
СЕДМИЧНА СИГНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

за периода 30.06.2017г. –06.07.2017 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 1 3 1 0 1 1 0 

Колиeнтерити 1 1 2 0 1 1 1 0 

Ентероколити 58 49 44 29 58 51 34 17 

Вирусен хепатит 3 2 0 3 3 3 2 1 

Скарлатина 3 3 11 9 3 4 4 0 

Варицела 38 25 47 21 38 30 25 5 

Вирусни менингити и 

менингоенцефалити 
0 2 0 1 0 2 2 0 

Бакт. 

менин-

гити 

Пневмококов 0 0 0 0 0 0 0 0 

Стафилококов 0 0 0 0 0 0 0 0 

други 1 0 0 1 1 0 0 0 

Хемофилус 

инфлуенце 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Стрептококов 0 0 0 0 0 0 0 0 

Остри респираторни 

заболявания 
- - 79 112 67 112 - - 

Грип 2 3 0 1 2 3 2 1 

Лаймска болест 1 3 3 2 1 3 3 0 

Марсилска треска 0 0 0 2 0 0 0 0 

Ламблиоза 1 1 1 1 1 2 1 1 

Коклюш 0 0 0 1 0 0 0 0 

Криптоспоридиоза 0 1 0 0 0 0 0 0 

Трихоцефалоза 5 0 0 0 5 0 0 0 

Йерсиниоза 0 1 0 0 0 1 0 1 

Ротавирусен ентерит 5 0 3 2 5 0 0 0 

Ухапани от кърлеж 30 71 61 105 30 74 53 21 

 

 

Грип 

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

1 - - 1 1 3 

ОРЗ 24 25 36 21 6 112 

Усложнения от грип и ОРЗ - - - - - - 

 

За периода 30.06.2017 г. - 06.07.2017г. регистрираната в РЗИ - Варна остра заразна 

заболeваемост  се движи в  характерните  за сезона граници.  

Регистрирани са 56 случая на чревни инфекции срещу 35 от предходната седмица, 

като през периода 30.06-06.07.2017г. чревните инфекции са представени от: 51 ентероколита, 

1 салмонелозa, 1 колиентерит и 3 вирусни хепатита. 

От въздушно- капковите инфекции /без грип и ОРЗ/ са регистрирани 36 лица срещу 32 

за предходната седмица, представени от: 30 случая на варицела, 4 случая на скарлатина и 2 

вирусни менингита. 

Случаите с диагноза ОРЗ са 112 срещу същия брой за предходната седмица. С 

диагноза Грип в Инфекциозна клиника на МБАЛ „Св. Марина” има постъпили 3 лица за 

лечение. 

 През изминалата седмица има регистрирани 3 случая на заболели от заболели от 

Лаймска борелиоза. Съобщени с бързи известия ухапани от кърлеж - 74 лица. В 

биологичната лаборатория на РЗИ не са постъпвали кърлежи за видово определяне. 

В имунизационния кабинет през отчетния период са преминали общо 29 лица. 

Проведени са общо 19 имунизации. С ваксина против жълта треска са обхванати 6 лица. 



В КАБКИС са изследвани и консултирани 19 лица. 

 Извършени са 49 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. 

Извършени са 9 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. 

Във връзка с мониторинга на питейни води са анализирани 4 броя проби по показател 

естествен уран. Получените резултати не надвишават параметричните стойности, 

определени съгласно изискванията на Наредба №9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, 

предназначена за питейно-битови цели /обн., ДВ, бр.30 от 2001 г/.  

Разгледани са всички постъпили заявления за обхващане с периодичен медицински 

мониторинг през първото шестмесечие на 2017 г. на работещите в среда на йонизиращи 

лъчения на територията на Варненска, Добричка и Шуменска области. 

Извършени са консултации по проблеми на първоначалния и периодичния 

медицински мониторинг на професионално облъчените лица.  

Съвместно с експерт от Националния център по радиобиология и радиационна защита 

са изготвени експертните заключения за медицинска пригодност за работа с ИЙЛ на 163 

професионално облъчени лица. 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

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

периода 16.06– 30. 06. 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: 22 

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

по  химични показатели на постоянен мониторинг: 27 

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.): 3 

Зона за 

водоснабдяване 

Населено 

място 

Брой 

проби 

Показател с отклонение 

Садово Садово  -1- нитрати >110 мг/л, при норма-50 мг/л 

ВВ Ресторант „Лоза”  Варна -1- нитрати >110 мг/л, при норма-50 мг/л 

Боряна Боряна -1- ост. хлор >1, норма 0,3-0,4 мг/л 

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

микробиологични показатели на постоянен мониторинг- 27 

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

битови цели: 1 

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

по  химични показатели на периодичния мониторинг: 16 

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

битови цели : 5 

Зона за 

водоснабдяване 

Населено място Брой 

проби 

Показател с отклонение 

Климентово Климентово -1- нитрати -58,3 мг/л, при норма-50 мг/л 

Зона за 

водоснабдяване 

Населено 

място 

Брой 

проби 

Показател с отклонение 

ВВ Ресторант „Лоза”  Варна -1- колиформи – 3 КОЕ/мл при норма- 0  



Генерал 

Кантарджиево 

Генерал Кантарджиево -1- нитрати -69,5 мг/л, при норма-50 мг/л 

Овчага Овчага -1- нитрати - 60,1 мг/л, норма – 50 мг/л 

ВВ „Романтика” К.к. Камчия -1- Калций-166 мг/л, норма 150 мг/л 

Камен дял Камен дял -1- ост. хлор >1, норма 0,3-0,4 мг/л 

 

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

микробиологични показатели на периодичен  мониторинг: 10 

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

битови цели: 1 

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: 7 

14. От тях не отговарят: 4 

15. Брой изследвани проби при консуматорите от местни водоизточници по 

микробиологични показатели:7 

16. От тях не отговарят: 5 

17. Брой изследвани проби при консуматорите от минерални водоизточници по 

микробиологични показатели: 5 

18. От тях не отговарят на Наредба №14/ 1987 г., изм. и доп. ДВ бр. 70/2004г: 0 

 

При епидемиологично проучване не е установено чревно остро заразно заболяване, 

предавано по воден път. 

