
СЕДМИЧНА СИГНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

за периода 27.11.2015 г. – 03.12.2015 г. 

 

ОЗБ 

от началото 

на месеца 

от предходната 

седмица 

от началото 

на седмицата 
Варна общини 

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г.   

Салмонелози 0 0 2 0 0 1 1 0 

Колиeнтерити 0 1 0 3 0 2 2 0 

Ентероколити 14 7 22 30 21 27 17 10 

Вир. Хепатит 0 0 2 0 0 0 0 0 

Скарлатина 2 6 7 12 2 10 10 0 

Варицела 25 54 29 97 31 123 91 32 

Паротит 0 0 0 1 0 0 0 0 

Вир.меннингити 0 0 1 0 0 0 0 0 

Бакт. 

менин-

гити 

Пневмококов 0 0 0 0 0 0 0 0 

Стафилококов 0 0 0 0 0 0 0 0 

други 0 0 1 0 0 0 0 0 

Хемоф. Инфл. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Стрептококов 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОРЗ - - 391 384 462 379 - - 

Грип 1 0 1 8 2 1 1 0 

Лаймска болест 0 0 0 0 0 1 1 0 

Ламблиоза 3 1 4 17 3 1 0 1 

Ехинококоза 0 0 0 1 0 0 0 0 

Тениаринхоза 2 0 0 0 0 0 0 0 

Трихоцефалоза 0 6 0 0 2 6 0 6 

Ротавирусен ентерит 2 1 1 4 2 1 0 1 

Ух. от кърлеж 1 0 0 2 0 0 0 0 

 

 

Грип 

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

- 1 - - - 1 

ОРЗ 95 116 89 69 10 379 

Усложн.от грип и ОРЗ 11 2 8 7 2 30 

 

За периода 27.11.2015г.-03.12.2015г. регистрираната в РЗИ - Варна остра заразна 

заболяемост  се движи в  характерните за сезона граници. 

Регистрирани са 31 случая на чревни инфекции срещу 37 случая от предходната седмица, 

като през настоящата седмица чревните инфекции са представени от 2 колиентеритa,  27 

ентероколита,  1 ротавирусен ентерит и 1 салмонелоза. 

От въздушно- капкови инфекции /без грип и ОРЗ/ са регистрирани 133 лица срещу 110 за 

предходната седмица, представени от: 123  случая  на варицела   и 10 -  скарлатина. 

Oт ОРЗ са отчетени общо 379 случая. По възрастови групи са разпределени по следния 

начин: от 0-4 годишните – 95 случая; от 5-14 г. - 116; от 15-29 г. - 89; от 30-64 г. – 69 и над 64 

години – 10 случая. С диагноза грип в Инфекциозна клиника на МБАЛ „Св. Марина” е 

постъпило за лечение 1 лице, като диагнозата е поставена само по клинични данни. С 

усложнения след ОРЗ са отчетени 30 лица: 25 бронхита и 5 пневмонии. 

През седмицата има pегистриран 1 случай на заболял от  Лаймска борелиоза. В РЗИ Варна 

няма постъпили проби за видово определяне на кърлеж.  

Извършени са 36 епидемиологични проучвания на болни с ОЗБ. 

В имунизационния кабинет през отчетния период са преминали 36 лица. Проведени са 31 

имунизации. С ваксина против жълта  треска са обхванати 17 лица. 

В КАБКИС през отчетния  период безплатно са консултирани и изследвани 29 лица. 



От проведената кампания по повод 01.12.2015г., с мобилни кабинети са изследвани за 

ХИВ/СПИН с бързи тестове 180 студенти и граждани на гр. Варна. 

 

Радиофизичните и радиохимични изследвания на отдел “Радиационен контрол” 

за периода от 27.11.2015 –  03.12.2015 г. констатират следното: 

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 0.09 и 0.10 микросиверта за час. Отклонения извън нормалните флуктуации на гама-фона 

не са констатирани. 

Извършени са 12 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 инспекции не са 

констатирани нарушения. 

 

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

По изследваните химични показатели съгласно протокол РЗИ №ЛИК Д-1184/ 03.12.2015г.  

и протокол № ЛИК-Д 1184 НА/03.12.2015г. питейната вода е със следните химични показатели: 

 

Показатели 

 

Констатации 

 

Норма 

по Наредба №9 

Остатъчен хлор 0,2 mg/l 0,3 – 0,4 mg/l 

Мътност без колебания до 1,5 mg/l 

Aмониев йон < 0,01 mg/l до 0,5 mg/l 

Нитрити < 0,02 mg/l до 0,5 mg/l 

Активна реакция 7,90 pH 6,5 – 9,5 pH 

Електропроводимост 314 μS/cm до 2000 μS/cm 

По изследваните микробиологични показатели съгласно протокол РЗИ № ЛИК Д-1181/ 

02.12.2015г. водата е стандартна. 

