
СЕДМИЧНА СИГНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

за периода 30.03.2018г. –12.04.2018 г. 

 

ОЗБ 

от началото 

на месеца 

от предходната 

седмица 

от началото на 

седмицата Варна общини 
2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

Салмонелози 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дизентерия 0 0 0 0 0 0 0 0 

Колиeнтерити 1 1 1 2 0 1 1 0 

Ентероколити 65 48 46 12 25 58 47 11 

Вирусен хепатит 3 4 1 2 2 5 4 1 

Скарлатина 10 34 6 24 4 36 36 0 

Варицела 83 70 55 52 44 78 65 13 

Рубеола 0 0 0 0 0 0 0 0 

Паротит 1 0 0 0 1 0 0 0 

Вирусни менингити и 

менингоенцефалити 
1 1 0 0 1 1 1 0 

Бакт. 

менин-

гити 

Пневмококов 0 0 0 0 0 0 0 0 

Стафилококов 0 0 0 0 0 0 0 0 

Стрептококов  0 0 0 0 0 0 0 0 

Хемофилус 

инфлуенце 
0 0 0 0 0 0 0 0 

други 0 1 0 1 0 1 0 1 

Остри респираторни 

заболявания 
- - 30 309 185 44 - - 

Грип 6 4 2 7 4 4 3 1 

Ламблиоза 13 6 3 3 0 7 3 4 

Ехинококоза 1 0 1 0 0 0 0 0 

Хименолепидоза 1 0 1 1 0 0 0 0 

Кампилобактер 1 0 0 0 1 0 0 0 

Йерсиниоза 0 1 0 0 0 2 1 1 

Ротавирусен ентерит 21 4 11 1 10 5 4 1 

Ухапани от кърлеж 7 18 5 7 2 9 7 2 

 

 

Грип 

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

1 - - 3 - 4 

ОРЗ 12 13 12 7 - 44 

Усложнения от грип и ОРЗ 13 4 5 12 10 44 

 

За периода 30.03.2018г. – 12.04.2018г. регистрираната в РЗИ - Варна остра заразна 

заболeваемост се движи в характерните за сезона граници.  

Регистрирани са 69 случая на чревни инфекции срещу 17 от предходната седмица, 

като през настоящите дни чревните инфекции са представени от: 58 бр. ентероколита, 1 бр. 

колиентерити, 5 бр. вирусни хепатита и 5 ротавирусни  ентерита. 

От въздушно - капковите инфекции /без грип и ОРЗ/ са регистрирани 115 лица срещу 

77 за предходната седмица, представени от: 36 случая на скарлатина, 78 случая на варицела 

и 1 случай на вирусен менингит. 

През изминалата седмица няма регистрирани случаи на заболели от Марсилска 

треска и  Лаймска борелиоза. 

В имунизационния кабинет през отчетния период са преминали общо 88 лица. 

Проведени са 58 имунизации. С ваксина против жълта треска са обхванати 13 лица. 

В кабинета за анонимно и безплатно консултиране за СПИН (КАБКИС) са 

преминали и изследвани 15 лица.  

С Бързо известие в РЗИ- Варна са съобщени 9 лица ухапани от кърлеж. 

 Извършени са 62 епидемиологични проучвания на болни с остри заразни болести 

(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 10 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 три броя проби по 

показател естествен уран. Получените резултати не надвишават максималната 

параметрична стойност, определена 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./. 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

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

периода 15.03.2018 г. – 31.03.2018 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: 17 

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

по  химични показатели на постоянен мониторинг: 16 

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: 16 

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

– битови цели: 2 

* Касае е се за локално замърсяване на селищната водопроводна система и/или на 

водоема. 

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 : 2 

 

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

по микробиологични показатели на периодичен  мониторинг: 8 

10. 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 

    

„Камчия-Близнаци” с. Близнаци -1- Микробно число при 22 

градуса  – 19 КОЕ/100 мл 

при норма - без колебания 

„Деривация „Китка – 

Варна и отклонение 

„Камчийски пясъци” 

* с. Ново Оряхово -1- Колиформи- 6 КОЕ/мл 

Зона за 

водоснабдяване 

Населено място Брой 

проби 

Показател с отклонение 

„Доброглед” с. Доброглед -1- Нитрати - 110 мг/л, норма-

50 мг/л 

„Кичево” с. Кичево -1- Нитрати – 65 мг/л,  норма-

50 мг/л 



 
*Касае се за локални несъответствия, които биха  могли да се дължат на вторично замърсяване в 

резултат на образуване на биофилм, поради недостатъчна консумация в населеното място и 

задържане на вода във водопроводната система.  

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: 0 

14. От тях не отговарят: 0  

15. Брой изследвани проби при консуматорите от местни водоизточници по 

микробиологични показатели: 0  

16. От тях не отговарят: 0 

17. Брой изследвани проби при консуматорите от минерални водоизточници по 

микробиологични показатели: 0 

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

 

Предприети мерки за административна принуда: Във връзка с установените отклонения 

по микробиологични показатели са издадени 5 предписания до ръководителите на ЕТР при 

ВиК-Варна ООД за проучване на причините, предприемане на мерки  за саниране на 

съоръженията и  провеждане на учестен мониторинг до получаване на стандартен резултат. 

