
СЕДМИЧНА СИГНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

за периода 29.04.2021г. – 13.05.2021г. 

ОЗБ 
предходен 

период 

настоящ  

период 
Варна общини 

Салмонелози 0 0 0 0 

Дизентерия 0 0 0 0 

Колиeнтерити 3 13 12 1 

Ентероколити 4 12 7 5 

Вирусен  хепатит 1 1 1 0 

Скарлатина 0 0 0 0 

Варицела 4 9 8 1 

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 276 520 520 - 

Лаймска болест 0 0 0 0 

Марсилска треска 0 0 0 0 

Ламблиоза 0 2 2 0 

Ехинококоза 1 0 0 0 

COVID-19 692 965 965 - 

Тениаринхоза 0 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 114 154 96 122 34 520 

Усложния от грип и ОРЗ - - - - - - 

 

За периода 29.04.2021г. – 13.05.2021 г. регистрираната в РЗИ - Варна остра заразна 

заболeваемост е следната:   

Броят на регистрираните чревни инфекции е леко повишен -26 случая срещу 8 от 

предходния период, представени от 13 лица с колиентерити, 12 лица с ентероколити и 1 лице с 

вирусен хепатит. 

От въздушно - капковите инфекции /без грип и ОРЗ/ има регистрирани 9 лица с варицела 

срещу 4 за предходния период. 

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

настоящия период са регистрирани 520 ОРЗ, срещу 276 от предходния период. 

Извършени са 648 епидемиологични проучвания на положителни на COVID-19 лица и на 

23 лица с други инфекциозни заболявания. 

Издадени са общо 2433 предписания за поставяне под карантина на положителни на 

COVID-19 лица, контактни и дехоспитализирани след проведено болнично лечение. Няма 

наложени административни санкции. 

В имунизационният кабинет на РЗИ през отчетния период са извършени 2934 

имунизации, като от тях 7 са за жълта треска и 2927 - срещу COVID-19. 

 



За периода 29.04 - 13.05.2021г. във всички ваксинационни пунктове в област Варна са 

поставени общо 19547 дози, от които с първа доза са ваксинирани 7597 лица (7043 с Пфайзер, 

487 с Модерна  и 67 с Астра Зенека), а с втора на  Пфайзер, Модерна и Астра Зенека общо 

11950.  

От тях за същия период, във връзка с осигурен "зелен коридор" за имунизиране, са 

ваксинирани с първа доза – 2369 лица, а с  втора доза – 2574. Общо направени – 4943 дози. 

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

COVID- 19 са 965 лица срещу 692 лица от предходния период. Починали пациенти с COVID-19 

– 97 лица. 

На Летище Варна, за периода са пристигнали 6948 пътника, от тях 4191 са предоставили 

отрицателни резултати от РСR и антигенни тестове за COVID-19. Връчени са 2109 предписания 

за поставяне под 10 дневна карантинана на лица пристигащи на територията на България. 74 

пътници са представили документ, показващ положителен резултат от проведено изследване по 

метода на полимеразна верижна реакция или бърз антигенен тест за COVID-19 - за лицата, 

преболедували от COVID-19 за периода от 15-тия до 180-тия ден, считано от датата на 

проведеното изследване, вписана в документа. 574 пътници са представили документ за 

завършена ваксинационна схема срещу COVID-19. 

 

 

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. 

Извършена е една инспекция в обект, използващ източник 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 извършената инспекция 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 2 броя проби 

храни от търговската мрежа, в т.ч. храни с местен произход 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 16.04.2021 г. – 30.04.2021 г.  

 

1. Населени места с въведено режимно водоснабдяване: 0 

2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период: 15 

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

по  микробиологични показатели от група А: 13 

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 - 13 

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: 4 

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. 

12. Предприети мерки: няма 

 

Справка за дейността на оперативните отдели за периода 29.04.2021 г. ÷ 13.05.2021 г. 

 За периода от 29.04.2021 г. до 13.05.2021 г. служители на отдел ДЗК извършиха проверки 

на 58 обекта, във връзка със спазването на Заповеди на Министъра на здравеопазването и  

обявената извънредна епидемична обстановка. Проверките са извършени в училище, детска 

градина с яслена група, здравни кабинети, център за специалнa образователна подкрепа, 

ученически столове, кухни-майки, закрит плувен басейн, общежитие, хотел, работилница за 

производство на козметични продукти, производство на химични вещества и смеси, салони за 

красота, фризьорски салони, супермаркет, пицария и др. През отчетния период са обработени и 

изготвени отговори на 1 сигнал и 4 запитвания, постъпили в инспекцията. 

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

направени 27 броя проверки в обекти, в които се прилагат неконвенционални методи за 

благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, в лечебно заведение за 

извънболнична медицинска помощ и в аптека. Няма констатирани нарушения. Издадени са 7 

удостоверения, с които се удостоверява, че ЛЗ отговаря на здравните изисквания и на 

съответния медицински стандарт. 

 

 

 

 

 

 

Д-Р ДОЧКА МИХАЙЛОВА 

Директор на РЗИ Варна 
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