
СЕДМИЧНА СИГНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

за периода 15.01.2021г. – 21.01.2021г. 

 

ОЗБ 
предходна 

седмица 

настояща 

седмица 
Варна общини 

Салмонелози 0 0 0 0 

Дизентерия 0 0 0 0 

Колиeнтерити 1 8 8 0 

Ентероколити 8 4 3 1 

Вирусен  хепатит 1 2 0 2 

Скарлатина 1 1 1 0 

Варицела 10 9 5 4 

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 347 346 346 0 

Лаймска болест 0 0 0 0 

Марсилска треска 0 0 0 0 

Ламблиоза 1 0 0 0 

Ехинококоза 0 0 0 0 

COVID-19 266 143 143 0 

Трихоцефалоза 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 67 88 73 92 26 346 

Усложния от грип и ОРЗ - - - - - - 
 

За периода 15.01.2021г. – 21.01.2021г. регистрираната в РЗИ - Варна остра заразна 

заболeваемост се движи както следва: 

Броят на регистрираните чревни инфекции е 14 случая срещу 10 от предходната седмица, 

представени от: 8 колиентерит, 4 бр. ентероколита и 2 вирусни хепатита. 

От въздушно - капковите инфекции /без грип и ОРЗ/ има  регистрирани 10 лица срещу 11 за 

предходната седмица – 9 варицели и 1 скарлатина. 

Броят на регистрираните остри респираторни заболявания (ОРЗ) се запазва - през настоящата 

седмица са регистрирани 346 бр. ОРЗ, срещу 347 от предходната седмица. 

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

COVID- 19 са 143 лица срещу 266 лица от предходната седмица. 

 В имунизационният кабинет през отчетния период са преминали 333 лица, от които са 

имунизирани 325 лица. От тях за жълта треска са имунизирани 11 лица. 

През седмицата се извърши имунизация срещу COVID-19 на медицински работници, 

работещи в COVID отделения и от лечебни заведения за извънболнична помощ. С ваксината на 

„Пфайзер“ бяха ваксинирани 307 мед. служители.   

Извършени са 176 епидемиологични проучвания на съмнителни и положителни на COVID-19 

лица и лица с други инфекциозни заболявания. 



Издадени са общо 471 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 0,10 и 0,11 (µSv/ h) микросиверта за час. Отклонения извън нормалните флуктуации на гама-

фона не са констатирани.  

Във връзка с мониторинга на питейни води са анализирани 6 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 6 броя проби питейни води за обща бета активност. Установените стойности по 

цитирания показател са под определеното контролно ниво в Наредба №9.  

 

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

По изследваните химични показатели съгласно протокол на  РЗИ – Варна с  № ЛИК - Д 7 

ХФИ/18.01.2021г.,  протокол  с №  ЛИК- Д 7 НА ХФИ/18.01.2021 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 ± 0,02                            0,3 – 0,4 mg/l 

Активна реакция 7,53 ± 0,05                            6,5 – 9,5 рН 

Aмониев йон < 0,015                            до 0,5 mg/l 

Нитрити < 0,010                до 0,5 mg/l 

Нитрати < 2,5                до 50  mg/l 

Хлориди 15 ± 1                до 250 mg/l 

Желязо  37 ± 4                до 200 μg/l 

Манган < 15                до 50 μg/l 

Електропроводимост 543 ± 9                            до 2000 μS/cm 
 

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

Д 7 СМБ/21.01.2021 г. водата е стандартна. 

 

Справка за дейността на оперативните отдели за периода 15.01.2021 г. ÷ 21.01.2021 г. 
 

 Във връзка с обявената пандемия от COVID –19 и в изпълнение на разпоредените 

противоепидемични мерки, за периода от 15.01.2021 г. до 21.01.2021 г. служители на отдел ДЗК 

извършиха проверки на 41 обекта, във връзка със спазването на Заповеди с № РД- 01-

677/25.11.2020г., № РД-01-718/18.12.2020 г. и № РД- 01-20/15.01.2021г. за изменение и допълнение 

на Заповед № РД -01-677/25.11.2020г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718/18.12.2020г. на 

Министъра на здравеопазването и обявената с Решение на № 325 на Министерски съвет от 

14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка. Проверките са извършени в училища, детски 

градини, хипермаркети, супермаркети, хлебопекарна, бърза закуска, фитнес зала, обекти за 

неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху човешкото здраве, транспортни 

средства за превоз на хора и др.  

