
СЕДМИЧНА СИГНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

за периода 25.06.2021г. – 01.07.2021г. 

 

ОЗБ 
предходен 

период 

настоящ  

период 
Варна общини 

Салмонелози 2 1 1 0 

Дизентерия 0 0 0 0 

Колиeнтерити 5 6 6 0 

Ентероколити 8 19 13 6 

Вирусен  хепатит 0 0 0 0 

Скарлатина 0 0 0 0 

Варицела 7 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 313 227 - - 

Лаймска болест 0 0 0 0 

Марсилска треска 1 1 1 0 

Ламблиоза 1 0 0 0 

Ехинококоза 1 1 0 1 

Хименолепидоза 0 0 0 0 

COVID-19 29 40 40 - 

Тениаринхоза 0 0 0 0 

Ротавирусен ентерит 0 2 2 0 

Ухапани от кърлеж 142 137 122 15 

 

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

- - - - - - 

ОРЗ 62 63 36 57 9 227 

Усложния от грип и ОРЗ - - - - - - 

 

За периода 25.06.2021г. – 01.07.2021 г. регистрираната в РЗИ - Варна остра заразна 

заболeваемост е следната: 

Броят на регистрираните чревни инфекции е 26 случая срещу 15 от предходната 

седмица, представени от 6 лица с колиентерити, 19 лица с ентероколити и 1 лицe със 

салмонелоза. 

От въздушно - капковите инфекции /без грип и ОРЗ/ има  регистрирани 9 лица срещу 7 

за предходната седмица. За настоящата седмица са регистрирани 9 лица с варицела.  

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

настоящата седмица са регистрирани 227 броя ОРЗ, срещу 313 броя ОРЗ от предходната 

седмица. По-висока заболеваемост през седмицата е отчетена във възрастовата група от 0-14 

години. 

За изтеклата седмица за Област Варна лабораторно доказани положителни на COVID- 19 

са 40 лица, срещу 29 лица от предходната седмица. Починали пациенти с COVID-19 за 

изтеклата седмица – 1 лице. 

През почивните дни изнесени ваксинационни пунктове са работили на входа на 

Морската градина, а през седмицата изнесени ваксинационни пунктове са работили в Община 



Вълчи дол – с. Щипско, с. Брестак и с. Метличина, както и в гр.Варна, кв.Аспарухово, ул. 

‚Горна студена“. 

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

през отчетния период са извършени 820 имунизации срещу COVID-19. В имунизационния 

кабинет към инспекцията са извършени и 15 имунизации за жълта треска. 

За периода са регистрирани 137 лица ухапани от кърлеж, срещу 142 за предходната 

седмица. 

Регистриран е 1 случай на Марсилска треска. 

Извършени са 35 бр. епидемиологични проучвания на положителни на COVID-19 лица и 

на 37 лица с други инфекциозни заболявания. 

Издадени са общо 359 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 14 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 6 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. 

 

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

 

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

409 ХФИ/ 28.06.2021 г., протокол с № ЛИК- Д  409 НА ХФИ/ 28.06.2021 г. 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 < 0,10                            0,3 – 0,4 mg/l 

Активна реакция 7,72 ± 0,05                            6,5 – 9,5 рН 

Aмониев йон < 0,015                            до 0,50 mg/l 

Нитрити < 0,010                до 0,50 mg/l 

Нитрати < 2,5                до 50  mg/l 

Хлориди 11 ± 1                до 250 mg/l 

Желязо  77 ± 5                до 200 μg/l 

Манган < 15                до 50 μg/l 

Електропроводимост 340 ± 9                            до 2000 μS/cm 

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

ЛИК- Д  409 СМБ/ 01.07.2021 г. водата е стандартна. 

 

Справка за дейността на оперативните отдели за периода 25.06.2021 г. ÷ 01.07.2021 г. 

 За периода от 25.06.2021 г. до 01.07.2021 г. служители на отдел ДЗК извършиха проверки 

на 119 обекта, във връзка със спазването на  Заповеди  на Министъра на здравеопазването и  



обявената  извънредна епидемична обстановка. Проверките са извършени в  детски градини, 

училища, център за социална рехабилитация и интеграция, здравни кабинети, обществени 

перални,  хотели, почивни стананции, релакс център, салони за красота, студио за татуировки, 

плувни басейни, плажове,  игрална зала, щандове и магазини за козметични продукти, магазин 

за козметика, оптики, селскостопански аптеки, ученически столове, кухненски блокове, 

разливочни, ресторанти, пицария, хипермаркет и др. 

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

пристигнали 10569 пътника. 6004 пътника са предоставили отрицателни резултати от РСR и 

антигенни тестове за COVID-19. Връчени са 754 предписания за поставяне под 10 дневна 

карантинана на лица пристигащи на територията на България. 165 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. 2481 пътника са представили документ за завършена ваксинационна схема срещу 

COVID-19. 1 пътник е представил декларация за транзитно преминаване през територията на 

България. 604 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. За отчетният период са пристигнали 560 деца под 5 годишна възраст. 

Проверени са 11 плувни басейни и 2 плажа във връзка с готовността на басейни и 

плажове за сезон 2021г. в комисия с представители на РЗИ-Варна и Община Варна на 

основание Заповед на Кмета на Община Варна. 

 През отчетния период са обработени и изготвени отговори на 2 сигнала, 2 жалби и 1 

запитване, постъпили в инспекцията. 

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

направени 5 броя проверки, от тях 2 в аптеки и 3 в лечебни заведения за болнична медицинска 

помощ. Няма констатирани нарушения. Издадени са 3 удостоверения, с които се удостоверява, 

че ЛЗ отговаря на здравните изисквания и на съответния медицински стандарт. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИМУНИЗАЦИОННИТЕ ПУНКТОВЕ ПРЕЗ ПОЧИВНИТЕ ДНИ 

 

 Мобилния имунизационен кабинет, обичайно позициониран на входа на Морска градина 

Варна в почивните дни на 03.07.2021г. и 04.07.2021г. няма да работи. 

 Ще работят следните ваксинационни пунктове:  

 РЗИ – Варна, ул. " Брегалница" № 3, работно време – събота и неделя от 08:30ч. до 

16:00ч. 

 ЦСМП–Варна, ул. " Брегалница" № 3, работно време – събота и неделя от 09:00ч. до 

14:00ч.  

 ДКЦ-1, бул. "Съборни" № 40, Имунизационен кабинет, работно време – събота и неделя 

от 09:00ч. до 13:00ч.  

 

 

За Директор на РЗИ-Варна 

Д-р Петър Янев, Директор Д “МД” 

Заповед за замеcтване № РД-01-916/ 28.06.2021г. 

 


