
СЕДМИЧНА СИГНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

за периода 29.01.2021г. – 04.02.2021г. 

 

ОЗБ 
предходна 

седмица 

настояща 

седмица 
Варна общини 

Салмонелози 0 0 0 0 

Дизентерия 0 0 0 0 

Колиeнтерити 6 7 6 1 

Ентероколити 4 12 10 2 

Вирусен  хепатит 0 3 1 2 

Скарлатина 0 1 1 0 

Варицела 9 3 3 0 

Вирусен меннингит 0 0 0 0 

Бактeри- 

ални 

менин-

гити 

Пневмококов 0 0 0 0 

Стафилококов 0 0 0 0 

Стрептококов 0 0 0 0 

Хемофилус 

инфлуенце 
0 0 0 0 

други 0 0 0 0 

ОРЗ 334 379 379 0 

Лаймска болест 0 0 0 0 

Марсилска треска 0 0 0 0 

Ламблиоза 0 0 0 0 

Ехинококоза 0 0 0 0 

COVID-19 159 191 191 0 

Тениаринхоза 1 0 0 0 

Ротавирусен ентерит 0 0 0 0 

Ухапани от кърлеж 0 0 0 0 

 

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

- - - - - - 

ОРЗ 72 126 82 90 9 379 

Усложния от грип и ОРЗ - - - - - - 
 

За периода 29.01.2021г. – 04.02.2021г. регистрираната в РЗИ - Варна остра заразна 

заболeваемост се движи както следва: 

Броят на регистрираните чревни инфекции е 22 случая срещу 10 от предходната седмица, 

представени от: 7 колиентерити, 3 вир. хепатита и 12 ентероколити.  

От въздушно - капковите инфекции /без грип и ОРЗ/ има регистрирани 4 лица срещу 9 за 

предходната седмица. За настоящата седмица са регистрирани 3 варицели и 1 скарлатина. 

Броят на регистрираните остри респираторни заболявания (ОРЗ) е следния: през настоящата 

седмица са регистрирани  379 бр. ОРЗ, срещу 334 от предходната седмица. 

За изтеклата седмица за гр. Варна и област Варна лабораторно доказани положителни на  

COVID- 19 са 191 лица срещу 159 лица от предходната седмица. 

 В имунизационният кабинет през отчетния период са преминали 12 лица, от които са  

имунизирани 11 лица. От тях за жълта треска са имунизирани 9 лица.   

През седмицата се извърши имунизация срещу COVID-19 на медицински работници, 

работещи в COVID отделения и от лечебни заведения за извънболнична помощ. С ваксината на 

„Пфайзер“ бяха ваксинирани 740 лица. 

Извършени са 39 епидемиологични проучвания на съмнителни и положителни на COVID-19 

лица и лица с други инфекциозни заболявания. 

Издадени са общо 307 предписания за поставяне под карантина на положителни и контактни 

лица на COVID-19. Няма наложени административни санкции. 



Радиофизичните и радиохимични изследвания от 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 0,09 и 0,10 (µSv/ h) микросиверта за час. Отклонения извън нормалните флуктуации на гама-

фона не са констатирани.  

Извършени са 6 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.  

Извършени са 6 броя инспекции в обекти, използващи източници на йонизиращи лъчения 

(ИЙЛ) по спазване забраните и ограниченията за тютюнопушене в закрити и на открити обществени 

места, въведени със Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето. 

При извършените инспекции не са констатирани нарушения. 

Съгласно Заповед №РД-01-14 от 12.01.2021 г. на министъра на здравеопазването относно 

контрола на радиационните фактори на жизнената среда са извършени анализи на 5 броя проби 

храни от търговската мрежа по радиологични показатели: сумарна специфична активност на цезий-

134 + цезий-137, стронций-90 и калий-40. 

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. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ МОНИТОРИНГА НА РЗИ-ВАРНА 

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

1.01.2021 г. – 31.01.2021 г. 
 

 

1. Населени места с въведено режимно водоснабдяване: 0 

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

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

микробиологични показатели от група А: 8 

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

битови цели: 0 

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

химични показатели от група А - 8 

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

цели: 0 

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

микробиологични показатели от група Б: 0 
8. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови 

цели: 0 

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

химични показатели от група Б: 0 
10. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови 

цели: 0 

11. Заболявания, предавани по воден път: при анализа на острата заразна заболеваемост не се 

установяват заболявания, предавани по воден път. 

 Предприети мерки: няма 

 

Справка за дейността на оперативните отдели за периода 29.01.2021 г. ÷ 04.02.2021 г. 
 

 Във връзка с обявената пандемия от COVID –19 и в изпълнение на разпоредените 

противоепидемични мерки, за периода от 29.01.2021 г. до 04.02.2021 г. служители на отдел ДЗК 

извършиха проверки на 137 обекта, от тях 3 съвместни проверки с представители на ОДБХ-Варна, 

КЗП и ОД на МВР-Варна, във връзка със спазването на  Заповеди  с  № РД-01-52/26.01.2021 г. за 

изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677/25.11.2020г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-

718/8.12.2020г. и Заповед № РД -01-20/15.01.2021г. – на Министъра на здравеопазването и обявената 



с Решение на № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка. 

Проверките са извършени в детски градини и здравни кабинети, кухненски блок и пералня към тях, 

център за работа с деца, търговски център тип МОЛ, хотел, открити и закрити плувни басейни, кол 

център, фитнес, СПА център, салони за красота, офис, оптики, селскостопанска аптека, заведения за 

хранене и развлечения – ресторанти, заведения  за бързо хранене, питейни заведения – кафе – барове, 

магазини за хранителни стоки и др. 

 Служители на отдел ДЗК са извършили 112 епидемиологични проучвания на лица с 

установени положителни PCR тестове и бързи антигени тестове за COVID-19. 

През отчетния период са обработени 3-ри жалби, 1-н сигнал и 2-ве запитвания от граждани. 

 Служители на отдел ДЗК са включени в графика на Летище Варна. За периода са пристигнали 

1077 пътника. 434 пътници са предоставили отрицателни РСR теста за COVID-19. Връчени са 643 

предписания за поставяне под 10 дневна карантина на лица пристигащи на територията на България, 

които не са представили РСR тестове за COVID-19. 

 От служители на отдел “Организация и контрол на медицинските дейности” са направени 33 

броя проверки, като от тях: 2 в аптеки, 1 в дрогерия, 25 в лечебни заведения за болнична 

медицинска помощ и 3 във връзка с чл.56 и чл.56а от Закона за здравето /забранява се 

тютюнопушенето в закритите обществени места, включително обществения транспорт и закритите 

работни места и някои открити обществени места/. Няма констатирани нарушения. Издадени са 6 

Удостоверения по чл. 40 от Закона за лечебните заведения. 

 

  

 

 

 

 

 

Д-Р ДОЧКА МИХАЙЛОВА 

Директор на РЗИ Варна 

 