 Служителите на отдел ДЗК извършиха 16 съвместни проверки с представители на ОД на МВР, 

Специални полицейски сили, Жандармерия, Автомобилна администрация - Варна ОДБХ, КЗП в 

хиремаркети, супермаркети, магазини за хранителни стоки, хлебопекарна, бърза закуска, фитнес зала 

и автобуси за превоз на пътници. При проверките не са констатирани нарушения.     



 Извършени са 93 епидемиологични проучвания на лица с положителни PCR тестове и бързи 

антигенни тестове и са изготвени 32 предписания за каратина на болни и контактни лица с COVID-

19. 

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

пристигнали 871 пътника. 82 пътници са предоставили отрицателни РСR теста за COVID-19. 

Връчени са 161 предписания за поставяне под 10 дневна карантинана на лица пристигащи от 

Великобритания, които не са представили РСR тестове за COVID-19. 

 През отчетния период са обработени 2 жалби и 8 сигнала, постъпили по електронната поща на 

РЗИ-Варна. Изготвени са 3 отговора на запитвания, постъпили по електронна поща на инспекцията. 

 От служители на отдел “Организация и контрол на медицинските дейности” са направени 7 

броя проверки, като от тях: 2 в лечебни заведения за болнична медицинска помощ и 5 в лечебни 

заведения за извънболнична медицинска помощ. Няма констатирани нарушения. Издадени са 5 

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

медицински стандарт. Изготвени и изпратени са 15 отговора на запитвания от частни лица и 

институции. 

 Във връзка със задължението на РЗИ-Варна да предоставя на Министерство на 

здравеопазването ежеседмично, до 12 часа всеки вторник отчет за изразходваните количества 

Veklury от предходната седмица (от понеделник до неделя вкл.) е изготвена и изпратена 

ежеседмична заявка за лекарствения продукт и отчет. 

  Предвид преструктуриране на болничните легла от легла за наблюдение и лечение на 

пациенти положителни на COVID-19 в легла по профила на съответната клиника/отделение е 

изготвен 1 Проект на Заповед. 

 С оглед издадени Заповеди №№РД-01-20/15.01.2021 г. и РД-01-23/15.01.2021 г. на 

Министъра на здравеопазването са изпратени писма до всички лечебни заведения за болнична 

помощ на територията на област Варна, до всички ОПЛ, МЦ, ДКЦ. 

 Извършени са проверки в СБАЛОЗ и МБАЛ „Варна“ към ВМА на основание Заповед № РД-

02-80/23.09.2020 г. на директора на РЗИ-Варна и във връзка с писмо от г-жа Жени Начева – 

заместник-министър на здравеопазването /изх. № 16-00-114/28.08.2020 г./, постъпило в РЗИ – Варна 

с вх. № 03-1242/31.08.2020 г., за въвеждане на механизми за стриктен контрол върху отчетените 

хоспитализации на пациенти с COVID – 19, като е изготвен е доклад. 

 Служители на отдел ОКМД са включени в графика на Летище Варна. 

Един служител на отдела изготвя ежедневно „Направления за медико-диагностична дейност“ 

(бл. МЗ-НЗОК № 4а) съгласно приложение № 2а, издадено от лекар – служител на РЗИ за 

извършване на ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“. 0Същият 

служител извършва последващ контрол и проследяване на осъществената медико-диагностична 

дейност в Националната информационна система. За периода за издадени 29 „Направления за 

медико-диагностична дейност“. 

 

 

 

 

Д-Р ДОЧКА МИХАЙЛОВА 

Директор на РЗИ Варна 

 

 

Съгласувал: ………………………. 

Цеца Янкова 

Гл. секретар, РЗИ-Варна 

 