 

Справка за дейността на оперативните отдели за периода 27.11.2015 г. ÷ 03.12.2015 г. 

През периода са извършени 639 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 14 проверки. 

Във връзка с чл.56 от ЗЗ /забранява се тютюнопушенето в закритите обществени места, 

включително обществения транспорт и закритите работни места и някои открити обществени 

места/, служители при РЗИ-Варна са извършили общо 259 бр. инспекции, като 6 от тях са нощни 

проверки след 23 ч. съвместно с I-во РУ-Варна. За констатирани нарушения са издадени 3 бр. 

предписания на юридически лица и съставени и връчени 5 акта на физически лица. 

Приключиха следните тематични проверки: 

I. Тематична проверка за установяване Зоните на водоснабдяване и пунктовете за 

обеззаразяване, в които не са въведени все още автоматизирани системи за обеззаразяване 

на водата. Резултатите са следните: 

На контрол в РЗИ-Варна подлежат 256 водоеми и 69 помпени станции. 

В хода на систематичния здравен контрол, през периода 26.06.2015г. – 15.11.2015г., 

инспекторите от отдел ДЗК при РЗИ - Варна са извършили:  

509 проверки на водоеми и са издали 19 бр. предписания; 

115 проверки на помпени станции и са издали 2 предписания. 

Дезинфекцията на питейната вода се извършва с хлорни препарати – автоматично с газ 

хлор или полуавтоматично (с ръчна подмяна на бутилките) или по капков път с разтвор на 



натриев хипохлорит. Пунктовете за автоматично (непрекъснато) обеззаразяване на питейната 

вода във Варненския регион са 50 броя, а за ръчно обеззаразяване - 48 броя. В останалите 

водоеми и помпени станции водата постъпва обеззаразена от деривация „Китка-Варна”.  

II. Тематична проверка за спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 1223/2009, 

респ. Закона за здравето и Регламент (ЕС) № 655/2013 г. от 10 юли 2013 г. за установяване 

на общи критерии за обосноваване използването на претенции, отнасящи се до козметични 

продукти (ОВ, L190, 11.07.2013 г.) за козметични продукти, представяни като „Медицинска 

козметика“. 

Съгласно указание за планиране дейността на РЗИ-Варна и изпълнение плана на отдел 

ДЗК, Дирекция ОЗ, в периода от 01.06.2015 до 25.11.2015г, инспекторите от отдел „Държавен 

здравен контрол” извършиха тематична проверка  за спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 

1223/2009, респ. Закона за здравето и Регламент (ЕС) № 655/2013 г. от 10 юли 2013 г. за 

установяване на общи критерии за обосноваване използването на претенции, отнасящи се до 

козметични продукти (ОВ, L190, 11.07.2013 г.) за козметични продукти, представяни като 

„Медицинска козметика“. 

На територията на гр.Варна и областта бяха извършени проверки на: 

1. Фирми производители на козметични продукти, които разполагат със собствени 

производствени бази, вписани в публичния регистър на обектите с обществено предназначение: 

2. Отговорни лица по смисъла на чл.4, т.3 от Регламента, производители  на козметични 

продукти съгласно договор за извършване на производство в други производствени бази: 

3. Вносители за територията на ЕС; 

4. Дистрибутори в зоната на ЕС; 

5. Складове за търговия с лекарствени продукти; 

6. Аптеки, дрогерии; 

7. Обекти за съхранение и търговия с козметични продукти(складове, магазини и щандове); 

8. Супермаркети (вериги); 

9. Салони за красота (фризьорски и козметични салони, маникюр и педикюр); 

10. СПА и уелнес центрове.  

На всички изброени по-горе 124 бр. обекти са извършени общо 145 бр. проверки. Проверени 

са 4000 бр. козметични продукти. 

Всички производители и вносители са нотифицирали пуснатите  на пазара козметични 

продукти в Нотификационния портал за козметичните продукти на Европейската комисия. 

Извършена е проверка и анализ на докладите за безопасност на произвежданите продукти и 

придружаващите ги документи, където не се констатираха несъответствия, касаещи изискванията 

на чл.10, 11, 14,15 и чл.17 от Регламент 1223/2009, респ.чл.49 от Закона за здравето.  

