г.). 

Поради неблагоприятни резултати от зоната за къпане „гр. Варна –Офицерски плаж”, 

остава забраната за къпане в тази зона. 

РЗИ Варна продължава учестения мониторинг в горепосочената зона за къпане. 

 

 

 

 

 

Д-Р ДОЧКА МИХАЙЛОВА 

Директор на РЗИ-Варна 


