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Епидемична обстановка в област Монтана 
  

За месец май 2020 г. в Д НЗБ на РЗИ – Монтана са регистрирани общо 35 заразни 

заболявания (без грип и ОРЗ), срещу 180 заболявания за същия отчетен период на 2019 г. 

 

От групата на чревните инфекции са регистрирани 25 заболявания, срещу 79 за месец май 

2019 г. От тях: 

 

- Гастроентерити, ентероколити – 25 случая, срещу  75 за месец май на 2019 г.; 

 

         От групата на дихателните инфекции са съобщени 9 случая, срещу 97 заболели през месец 

май на 2019 г.  От тях: 

 

- Варицела –  1 случай, спрямо 77 случая за месец май 2019 г. ; 

- Морбили – 2 случая, спрямо 7 за месец май 2019 г.; 

- ТБК – 2 новозаболели, спрямо 2 за месец май  на 2019 г.; 

- Коронавирус (COVID-19)  – 4 случая за отчетния месец на 2020 г. 

 

          Остра вяла парализа (ОВП) при деца до 15 г. - няма регистрирани случаи през отчетния 

месец на 2020 г., както и през месец май  на 2019 г.; 

  

От групата на трансмисивните инфекции през месец май е регистриран 1 случай на 

Лаймска борелиоза, спрямо 1 случай през май 2019 г. 

 

От групата на паразитозите през отчетния месец няма регистрирани паразитози. 

 

От групата на полово предаваните инфекции през месец май няма регистрирани случаи. 

 

         Заболяемостта от грип и ОРЗ през месеца за гр. Монтана е 25,09 на 10 000, срещу 45,45 на 

10 000 души население за същия период на предходната 2019 г.  

 

 Лабораторни изследвания 

 

 През отчетния месец в дирекция „Надзор на заразните болести” са извършени 814 клинико-

лабораторни изследвания. При осъществяването на държавен здравен контрол от подконтролните 

обекти са взети 381 проби за контрол на качеството на извършваната дезинфекция, 164 проби за 

контрол на асептика и 3 проби за химичен контрол на използвани биоцидни препарати. От тях 

няма проби с отклонения от стандартите.   

 

Дейност по държавния здравен и противоепидемичен контрол 

 

През месец май 2020 г. инспекторите от Д НЗБ са извършили 310 проверки на здравни и 

лечебни заведения. Извършени са 68 епидемиологични проучвания. Издадени са 9 предписания и 



са изготвени 3 протокола за съответствие за регистрация на нови обекти. Съставен е 1 акт за 

установено административно нарушение.   

 

Във връзка с осъществяването на контрол по спазване на заповедите, издадени от 

Министерството на здравеопазването, свързани с разпространението на COVID-19 са извършени 

54 проверки в ДГ, ДЯ и лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ. личен лекар. 

Издадени са 15 бр. Предписания за поставяне под домашна карантина на лица с доказан 

положителен резултат за COVID-19 инфекция и контактни на такива.  

Във връзка с писмо на МЗ, относно масово изследване за COVID-19 на персонал на 

институции за предоставяне на социални услуги е организирано и извършено пробонабиране за 

лабораторно изследване на персонала в 21 социални заведения за деца и възрастни. Изследвани са 

410 лица от персонала, като при 3 е отчетен положителен резултат за COVID-19, във връзка с 

което е извършено пробонабиране и изследване на 131 потребители от засегнатите социални 

заведения (всички с отрицателни резултати за  COVID-19). Лицата с положителен резултат са без 

клинична картина на заболяването и са поставени под 28-дневна домашна карантина и 

медицинско наблюдение от ОПЛ. 

 Инспекторите от Д НЗБ ежедневно са проследявали здравословното състояние на 

карантинирани лица без избор на личен лекар. 

  

 В Д НЗБ са налични всички задължителни ваксини и консумативи за еднократна употреба в 

достатъчни количества. През м. май на лечебните заведения са отпуснати 1875 ваксини и 860 

спринцовки с игли за еднократна употреба. 

 

През месец май в отдел „Държавен здравен контрол“ са извършени 481 броя текущи 

проверки в обекти с обществено предназначение, 155 проверки по отношение на стоки и дейности 

със значение за здравето на човека. Във връзка с провеждане на задължителни противоепидемични 

мерки са дадени 90 предписания на отговорните лица. Издадена е 1 заповед за заличаване на обект. 

Съставен е 1 акт за установени административни нарушения. Издадено е едно наказателно 

постановление на стойност - 300 лева.  

 

Лабораторни изследвания  

Информация за качеството на питейната вода:   

За текущият период са взети 18 броя проби от питейни води на централното 

водоснабдяване. От тях са извършени 18 анализа по микробиологични показатели, като 5 от 

пробите са показали отклонение от стандартите. Предприети са необходимите мерки за 

отстраняване на нередностите. Извършени са и 13 анализа по химични показатели, при тях няма 

отклонение от стандартите.  

 

 

 


