
СЕДМИЧНА СИГНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

за периода 19.11.2021г. – 25.11.2021г. 

 

ОЗБ 
от предходната 

седмица 

от началото на 

седмицата 
Варна общини 

Салмонелози 1 0 0 0 

Дизентерия 0 0 0 0 

Колиeнтерити 2 1 1 0 

Ентероколити 4 5 3 2 

Вирусен  хепатит 1 2 2 0 

Скарлатина 0 0 0 0 

Варицела 20 27 25 2 

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 217 243 243 - 

Лаймска болест 0 0 0 0 

Марсилска треска 0 0 0 0 

Ламблиоза 0 0 0 0 

Малария 0 0 0 0 

Лептоспироза 0 0 0 0 

Ехинококоза 0 1 1 0 

COVID-19 1415 1196 1196 - 

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 63 38 53 22 243 

Усложния от грип и ОРЗ - - - - - - 

 

За периода 19.11.2021г. – 25.11.2021 г. регистрираната в РЗИ - Варна остра заразна 

заболeваемост е следната:   

Броят на регистрираните чревни инфекции е 8 случая срещу 7 от предходната 

седмица, представени от   5 лица с ентероколит, 1 лице с колиентерит и 2 лица с вирусен 

хепатит.  

От въздушно - капковите инфекции /без грип и ОРЗ/ са регистрирани 27 лица с 

варицела. 

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

настоящата седмица са регистрирани 243 броя ОРЗ срещу 217 броя ОРЗ от предходната 

седмица. Не са регистрирани усложнения. 

За изтеклата седмица за oбласт Варна лабораторно доказани положителни на 

COVID-19   са 1196 лица срещу 1415 лица от предходната седмица. Отчетени са 73 лица,  

починали след боледуване от COVID-19  инфекция.  

В РЗИ- Варна през отчетния период са извършени 1121 бр. имунизации срещу 

COVID-19. 



Извършени са 1312 бр. епидемиологични проучвания на положителни на COVID-19 

лица и на 35 лица с други инфекциозни заболявания. 

Издадени са общо 2545  броя предписания за поставяне под карантина/домашна 

изолация на положителни  на COVID-19 лица, контактни лица, хоспитализирани и 

дехоспитализирани след проведено болнично лечение. 

Няма наложени административни санкции. 

 

Радиофизичните и радиохимични изследвания от отдел “Радиационен контрол” 

за периода от 19.11.2021 г. – 25.11.2021 г. 

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. 

Във връзка с мониторинга на питейни води са анализирани 10 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 10 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.     

 

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

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

Д 946-ХФИ/ 22.11.2021г.,  протокол  с №  ЛИК- Д  946 НА-ХФИ/22.11.2021 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     7,75 ± 0,05                            6,5 – 9,5 

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 10 ± 1                до 250 mg/l 

Желязо  27 ± 2                до 200 μg/l 

Манган < 15                до 50 μg/l 

Електропроводимост 345± 9                            до 2000 μS/cm 

По изследваните микробиологични показатели съгласно протокол на РЗИ – Варна с  

№ ЛИК – Д 946 СМБ/25.11.2021 г. водата е стандартна. 
 

За периода от  19.11.2021г. до 25.11.2021г. служители на отдел ДЗК извършиха 

проверки на 76 обекта, във връзка със спазването на  Заповеди  на Министъра на 

здравеопазването и  обявената  извънредна епидемична обстановка. Проверките са 

извършени в кухни към детска градина и здравни кабинети, домове за стари хора и здравни 

кабинети към тях, перални, хотели, оптики, магазини за хранителни стоки, 

водоснабдителни обекти, бензиностанции и др. 

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

периода са пристигнали 3 077 пътника. Връчени са 567 бр. Предписания за поставяне под 

10 дневна карантина на лица пристигащи на територията на България. 774 пътника са 

предоставили отрицателни резултати от РСR и антигенни тестове за COVID-19. 50 пътника 

са представили домумент за преболедуване на COVID-19. 1 572 пътници са представили  



документ за завършена ваксинационна схема срещу COVID-19. За отчетният период са 

пристигнали 110 деца под 12 годишна възраст. 4 пътника са преминали транзитно през 

територията на Българя. 

Обработени и изготвени са отговори на множество жалби и сигнали постъпили в 

инспекцията.  

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

направени проверки в лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ и в лечебни 

заведения за болнична медицинска помощ. Всички документи по постъпилите преписки са 

окомплектовани, описани, заверени, сканирани и изпратени в ИА „МН”.  

 

В град Варна на 26, 27 и 28 ноември на територията на Метро Варна (ул. "Атанас 

Москов" 2) от 10 до 18 ч., ще бъде разположен временен пункт на ДКЦ 1 Света Клементина 

за ваксинация срещу Covid 19. 

На 27 и 28 ноември на територията на Технополис Варна 2 (бул.Цар Освободител 

267, срещу Метро) от 10 до 18 ч., ще бъде разположен временен пункт на ДКЦ-5 Света 

Екатерина. 

В Делта Планет МОЛ на 26, 27 и 28 ноември ще работи временен имунизационен 

пункт на РЗИ Варна, с работно време от 12 до 18ч. 

Имунизационният пункт на ЦСМП – Варна, ул.Брегалница 3  в събота (27.11) ще 

работи след 12ч. до 16ч., на 28 ноември работното време е от 9:00 до 16:00ч. 

 

 

 

 

Д-Р ДОЧКА МИХАЙЛОВА 

Директор на РЗИ Варна 

 

 


