
СЕДМИЧНА СИГНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

за периода 28.04.2017г. –04.05.2017 г. 
 

ОЗБ 

от началото 

на месеца 

от предходната 

седмица 

от началото на 

седмицата Варна общини 
2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

Салмонелози 0 0 4 3 0 1 1 0 

Колиeнтерити 0 1 0 0 2 1 1 0 

Ентероколити 20 21 37 19 47 25 21 4 

Вирусен хепатит 0 5 0 4 0 6 5 1 

Скарлатина 9 2 16 14 20 3 3 0 

Варицела 72 63 128 61 210 81 61 20 

Вирусни менингити и 

менингоенцефалити 
1 1 1 0 0 1 0 1 

Бакт. 

менин-

гити 

Пневмококов 0 0 0 0 0 0 0 0 

Стафилококов 0 0 0 0 0 0 0 0 

други 0 0 0 0 0 0 0 0 

Хемоф. Инфл. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Стрептококов 0 0 0 0 0 0 0 0 

Остри респираторни 

заболявания 
- - 113 131 217 72 - - 

Грип 2 6 4 2 3 7 6 1 

Лаймска болест 1 1 0 0 1 1 1 0 

Ламблиоза 1 2 2 3 6 3 1 2 

Хименолепидоза 1 0 0 0 1 0 0 0 

Трихоцефалоза 1 0 0 0 3 0 0 0 

Ротавирусен ентерит 5 8 8 10 8 11 9 2 

Ухапани от кърлеж 30 17 39 0 51 41 30 11 

 

 

Грип 

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

1 2 3 1 - 7 

ОРЗ 40 52 36 40 4 172 

Усложнения от грип и ОРЗ 4 5 - 16 4 29 

За периода 28.04.2017 г. - 04.05.2017г. регистрираната в РЗИ - Варна остра заразна 

заболeваемост се движи в характерните за сезона граници.  

Регистрирани са 44 случая на чревни инфекции срещу 36 от предходната седмица, като 

през настоящите дни чревните инфекции са представени от: 1 салмонелозa, 1 колиентерит, 25 

ентероколита, 6 вирусни хепатита и 11 ротавирусни ентерита. 

От въздушно- капковите инфекции /без грип и ОРЗ/ са регистрирани 85 лица срещу 75 

за предходната седмица, представени от: 81 случая на варицела, 3 - на скарлатина и 1 вирусен 

менингит. 

Случаите с диагноза ОРЗ са 172 срещу 131 за предходната седмица. С диагноза Грип в 

Инфекциозна клиника на МБАЛ „Св. Марина” са постъпили за лечение 7 лица. С усложнения 

след преболедуване от ОРЗ са общо 29 лица: от тях с бронхити –19 и с пневмония – 10.  

 През изминалата седмицата има регистриран 1 случай на заболял от Лаймска болест. 

Има 41 регистрирани лица, ухапани от кърлеж. В биологичната лаборатория на РЗИ са 

изследвани 7 кърлежа  – 6 случая с Иксодес рицинус и 1 – Рипицефалус сангвинеус.  

В имунизационния кабинет през отчетния период са преминали общо 120 лица. 

Проведени са общо 90 имунизации. С ваксина против жълта треска са обхванати 18 лица. 

 В КАБКИС са изследвани 21 лица. 

 Извършени са 26 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 0,10 и 0,11 микросиверта за час. Отклонения извън нормалните флуктуации на 

гама-фона не са констатирани. 

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 11 

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

90. 