 

Предприети мерки за административна принуда:  издадени са 4 предписания до ВиК-

операторите за подобряване ефективността на дезинфекцията и за провеждане на 

допълнителен мониторинг до получаване на стандартен резултат по показатели „колиформи” 

и „остатъчен свободен хлор” в съответните зони за водоснабдяване с установени отклонения. 

За констатираните превишения на максималната стойност за показател „нитрати” в 

питейната вода на населените места са информирани кметовете на общините.  

Зона за 

водоснабдяване 

Населено 

място 

Брой 

проби 

Показател с отклонение 

Генерал Кантарджиево Генерал 

Кантарджиево 

-1- колиформи – 86 КОЕ/мл при норма- 0  

Местна чешма Населено 

място 

Брой 

проби 

Показател с отклонение 

Чешма в центъра Просечен -1- Нитрати – 50, норма – 45 мг/л 

„Паметника” Николаевка -1- Нитрати>110, норма 45 мг/л 

Чешма до казана Баново -1- Нитрати-62 мг/л, норма-45 мг/л  

Селска чешма Николаевка -1- Нитрати-78 мг/л, норма 45 мг/л 

Местна чешма Населено 

място 

Брой 

проби 

Показател с отклонение 

кв. „Владиславово”  до бл.5  Варна  -1- Колититър – 10, при норма– над 30 

„Паметника” Николаевка -1- Колититър – 10, при норма– над 30 

Чешма в центъра Просечен -1- Колититър – 10, при норма– над 30 

Чешма до казана Баново -1- Колититър – 10, при норма– над 30 

Селска чешма Николаевка -1- Колититър – 10, при норма– над 30 



Издадени са предписания до кметовете на населените места за поставяне на трайна 

маркировка върху местните обществени чешми, че водата е негодна за пиене там, където са 

надвишени максималните стойности за „нитрати” и „коли-титър”. 

 

Справка за дейността на оперативните отдели за периода 30.06.2017 г. ÷ 06.07.2017 г. 

През периода са извършени 482 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, не са 

констатирани нарушения. 

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 – 163 бр. и са издадени 

два акта за неспазване на чл. 56 от ЗЗ. 

Издадени са четири предписания на обекти с обществено предназначение за 

задължителни хигиенни мероприятия. 

За отчетния период са проверени и разкрити 18 бр. плувни басейни и три плажа във 

връзка с готовността на басейни и плажове за сезон 2017г. в комисия с представители на 

РЗИ-Варна и Община Варна на основание Заповед на Кмета на Община Варна. Няма 

констатирани нарушения. 

През отчетния период са постъпили 4 бр. жалби и е започната процедура по проверка 

и отговор.Обработени са 1 жалба и 1 сигнал, които са основателни. 

Участие в съвместни проверки със служители на Второ Районно управление на 

полицията за спазване на чл. 56 от ЗЗ и при измерване на шум след 22,00 часа в заведения за 

хранене и развлечения – 4 бр. проверки . 

Участие в съвместни проверки с ОБДХ-Варна в заведения за обществено хранене – 6 

бр. проверки. 

От служители на отдел “Медицински дейности” са направени общо 55 бр. инспекции, 

от тях: 47 в лечебни заведения за извънболнична помощ (ЛЗИБП), 1 проверка по жалба в 

лечебно заведение за болнична помощ (ЛЗБП), 1 на дрогерия, 5 в медицински пунктове на 

плажовете в гр. Бяла, съвместно с Министерство на туризма (в три от тях за констатирани 

нарушения са предписани задължителни хигиенни мероприятия), 1 проверка на лице, 

упражняващо неконвенционален метод за благоприятно въздействие върху индивидуалното 

здраве, Извършени са 2 регистрации и 5 промени в обстоятелствата по вече извършени 

регистрации от Регистъра на ЛЗИБП и хосписите. Издадени са 2 броя становища за 

недостатъчност. 

За периода 30.06.2017 г. - 06.07.2017г. на територията на регион Варна от служители 

на отдел “ПЕК” са извършени 236 проверки: в Амбулатории за първична и групова 

медицинска помощ – 211, Амбулатории за първична и групова специализирана помощ – 4, в 

Амбулатории за дентална помощ – 1, в Медицински центрове – 8, в лечебни заведения за 

болнична помощ – 2, в училища – 2, в обекти за Дезинфекция, дезинсекция и дератизация 

(ДДД) – 8. Няма издадени  предписания и наложени административни санкции. 

Служителите в отдел „Медицинска паразитология”са извършили 16 броя проверки, от 

които в: детски заведения по отношение на санитарно-хигиенния режим, тематични 

проверки и оказана методична помощ - 6бр.; в здравни кабинети към детски заведения по 

отношение документация за прием и профилактични паразитологични изследвания – 2 бр.; в 

амбулатории за индивидуална практика за първична медицинска помощ по отношение 

противопаразитната дейност, лечебни заведения, корабни агенции и оказана методична 

помощ - 8 бр. Няма наложени административни санкции. 

 

 

 

Д-Р ДОЧКА МИХАЙЛОВА 

Директор на РЗИ-Варна 


