
СЕДМИЧНА СИГНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

за периода 12.03.2021г. – 18.03.2021г. 

 

 

ОЗБ 
предходна 

седмица 

настояща 

седмица 
Варна общини 

Салмонелози 1 0 0 0 

Дизентерия 0 0 0 0 

Колиeнтерити 6 2 0 2 

Ентероколити 5 9 8 1 

Вирусен  хепатит 3 2 2 0 

Скарлатина 1 0 0 0 

Варицела 20 19 11 8 

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 488 540 540 0 

Лаймска болест 0 0 0 0 

Марсилска треска 0 0 0 0 

Ламблиоза 0 0 0 0 

Ехинококоза 0 1 1 0 

COVID-19 1049 1646 1646 0 

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 111 147 74 187 21 540 

Усложния от грип и ОРЗ - - - - - - 
 

За периода 12.03.2021г. – 18.03.2021г. регистрираната в РЗИ - Варна остра заразна 

заболeваемост се движи както следва: 

Броят на регистрираните чревни инфекции е 13 случая срещу 15 от предходната седмица, 

представени от 2 лица с колиентерити, 9 лица с ентероколити и 2 лица с вирусен хепатит. 

От въздушно - капковите инфекции /без грип и ОРЗ/ има регистрирани 19 лица срещу 21 за 

предходната седмица. За настоящата седмица са регистрирани 19 лица с варицела. 

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

настоящата седмица са регистрирани 540 ОРЗ, срещу 488 от предходната седмица. 

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

COVID- 19 са 1646 лица срещу 1049 лица от предходната седмица. 

В имунизационният кабинет през отчетния период са преминали 708 лица, от които срещу 

COVID-19 са имунизирани 636 лица, 7 лица са имунизирани за жълта треска,останалите 

имунизациии са по националния имунизационен календар. 

През седмицата се извърши имунизация и реимунизация срещу COVID-19 на лицата от 

целевите групи, лица, които ще участват в секционните изборни комисии и лица, записали се в 

електронния портал. 



Извършени са 143 епидемиологични проучвания на положителни на COVID-19 лица и на 

10 лица с други инфекциозни заболявания. 

Издадени са общо 3106 броя 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. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ МОНИТОРИНГА НА РЗИ-ВАРНА 

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

периода 12.03.2021 г. – 18.03.2021 г.  

 

1. Населени места с въведено режимно водоснабдяване: 0 

2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период: 14 

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

микробиологични показатели от група А: 21 

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 - 21 

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

битови цели: 4 

-с.Брестак – остатъчен свободен хлор – 0,9 мг/л, при норма 0,3-0,4 мг/л 

-с.Слънчево- остатъчен свободен хлор – 0,7 мг/л, при норма 0,3-0,4 мг/л 

-с.Климентово- остатъчен свободен хлор – 0,7 мг/л, при норма 0,3-0,4 мг/л 

-с.Кичево - остатъчен свободен хлор >1 мг/л, при норма 0,3-0,4 мг/л 

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: уведомена е „ВиК-Варна” ООД относно установените отклонения по 

показател „остатъчен свободен хлор” за предприемане на мерки по компетентност. 

 

Справка за дейността на оперативните отдели за периода 12.03.2021 г. ÷ 18.03.2021 г. 
 

 За периода служители на отдел ДЗК извършиха проверки на 59 обекта, във връзка със 

спазването на Заповеди на Министъра на здравеопазването и обявената извънредна епидемична 

обстановка. Проверките са извършени в училища, здравни кабинети, разливочни и ученически 

бюфети към тях, детски занимални и езикови центрове, фитнес зали, школи по народни танци, 

игрални зали, салони за красота, складове и магазини за съхраняване и търговия с козметични 

продукти, оптики, селскостопански аптеки, служби по трудова медицина, кина, специализирана 

болница за рехабилитация, пазари, магазини за хранителни стоки, заведения за бързо хранене, 

кафенета, кафе – аперитиви, ресторант, бар и др. 



 Служители на отдел ДЗК са извършили три съвместни проверки с представители на 

специализирани полицейски сили в ресторант, бар и кафе –аперитив, след 23.00 ч., при които не са 

констатирани нарушения. 

 Изготвени и връчени са 6 предписания за противоепидемични мерки във връзка със Заповед 

на Областния управител на Област с административен адрес Варна. 

 Извършени са 895 епидемиологични проучвания на лица с положителни PCR тестове и 

бързи антигенни тестове. 

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

пристигнали 1220 пътника. 664 пътници са предоставили отрицателни РСR теста за COVID-19. 

Връчени са 529 предписания за поставяне под 10 дневна карантина на лица пристигащи на 

територията на България, които не са представили РСR тестове за COVID-19. 27 пътника са 

представили декларации за транзитно преминаване през територията на България и лица, част от 

екипажи на плавателни средства. 

 През отчетния период са изготвени 3 отговора на жалби, 5 отговора на сигнали и 1 отговор 

на запитване, постъпило по електронна поща на инспекцията. 

 От служители на отдел “Организация и контрол на медицинските дейности” е направена 

една проверка в лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ. Издадени са 6 

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

медицински стандарт. Изготвени и връчени са 3 акта за административно нарушение на аптека. 

 

 

 

 

Д-Р ДОЧКА МИХАЙЛОВА 

Директор на РЗИ Варна 

 

 

 

Съгласувал: 

Цеца Янкова, Гл. секретар на РЗИ-Варна 


