
СЕДМИЧНА СИГНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

за периода 2210.2021г. – 28.10.2021г. 

 

ОЗБ 
от предходната 

седмица 

от началото на 

седмицата 
Варна общини 

Салмонелози 0 0 0 0 

Дизентерия 0 0 0 0 

Колиeнтерити 0 1 1 0 

Ентероколити 2 0 0 0 

Вирусен  хепатит 0 0 0 0 

Скарлатина 0 0 0 0 

Варицела 13 13 13 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 654 584 584 - 

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 2 0 2 

COVID-19 1878 2792 2792 - 

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 99 167 139 153 26 584 

Усложния от грип и ОРЗ - - - - - - 

 

За периода 22.10.2021г. – 28.10.2021 г. регистрираната в РЗИ - Варна остра заразна 

заболeваемост е следната: 

Броят на регистрираните чревни инфекции е 1  случай, срещу 2 случая от предходната 

седмица, представени от  1 лице с колиентерит.    

От въздушно - капковите инфекции /без грип и ОРЗ/ са регистрирани 13 лица с варицела. 

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

настоящата седмица са регистрирани 584 броя ОРЗ срещу 654 броя ОРЗ от предходната 

седмица. Не са регистрирани усложнения. 

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

са 2792 лица, срещу 1878 лица от предходната седмица.  

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

РЗИ Варна през отчетния период са извършени 1363 бр. имунизации срещу COVID-19. В 

имунизационния кабинет към инспекцията са извършени и  4 бр.   имунизации за жълта треска. 

За периода не са регистрирани   лица,  ухапани от кърлеж. 

Извършени са 2792 бр. епидемиологични проучвания на положителни на COVID-19 лица 

и на 14 лица с други инфекциозни заболявания. 



Издадени са общо 3651  броя предписания за поставяне под карантина 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” 

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. 

Извършена е 1 инспекция в обект, използващ 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. 

При извършените инспекции не са констатирани нарушения. 

Във връзка с мониторинга на питейни води са анализирани 5 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/.  

Съгласно Заповед №РД-01-14 от 12.01.2021 г. на министъра на здравеопазването относно 

контрола на радиационните фактори на жизнената среда са извършени анализи на проба храна 

от търговската мрежа, в т.ч. храна с местен произход по радиологични показатели: сумарна 

специфична активност на цезий-134 + цезий-137 и калий-40. 

Получените резултати не превишават допустимите норми, определени в Наредба №11 от 

18.04.2002 г. за определяне на изискванията към границите на радиоактивното замърсяване на 

храните. 

 

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

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

907 ХФИ/25.10.2021г.,  протокол  с №  ЛИК - Д 907 НА ХФИ/25.10.2021 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     7,85 ± 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       28 ± 3                до 200 μg/l 

Манган < 15**                до 50 μg/l 

Електропроводимост     304± 9                           до 2000 μS/cm 

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

ЛИК – Д 907 СМБ/ 28.10.2021 г. водата е стандартна. 

 

Справка за дейността на оперативните отдели за периода 22.10.2021 г. ÷ 28.10.2021 г. 

За периода от  22.10.2021г. до 28.10.2021г.служители на отдел ДЗК извършиха проверки 

на 61 обекта, във връзка със спазването на  Заповеди  на Министъра на здравеопазването и  

обявената  извънредна епидемична обстановка. Проверките са извършени в  дом за стари хора, 

здравен кабинет към дом за стари хора, фитнес зали, оптики, магазини за съхранение и 

продажба на козметични продукти, магазини за хранителни стоки, магазини за нехранителни 



стоки, хипермаркети,  търговски центрове тип МОЛ, заведения за бързо хранене, ресторанти, 

игрални зали и др. 

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

Варна. За периода са пристигнали 6 017 пътника. 1 781 пътника са предоставили отрицателни 

резултати от РСR и антигенни тестове за COVID-19. Връчени са 679 бр. Предписания за 

поставяне под 10 дневна карантина на лица пристигащи на територията на България. 60 

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 11-тия до 180-тия ден, считано от датата на 

проведеното изследване, вписана в документа. 3 159 пътника са представили  документ за 

завършена ваксинационна схема срещу COVID-19. За отчетния период са пристигнали 333 деца 

под 12 годишна възраст. 4 пътника са преминали транзитно през територията на Република 

България. 

Обработени и изготвени са отговори на 1 жалба, 8 сигнала и 2 питания постъпили в  

инспекцията. 

През периода са съставени  2 Акта за установяване на административно нарушение.  

 

От отдел ОКМД са изпратени в ИА „МН” 4 сканирани и окомплектовани преписки, 2 бр. 

документи за заличаване на лечебни заведения в областта. Удостоверения на ЛЗ, които 

отговарят на здравните изисквания и на съответния медицински стандарт – получени 6 бр., 

връчени 4 бр. Изискани са документи с писма и е изпратена една преписка в друго РЗИ. 

Изискана е информация от РК на БЛС-Варна и РК БЗС Варна за 10 лекари. Изготвени са 2 бр. 

отговори на запитвания от частни лица и институции.  

Издадена е една заповед за заличаване от регистъра на лица практикуващи 

неконвенционални методи на лечение. Издадени са 2 удостоверения за недостатъчност.  

Извършени са общо 5 бр. проверки на аптеки и ЛЗИБП.  

  

В град Варна на 29, 30 и 31 октомври 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 30 и 31 октомври на територията на Технополис Варна 2 (бул.Цар Освободител 267, 

срещу Метро) от 10 до 18 ч., ще бъде разположен временен пункт на РЗИ Варна за ваксинация 

срещу Covid 19.  

Всеки гражданин, ваксинирал се в хипермаркета, ще получи карта подарък за пазаруване 

в магазина. 

 

 

 

 

Д-Р ДОЧКА МИХАЙЛОВА 

Директор на РЗИ Варна 

 