Във връзка с констатираните нарушения здравните инспектори издадоха и връчиха 14 бр. 

предписания за  провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки, които при 

последващите проверки се констатира, че са изпълнени.  

III. Тематична проверка на съответствието на приспособленията за затваряне, 

недостъпни за деца, във връзка с предложен от Секретариата на Стратегическия подход за 

международно управление на химикали (SAICM) пилотен проект през 2015 – 2016 г. 

относно контрол на съответствието с изискванията за приспособленията за затваряне, 

недостъпни за деца 

Тематичната проверка е по Указание на МЗ за планиране на дейността на РЗИ за 2015г. и 

указателно писмо на МЗ с рег. № 94-1641/21.08.2015г. Същата е извършена от служители на 

отдел “ДЗК” към Д “ОЗ” на РЗИ – Варна през трето и четвърто тримесечие на 2015 г. Обект на 

проверката – химични смеси, опаковките на които трябва да са снабдени с приспособления за 

затваряне, недостъпни за деца, предназначени за масовия потребител, съгласно Приложение II на 

Регламент (ЕО) № 1272/2008 „Специални правила за етикетиране и опаковане на определени 

вещества и смеси”, Част 3: Специални правила за опаковането, т. 3.1.1. „Опаковки, които 

трябва да бъдат снабдени с приспособления за затваряне, недостъпни за деца“ . Резултатите от 

тематичната проверка  са следните: 



Извършени са 20 проверки в търговската мрежа. Не са открити химични смеси с опаковка, 

неотговаряща на горецитираните изисквания.  

Определено беше за проверка едно целево дружество. Избран за оценка беше препарат за 

отстраняване на замърсявания и нагар от мазнини Grill gel. Съгласно представения 

информационен лист за безопасност и етикет, химичната смес е корозивна и изисква защитна 

капачка, недостъпна за деца. Химичната смес е в черна непрозрачна пластмасова опаковка с 

вместимост 750 мл с поставен етикет на български език, като е изписано, че опаковката 

притежава осигурителна капачка. 

Фирмата, отговорна за пускането на продукта на пазара, представи сертификат, издаден от 

сертифицираща лаборатория CIMTO - Чехия (в съответствие със стандарт EN ISO 8317), 

удостоверяващ, че опаковката (контейнер и капачка) е изпитана и е установено, че отговаря на 

изискванията за изпитвания, посочени в раздели 3.1.2 и 3.1.3 от Приложение II на CLP.  

За отчетния период в инспекцията е постъпила една жалба от дейността на базова станция 

за мобилна комуникация и е започната процедура за проверка. 

 Във връзка с Наредба № 6 за здравословното хранене на децата от 3-7 г. и Наредба № 37 

за здравословното хранене на учениците са извършени 2 бр. проверки. Издадени са 2 бр. 

предписания във връзка с диетичното хранене на децата от 3-7г. възраст. 

 От служители на отдел “Медицински дейности” са извършени 33 броя инспекции, от 

които 5 бр. на аптеки и 28 бр. в лечебни заведения за извънболнична помощ в гр. Варна и 

областта. Извършени са 3 регистрации и 1 бр. заличаване от Регистъра на лечебни заведения и 

хосписите. Издадена е 1 бр. служебна бележка за недостатъчност. 

За периода 27.11.2015г.-03.12.2015г. на територията на регион Варна от служители на 

отдел “ПЕК” са извършени 144 проверки: АИППМП –26; АИПСМП – 17; АИППДП – 20 

проверки; ДКЦ - 1 проверка в специализиран кабинет; МЦ – 28 проверки в специализирани 

кабинети; 2 в лаборатории; МБАЛ – 6 проверки в рискови и 18 в нерискови отделения и 5 - 

други; ЦСМП – 2 проверки; хосписи – 5; ДГ – 4; в училища – 4 и ДДД проверки – 6. 

Инспектори от отдел „Паразитология” са извършили 25 бр. инспекции, като 13 бр. в 

детски заведения по отношение на санитарно-хигиенния режим, тематични проверки и 

организационно – методична помощ, 7 бр. в здравни кабинети към детските заведения по 

отношение документация за приемане на деца, 4 бр. в амбулатории за индивидуална практика за 

първична медицинска помощ по отношение противопаразитната дейност, лечебни заведения и 

организационно – методична помощ и 1 бр в лаборатория по отношение регистрация на 

заразните болести. 

Няма наложени административни санкции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д-Р ДОЧКА МИХАЙЛОВА 

и.д. Директор на РЗИ-Варна 