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. 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я  

за качеството на питейната вода, подавана на населението във Варненска област за 

периода 01.04– 30. 04. 2017 г. от мониторинга на РЗИ-Варна 

1. Населени места с въведено режимно водоснабдяване: 0 

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период: 38 

3. Брой изследвани проби при консуматорите от централно водоснабдени населени места  по  

химични показатели на постоянен мониторинг:24 

4. От тях не отговарят на Наредба № 9, за качеството на водата, предназначена за питейно - 

битови цели  (ДВ бр.30/2001г., ...изм. ДВ. бр.102/2014г.): 0 

5.Брой изследвани проби при консуматорите от централно водоснабдени населени места по 

микробиологични показатели на постоянен мониторинг-28 

6. От тях не отговарят- 2 

7. Брой изследвани проби при консуматорите от централно водоснабдени населени места  по  

химични показатели на периодичния мониторинг –12 

8. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно - 

битови цели : 3 

Зона за водоснабдяване Населено 

място 

Брой 

проби 

Показател с отклонение 

Белоградец-Млада 

гвардия 

Белоградец -1- колиформи–60 КОЕ/мл, при норма – 0 

КОЕ/мл 

Деривация „Китка-

Варна, с отклонение 

”Камчийски пясъци” 

Горица -1- колиформи- 6 КОЕ/мл, при норма – 0 

КОЕ/мл, ентерококи- 5  КОЕ/мл, при 

норма – 0 КОЕ/мл 

Зона за водоснабдяване Населено 

място 

Брой 

проби 

Показател с отклонение 

Солник Солник -1- Ост.хлор >1 , норма – 0,3-0,4 мг/л, мирис 

– неприемлив за потребителя 

Момчилово Момчилово -1- Ост.хлор >1 , норма – 0,3-0,4 мг/л, мирис 

– неприемлив за потребителя 

Доброглед Доброглед -1- 
Доброглед >110 мг/л, норма- 50 мг/л 

Калций – 172,3 мг/л, норма – 150 мг/л 



9. Брой изследвани проби при консуматорите от централно водоснабдени населени места по 

микробиологични показатели на периодичен  мониторинг :9 

10. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата , предназначена за питейно – 

битови цели: 0 

11. Брой изследвани проби при консуматорите от централно водоснабдени населени места по 

радиологични показатели :0 

12. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата , предназначена за питейно – 

битови цели: 0 

13. Брой изследвани проби при консуматорите от местни водоизточници по химични 

показатели: 12 

14. От тях не отговарят: 8 

15. Брой изследвани проби при консуматорите от местни водоизточници по 

микробиологични показатели: 12 

16. От тях не отговарят: 8 

Местна обществена чешма (изворна вода) коли-титър   

(повече от 30 куб.см) 

Наименование  Населено място Община Резултат 

Горчивата чешма с. Ветрино Ветрино 10 

Горната чешма с. Млада Гвардия Ветрино 30 

Чакърова чешма с. Ягнило Ветрино 30 

Чешма "Под игото" гр. Варна, ул. "Под Игото" Варна 10 

Чешма на пътя за с. 

Синдел 

с. Аврен, на пътя за с. Синдел Аврен 20 

Местна обществена чешма - 

извор 

окисляе

мост 

амоний  нитрити  нитрати  прозра

чност 

цвят  мирис  

Норма  до 3 да не 

съдърж

а 

да не 

съдърж

а 

45 мг/л 30 без 

цвят 

без 

мирис 

Горчивата 

чешма 

с. Ветрино 0,4 не съд. не съд. 71,4 над 30 б.ц. б.м. 

Чакърова 

чешма 

с. Ягнило 1,1 не съд. не съд. 51,2 над 30 б.ц. б.м. 

Чешма на 

пътя за с. 

Синдел 

с. Аврен, на пътя 

за с. Синдел 

1,2 не съд. не съд. 50,6 над 30 б.ц. б.м. 

Чешма 

"Горен 

близнак" 

с. Близнаци, 

Горен близнак 

1 не съд. не съд. >110 над 30 б.ц. б.м. 

Миркова 

чешма 

с. Градинарово 0,4 не съд. не съд. >110 над 30 б.ц. б.м. 

Хаджийска 

чешма 

с. Чайка 1 не съд. не съд. >110 над 30 б.ц. б.м. 

Лековита 

чешма 

гр. Вълчи дол, 

парцел ХІХ, кв. 

