
СЕДМИЧНА СИГНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

за периода 19.06.2020г. – 25.06.2020г. 

 

ОЗБ 
предходна 

седмица 

настояща 

седмица 
Варна общини 

Салмонелози 0 1 1 0 

Колиeнтерити 6 18 13 5 

Ентероколити 22 17 11 6 

Вирусен  хепатит 3 0 0 0 

Варицела 2 7 7 0 

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 0 12 12 0 

Грип 38 38 22 16 

Марсилска треска 0 0 0 0 

Ламблиоза 0 0 0 0 

COVID-19 6 27 27 0 

Ротавирусен ентерит 0 0 0 0 

Ухапани от кърлеж 78 139 130 9 

 
 

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

1 3 9 13 12 38 

ОРЗ 5 3 1 2 1 12 

Усложния от грип и ОРЗ - - - - - - 
 

За периода 19.06.2020г. – 25.06.2020г. регистрираната в РЗИ - Варна остра заразна 

заболeваемост се движи както следва: 

Броят на регистрираните чревни инфекции е 36 случая срещу 31 от предходната седмица, 

представени от: 17 ентероколита, 18 колиентерита  и 1 салмонелоза.   

От въздушно - капковите инфекции /без грип и ОРЗ/. са регистрирани 7 заболели от 

варицела срещу 2 за предходната седмица. 

Има 12 регистрирани остри респираторни заболявания (ОРЗ) през настоящата седмица. 

Заболелите от грип – с други респираторни прояви, неиндентифициран вирус 

хоспитализирани в Инфекциозна клиника на УМБАЛ Св. Марина-Варна и амбулаторно 

преминали са 71 лица, срещу 54 от предходната седмица. Всички са изследвани с RT-PCR тест от 

които 27 са показали положителни резултати за COVID–19. 

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

COVID - са 27 лица. 

 В имунизационният кабинет през отчетния период са преминали 20 лица- имунизирани 10. 

От тях за жълта треска – 5. 

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

изследвани 6 лица. 

Регистрирани са 139 случаи на ухапани от кърлежи. Няма регистриран случай на Лаймска 

борелиоза и на Марсилска треска. 

Извършени са 120 епидемиологични  проучвания на болни с остри заразни болести. 



На летище Варна са издадени 3003 предписания и 1072 декларации на пътници, 

пристигащи от страни с епидемично разпространение на COVID–19. 

Служители на РЗИ Варна проследяват субективното състоянието на 39 граждани на област 

Варна, които са без общопрактикуващ лекар , поставени под карантина след завръщане в страната 

ни. 

Брой кораби пристигнали на пристанище Варна - 23. 

Брой екипаж на кораби - 388. 

Брой връчени предписания за поставяне под карантина на членове на екипажи, пристигнали 

от страни с епидемично разпространение на COVID–19 – 57. 

Брой декларации – 36. 

 Проведени инспекции за издаване на сертификати за  освобождаване от здравен контрол - 

1. 

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 8 броя инспекции в обекти, използващи източници на йонизиращи лъчения 

(ИЙЛ) при осъществяване на държавен здравен контрол, с цел проверка на документацията и 

спазване изискванията и правилата за радиационна защита. При извършените инспекции не са 

констатирани нарушения. 

Съгласно Заповед №РД-28-193 от 03.06.2011г. на министъра на здравеопазването относно 

контрола на радиационните фактори на жизнената среда са извършени гама-спектрометричени 

анализи на проби растителност и целинна почва от Морската градина във Варна по радиологични 

показатели: естествени радионуклиди. 

Получените стойности са стандартни за този вид образци.  

 

СЕДМИЧНА СПРАВКА “ВОДИ ЗА ПИТЕЙНО БИТОВИ ЦЕЛИ”- ГР.ВАРНА 
 

По изследваните химични показатели съгласно протоколи  на РЗИ – Варна с № ЛИК- Д  

375-ХФИ/ 22.06.2020г., протокол  с № ЛИК- Д  375- НА ХФИ/ 22.06.2020г. питейната вода е със 

следните химични показатели: 

Показатели Констатации Норма по Наредба №9 

Цвят Без колебания Приемлив за потребителите – без колебания 

Мирис Без колебания Приемлив за потребителите – без колебания 

Мътност Без колебания Приемлив за потребителите – без колебания 

Остатъчен свободен хлор 0,20 ± 0,05                            0,3 – 0,4 mg/l 

Активна реакция 7,74 ± 0,05                            6,5 – 9,5 pH 

Aмониев йон < 0,01                            до 0,5 mg/l 

Нитрити < 0,007                до 0,5 mg/l 

Нитрати < 2,2                до 50  mg/l 

Хлориди 11 ± 1                до 250 mg/l 

Желязо  23 ± 5                до 200 μg/l 

Манган < 10                до 50 μg/l 

Електропроводимост 406 ± 9                            до 2000 μS/cm 

 По изследваните микробиологични показатели съгласно протокол на РЗИ – Варна с № 

ЛИК- Д  375- СМБ/ 25.06.2020г. водата е стандартна. 

Справка за дейността на оперативните отдели за периода 19.06.2020 г. ÷ 25.06.2020 г. 
 

 За периода служители на отдел “ДЗК” извършиха проверки в 121 обекта, във връзка със 

спазването на Заповеди с № РД-01-353/22.06.2020г и № РД-01-354/22.06.2020г на Министъра на 



здравеопазването. Проверките са извършени в детски градини и здравни кабинети, кухненски 

блокове и перални към тях, търговски център тип МОЛ, хотели, почивна станция, фитнес зала, 

сауна, солариум, открити и закрити плувни басейни, плаж, кол център, заведения за хранене и 

развлечения – ресторанти, заведения за бързо хранене, питейни заведения – кафе – барове, кафе - 

сладкарници, магазини за хранителни стоки и др. Няма наложени административни мерки. 

Обработени са 4 жалби, които са неоснователни. Жалбите касаят неспазване на хигиенните 

и противоепидемичните мерки. 

 За отчетния период са проверени един плаж и седем плувни басейни във връзка с 

готовността на басейни и плажове за сезон 2020г. в комисия с представители на РЗИ-Варна и 

Община Варна на основание Заповед на Кмета на Община Варна. 

 От служители на отдел “Организация и контрол на медицинските дейности” са направени 9 

броя проверки, от тях: 4 в лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ, 2 в аптеки, 1 в 

ЛЗБП и 2 в аптеки 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. 

Не са установени нарушения. Издадени са 3 Удостоверения, с които се удостоверява, че ЛЗ 

отговаря на здравните изисквания и на съответния медицински стандарт. 

 

 

 

 

 

Д-Р ДОЧКА МИХАЙЛОВА 

Директор на РЗИ Варна 

 