Във връзка с трайни превишения на максималните стойности на нитрати в питейните води 

на населените места са дадени препоръки в „Обобщения годишен доклад за качеството на 

питейните води във Варненска област през 2017 г.” за предприемане на мерки от „ВиК-

Варна” ООД.  

При анализа на острата заразна заболеваемост не се установяват чревни заболявания, 

предавани по воден път. 

 

Справка за дейността на оперативните отдели за периода 30.03.2018 г. ÷ 12.04.2018 г. 

През периода са извършени 522 инспекции от служители, осъществяващи 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 20 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 – 210 бр. Издадено и 

връчено е едно предписание на юридическо лице  във връзка с чл.56. 

Зона за 

водоснабдяване 

Населено място Брой 

проби 

Показател с отклонение 

„Провадия” * гр. Провадия, ул. „Желез 

Йорданов” 

-1- Микробно число при 22 

градуса  – 8 КОЕ/100 мл 

при норма - без колебания 

   Колиформи- 12 КОЕ/мл 

„Аврен” * с. Аврен -1- Микробно число при 22 

градуса  – 119 КОЕ/100 

мл при норма - без 

колебания 

   Колиформи- 25 КОЕ/мл 

   Е.коли – 2 КОЕ/100мл 

   Ентерококи- 7 КОЕ/100мл 

„Камчия-Близнаци” 

(Червеният мост) 

* с. Приселци -1- Микробно число при 22 

градуса  – 6 КОЕ/100 мл 

при норма - без колебания 

   Колиформи- 3 КОЕ/мл 



 През отчетния период в отдел „Държавен здравен контрол“ са постъпили една жалба 

и два сигнала. Обработени са две жалби, които са препратени до друга институция за мерки 

по компетентност. 

Съгласно писмо на Министерство на здравеопазването здравните инспектори 

осъществиха 18 броя проверки по Уведомления от Агенция „Митници“ за внос на облекла 

(в т.ч. бельо и спално бельо) с произход трети страни за съдържание на азобагрила. 

Представени са протоколи от анализ за внесените партиди облекла. Не са установени 

отклонения от здравните изисквания. 

Извършени са 15 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. Не са констатирани нарушения. 

 Извършена е оценка на едно седмично учебно разписание за втори срок на учебната 

2017/2018 г. съгласно Наредба №10 от юни 2014г. на МЗ /ДВ бр. 54 от 01.07.2014г./, изм. и 

доп. ДВ бр.31 от 18.04.2017г., изм. и доп. ДВ бр.11 от 02.02.2018г. за здравните изисквания 

при изготвяне и спазване на седмичните разписания на учебните занятия. Проверени са три 

учебни разписания. Не са констатирани нарушения. 
 От служители на отдел “Организация и контрол на медицинските дейности” са 

направени общо 25 инспекции, от тях: 11 на аптеки, 2 на дрогерии, 10 в лечебни заведения 

за извънболнична помощ (ЛЗИБП), 1 на лекар по Наредба 28/2008 г., 1 в лечебно заведение 

за болнична помощ (ЛЗБП). Връчени са 2 предписания на аптеки за спазване разпоредбите 

на Наредба №28/2008г. за устройството, реда и организацията на аптеките и едно 

предписание на лекар по Наредба 5/2008г. 

Извършени са четири промени в обстоятелствата по вече извършени регистрации на 

лечебни заведения (ЛЗ), две нови регистрации на ЛЗ и е издадена една заповед за 

заличаване на ЛЗ в Регистъра на ЛЗИБП и хосписите. Издадени са 21 становища за 

недостатъчност. 

За периода 30.03.2018 г. – 12.04.2018г. на територията на област Варна от 

инспектори на отдел “Противоепидемичен контрол” са извършени 287 броя проверки: в 

Амбулатории за индивидуални и групови практики за първична медицинска помощ –228, в 

Амбулатории за дентална помощ – 18, в Медицински центрове - 5, в Самостоятелни 

медико-технически  лаборатории – 2, в лечебни заведения за болнична помощ – 1, в детски 

заведения – 12, в училища – 7, във фирми и обекти за Дезинфекция, дезинсекция и 

дератизация (ДДД) – 14. Няма констатирани нарушения и наложени административни 

санкции. 

За периода 30.03.2018 – 12.04.2018г. от служителите в отдел „Медицинска 

паразитология” са извършени 11 броя проверки, от тях: в детски заведения по отношение  

на санитарно-хигиенния режим, тематични проверки и оказана методична помощ – 3, в 

домове за деца и възрастни, здравни кабинети към тях, тематични проверки и оказана 

методична помощ - 4, в амбулатории за индивидуална практика за първична медицинска 

помощ по отношение противопаразитната дейност, лечебни заведения, корабни агенции и 

оказана методична помощ - 4. Няма наложени административни санкции. 

 

 

 

 

Д-Р ДОЧКА МИХАЙЛОВА 

Директор на РЗИ-Варна 

 

 


