
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛЕВЕН 
 

 
 

Информационен бюлетин 
за периода 23.01. – 29.01.2023г. 

  

 

ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА 

В отдел „Противоепидемичен контрол“ на РЗИ – Плевен са регистрирани общо 75 

заболявания, срещу 84 за предходния  период. 

 
 

КАПКОВИ ИНФЕКЦИИ БРОЙ 

Коронавирус 16 

Варицела 47 

Скарлатина 5 

Туберкулоза 1 

 
ЧРЕВНИ ИНФЕКЦИИ БРОЙ 

Ентероколит 3 

Колиентерит 1 

Вирусен хепатит 1 

Салмонелоза 1 

 

Заболяемостта от грип и ОРЗ през периода 23.01. – 29.01.2023г. за гр. Плевен е 179,94%00  

/164 случая/, срещу 174,46%00 /159 случая/, за периода 16.01. – 22.01.2023г. От набраните и 

изпратени 11 проби в НЦЗПБ при 7 лица е изолиран грипен вирус тип А.  

Двуседмичната заболяемост от COVID-19 е 13,58%000 /31 случая/, срещу 16,64 %000 /38 

случая/ за предходния двуседмичен период. Лицата с положителен резултат за област Плевен 

са 16, срещу 15 за периода 16.01.-22.01.2023г. Под карантина към момента са поставени 12 

лица.   

 

ДЕЙНОСТ НА КАБИНЕТ ЗА АНОНИМНО И БЕЗПЛАТНО КОНСУЛТИРАНЕ И 

ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА СПИН /КАБКИС/ 

За периода 23.01. – 29.01.2023г. през КАБКИС няма преминали лица,  като за предходния 

период също няма преминали лица. 

       

ДЕЙНОСТ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН И ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН КОНТРОЛ  
Извършени проверки 65 

Извършени проверки по спазване на противоепидемичния режим  36 

Взети проби за анализ 21 

Издадени предписания 29 

Спряна реализация на продукти и стоки - 

Заповеди за спиране на обект/дейност - 

Съставени актове - 

Участия в държавни приемателни комисии - 

Издадени  здравни заключения по проекто - сметни документации 6 

Становища за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение/ 

(ЕО) на планове и програми 

2 

Здравна оценка на седмични разписания - 

Здравна оценка на фактическо хранене 16 

Заверени и регистрирани здравни книжки 35 



    ДЕЙНОСТ  НА ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ“  
Администриране на процеса по регистрация  на лечебните заведения за 

извънболнична помощ и хосписите  
3 

Изготвени становища за недостатъчност по чл.81 от ЗЛЗ 7 

Контрол върху дейността на лечебните заведения и медицинските специалисти. 

Проверки  на лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ, 

проверки по чл. 93 от Закона за здравето 

1 

Контрол на територията на областта по Закона за контрол върху наркотичните 

вещества и прекурсорите и обектите за търговия на едро и дребно с лекарствени 

продукти по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина 

- 

Изготвени справки за МЗ 8 

 

ДЕЙНОСТ ПО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 
Регистрация/пререгистрация на обекти по Закона за здравето 1 

Обработени документи във фронт офиса 268 

 

 

 

Актуална информация за качеството на питейната вода,  

подавана за населението на област Плевен 

за периода от 23.01. – 29.01.2023г. 
 

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма. 

2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 8 бр. 

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени 

населени места по показателите от група А – 15 бр. 

4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-

битови цели – 0 бр. 

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени 

населени места по показателите от група Б – 0 бр. 

6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-

битови цели – 0 бр. 

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – 5 бр. 

 3 ентероколит 

 1 салмонелоза 

 1 колиентерит  

8. При епидемиологичните проучвания на чревните инфекциозни заболявания не е доказана 

причинна връзка с питейната вода. 

9. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във 

водоснабдяването: 

 Издадени предписания – 0 бр. 

 Съставени актове – 0 бр. 

 Постановления – 0 бр. на стойност 0,00 лв. 

През отчетния период не са възникнали инциденти, водещи до здравен риск, който да 

изисква предприемането на специални мерки от страна на РЗИ – Плевен за преустановяване 

на водоподаването. 

 

 

 

Д-Р ИЛИЯН МИНЧЕВ 

Директор на РЗИ – Плевен    
 

Изготвил: инж. Ал. Иванова 

гл. експерт Д АПФСО 