20 

0,4 не съд. не съд. >110 над 30 б.ц. б.м. 

Чайлък 

чешма 

с. Славейково, 

местност 

"Чайлък" 

0,4 1,14 не съд. <2,2 над 30 б.ц. с 

мирис 



Чешма "Горен 

близнак" 

с. Близнаци, Горен близнак Аврен 30 

Побити камъни -1  с. Слънчево Аксаково 10 

Борова чешма гр. Провадия, ул. "Никола 

Калипетровски" 

Провадия 10 

17. Брой изследвани проби при консуматорите от минерални водоизточници: 0 

18. От тях не отговарят на Наредба №14 за курортните ресурси, курортните местности и 

курортите, обн. в ДВ бр79/1987г., изм доп...ДВ бр. 70/2004г. : 0 

19. Брой регистрирани случаи на чревни заболявания по нозологични единици през м. април 

2017 г.: ентероколити –124; вирусни хепатити –8; шигелози – 0; колиентерити –1; салмонелози 

– 3; кампилобактер – 1; ротавирусен ентерит – 43. 

 За същия месец на 2016 год. са регистрирани общо 132 чревни инфекциозни 

заболявания, при 180 през 2017 г. При епидемиологично проучване не е установено 

заболяване от чревна остра заразна болест, предавана по воден път. 

16. Предприети мерки за административна принуда: 4 предписания до ръководителите на 

експлоатационно-техническите райони при „ВиК-Варна” ООД за предприемане на мерки. 

 

Справка за дейността на оперативните отдели за периода 28.04.2017 г. ÷ 04.05.2017 г. 

През периода са извършени 246 бр. инспекции от служители, упражняващи държавен 

здравен контрол.  

Във връзка с чл.54 от Закона за здравето /забранява се продажба на алкохолни напитки 

на лица под 18 години/ служители при РЗИ-Варна са извършили 3 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 – 186 бр. 

През отчетния период в деловодството на РЗИ е постъпил 1 бр. сигнал, който се 

обработва от испекторите на отдел „ДЗК”. 

Съгласно писмо на МЗ здравните инспектори извършващи контрол по Закона за защита 

от вредното въздействие на химичните вещества и смеси са осъществили 11 бр. проверки по 

Уведомления от Агенция „Митници” – митнически пункт „Варна-Запад” за внос на детски 

играчки. Представени са протоколи от анализ за отсъствие на фталати във внесените партиди 

детски играчки. Не са установени отклонения от здравните изисквания. 

Извършени 17 бр. проверки в кухненски блокове на детски заведения 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 в бюфети на учебни заведения по Наредба №37 за здравословно 

хранене на учениците. 

Съгласно Наредба №10 от 19.06.2014 г са проверени 3 бр. седмични разписания. Не са 

констатирани нарушения. 

От служители на отдел “Медицински дейности” са направени общо 16 бр. инспекции, 

от тях: 2 в аптеки, 1 на дрогерия, 1 на лекар по Наредба №5, 12 в ЛЗИБП. Извършени са: 2 

регистрации, 2 бр. промени в обстоятелствата по вече извършени регистрации от Регистъра на 

ЛЗИБП и хосписите и са издадени 12бр. становища за недостатъчност. 

За периода 28.04.2017г. - 04.05.2017г. на територията на регион Варна от служители на 

отдел “ПЕК” са извършени 68 проверки: в Амбулатории за първична и групова медицинска 

помощ – 11, Амбулатории за първична и групова специализирана помощ – 9, в Амбулатории 

за дентална помощ – 18, в Медицински центрове – 1, в Дентални центрове – 5, в лечебни 

заведения за болнична помощ – 9, в ДЯ – 3,  в детски градини – 7, училища – 1 и 4 на фирми и 

обекти за Дезинфекция, дезинсекция и дератизация (ДДД). 

Няма наложени административни санкции. 

 

 

Д-Р ДОЧКА МИХАЙЛОВА 

Директор на РЗИ-Варна 


