
СЕДМИЧНА СИГНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

за периода 16.07.2021г. – 22.07.2021г. 

 

ОЗБ 
предходен 

период 

настоящ  

период 
Варна общини 

Салмонелози 0 0 0 0 

Дизентерия 0 0 0 0 

Колиeнтерити 3 2 1 1 

Ентероколити 19 14 11 3 

Вирусен  хепатит 0 0 0 0 

Скарлатина 0 0 0 0 

Варицела 2 0 0 0 

Вирусен меннингит 0 0 0 0 

Бактeр

и- 

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 160 132 - - 

Лаймска болест 0 0 0 0 

Марсилска треска 0 0 0 0 

Аскаридоза 0 1 0 1 

Ехинококоза 0 0 0 0 

Хименолепидоза 0 0 0 0 

COVID-19 44 54 54 - 

Тениаринхоза 0 0 0 0 

Ротавирусен ентерит 0 0 0 0 

Ухапани от кърлеж 108 94 85 9 

 

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

- - - - - - 

ОРЗ 38 27 34 26 7 132 

Усложния от грип и 

ОРЗ 
- - - - - - 

 

За периода 16.07.2021г. – 22.07.2021г. регистрираната в РЗИ - Варна остра заразна 

заболeваемост е следната:   

Броят на регистрираните чревни инфекции е 16 случая срещу 22 от предходната 

седмица, представени от 2 лица с колиентерит и 14 лица с ентероколити. 

От въздушно - капковите инфекции /без грип и ОРЗ/ няма  регистрирани нови лица 

срещу 2 за предходната седмица с варицела. 

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

настоящата седмица са регистрирани 132 броя ОРЗ, срещу 160 броя ОРЗ от предходната 

седмица. Не са регистрирани усложнения. 

За изтеклата седмица за Област Варна лабораторно доказани положителни на COVID-   

са 54 лица, срещу 44 лица от предходната седмица. Починали пациенти с COVID-19 за 

изтеклата седмица са  5 лица. 



В имунизационния кабинет към РЗИ- Варна и в изнесените ваксинационни пунктове 

през отчетния период са извършени 817 имунизации срещу COVID-19. В имунизационния 

кабинет към инспекцията са извършени и 2 имунизации за жълта треска. 

За периода са регистрирани 94 лица ухапани от кърлеж, срещу 108 за предходната 

седмица. 

Извършени са 73 бр. епидемиологични проучвания на положителни на COVID-19 лица и 

на 12 лица с други инфекциозни заболявания. 

Издадени са общо 67 броя предписания за поставяне под карантина на положителни  на 

COVID-19, контактни лица, хоспитализирани и дехоспитализирани след проведено болнично 

лечение, както и пристигнали от рискова зона лица. 

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 3 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 3 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. 

Във връзка с мониторинга на питейни води са анализирани 12 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/.  

Изследвани са 5 броя проби питейни води за обща бета активност. Стойностите по 

горецитирания показател са под контролното ниво в Наредба №9 за качеството на водата, 

предназначена за питейно-битови цели.     

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ МОНИТОРИНГА НА РЗИ-ВАРНА 

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

периода 01.07.2021 г. – 16.07.2021 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: 24 

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

битови цели: 1 

Калоян – колиформи – 6 КОЕ/100мл, при норма – 0 КОЕ/100мл; 

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

по химични показатели от група А - 24 

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

битови цели: 1 

-Червенци – остатъчен свободен хлор – 0,7 мг/л, при норма 0,3-0,4 мг/л; мирис – 

неприемлив за потребителя 

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: 11 

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

битови цели: 5 

- Венчан - остатъчен свободен хлор – 0,7 мг/л, при норма 0,3-0,4 мг/л, мирис – 

неприемлив за потребителя; 

- Генерал Киселово – нитрати- 54,6 мг/л, при номра – 50 мг/л; 

- СО „Ракитника”, ПС „Прибой” - остатъчен свободен хлор – 0,7 мг/л, при норма 0,3-

0,4 мг/л, мирис – неприемлив за потребителя; 

- Кичево – нитрати – 59 мг/л, при номра – 50 мг/л; остатъчен свободен хлор – 0,7 

мг/л, при норма 0,3-0,4 мг/л, мирис – неприемлив за потребителя; 

- Слънчево- остатъчен свободен хлор – 0,8 мг/л, при норма 0,3-0,4 мг/л, мирис – 

неприемлив за потребителя. 

11. Брой изследвани проби при консуматорите от местни обществени водоизточници  по  

микробиологични показатели: 2 

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 обществени водоизточници  по  

химични показатели: 2 

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

битови цели: 0 

15. Брой изследвани проби при консуматорите от минерални водоизточници  по  

микробиологични показатели: 2 

16. От тях не отговарят на Наредба № 14 за качеството на водата, предназначена за питейно-

битови цели: 0 

17. Заболявания, предавани по воден път: при анализа на острата заразна заболеваемост 

не се установяват заболявания, предавани по воден път. 

18. Предприети мерки:  
По отношение на установените отклонения по показател „колиформи” са издадени 

предписания до ръководителите на ЕТР при „ВиК-Варна” ООД за предприемане на 

мерки за подобряване на дезинфекцията и привеждане в съответствие с изискванията на 

наредбата на качеството на питейната вода. 

 

Справка за дейността на оперативните отдели за периода 16.07.2021 г. ÷ 22.07.2021 г. 

За периода от  16.07. 2021 г. до 22.07. 2021 г. служители на отдел ДЗК извършиха 

проверки на 130 обекта, във връзка със спазването на  Заповеди  на Министъра на 

здравеопазването и  обявената  извънредна епидемична обстановка. Проверките са извършени в 

детска ясла, детска градини, детски центрове, кухненски блок към детска ясла, хотели, почивна 

база, бунгала, СПА-центрове, Уелнес – център, плувни басейни, фитнес зали, салони за красота, 

студио за татуировки, сауна, игрални зали, ресторанти, кафе-барове и др. 

           Служители на отдел ДЗК, отдел ПЕК и отдел ОКМД са включени в графика на Летище 

Варна. За периода са пристигнали 24 829 пътника. 13 214 пътника са предоставили отрицателни 

резултати от РСR и антигенни тестове за COVID-19. Връчени са 1 303 бр. Предписания за 

поставяне под 10 дневна карантинана на лица пристигащи на територията на България. 320 

пътника 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. 6 407 пътника са представили  документ за 

завършена ваксинационна схема срещу COVID-19. 736 пътника, граждани на Чешката 

република и български граждани, за които не е необходимо да се представят горепосочените 



документи относно COVID-19, са пристигнали от Чешка  Република. 2 пътници са преминали 

транзитно през територията на България.  За отчетният период са пристигнали 2 847 деца под 

12 годишна възраст. 

 През отчетния период са обработени и изготвени  отговори на 5 сигнала, 3 жалби и 4 

питания постъпили в  инспекцията.   

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

направени 31 броя проверки, от тях 19 в аптеки, 3 в дрогерии, 8 в лечебни заведения за 

извънболнична медицинска помощ и 1 в лечебни заведения за болнична медицинска помощ. 19 

са инспекциите за спазване на чл.56 от Закона за здравето - за забрана  на тютюнопушенето в 

закритите обществени места. Връчено е едно удостоверение за регистрация. 

Няма констатирани нарушения.  

 

 

 

 

 

 

 

Д-р Д.Михайлова 
Директор на РЗИ-Варна 

 

 


