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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН  

ЗА МЕСЕЦ  СЕПТЕМВРИ 2020 Г. 

 

Епидемична обстановка в област Монтана 

  

За месец септември 2020 г. в Д НЗБ на РЗИ – Монтана са регистрирани общо 137 заразни 

заболявания (без грип и ОРЗ), срещу 224   за месец  септември 2019 г. 

 

       От групата на чревните инфекции са регистрирани 38 заболявания, срещу 169 заболели за 

същия период  на 2019 г. От тях: 

 

- Гастроентерити, ентероколити – 38 случая, срещу 169 за месец септември 2019 г. 

   

        От групата на дихателните инфекции са съобщени 94 случая, срещу 24 за месец 

септември 2019 г. От тях: 

 

- ТБК - 1 случай, срещу 2 заболели за месец септември 2019 г.; 

- Скарлатина – 1 случай, срещу 5 заболели за месец септември 2019 г.; 

- Коронавирусна инфекция (COVID-19) – 92 случая. 

 

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

месец на 2020 г.  

  

        От групата на полово предаваните инфекции през месец септември няма заболели, 

спрямо 2 случая на сифилис през отчетния месец на 2019 г.  

 

        От групата на паразитозите през отчетния месец са регистрирани 2 случая на Ламблиоза, 

спрямо 1 случай на Ехинококоза и 16 случая на Ламблиоза през същия месец на 2019 г.  

  

        От групата на трансмисивните инфекции няма регистрирани случаи, спрямо 2 случая на 

Лаймска борелиоза през месец септември 2019 г.  

 

        От групата на вирусните хепатити са съобщени 3 случая, срещу 10 за месец септември 

2019 г. От тях: 

 

- Вирусен хепатит тип А – 2 случая, спрямо 10 случая през месец септември 2019 г.; 

- Вирусен хепатит тип С – 1 случай, няма регистрирани случаи през отчетния месец на 2019 г.  

 

Заболяемостта от грип и ОРЗ през месеца за гр. Монтана е 30,11 на 10 000 души 

население, срещу 27,78 на 10 000 за септември 2019 г.  

 Лабораторни изследвания 

  През отчетния месец в дирекция „Надзор на заразните болести” са извършени 946 

клинико-лабораторни изследвания. При осъществяването на държавен здравен контрол от 

подконтролните обекти са взети 5 проби за контрол на асептика. От тях няма проби с отклонения 

на стандартите. 



 

Дейност по държавния здравен и противоепидемичен контрол 

 

През месец септември 2020 г. инспекторите от Д НЗБ са извършили 87 проверки на 

здравни и лечебни заведения. Издадени са 128 предписания, 2 Свидетелство за имунизационно 

състояние и 2 протокола от специализирана комисия за освобождаване по медицински 

противопоказания от имунизации. Извършени са 2 проверки по заявление за регистрация на 

нови обекти, за което са оформени протоколи за съответствие със здравните изисквания. 

Извършени са 155 епидемиологични проучвания. Съставени са 5 акта за установени 

административни нарушения.  

  

      Извършените проверки по осъществяването на контрол по спазване на заповедите, 

издадени от Министерството на здравеопазването, свързани с разпространението на COVID-19 

са 35 на брой. От тях 26 в лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и 9  проверки 

по епидемични показания, свързани с потвърдени случаи на коронавирусна инфекция в обекти с 

обществено предназначение. Издадени са 346 бр. предписания (за поставяне под домашна 

карантина на лица с доказан положителен резултат за COVID-19 инфекция, на контактни на 

потвърдени случаи и на хоспитализирани лица с положителен резултат за COVID-19). В 

инфекциозните структури на лечебните заведения за болнична помощ в област Монтана са 

хоспитализирани и лекувани 50 лица с доказан коронавирус.  

През м. септември се проведе масово изследване за наличие на IgM и IgG антитела срещу 

SARS-CoV-2 на персонала и потребителите в специализираните институции за социални услуги 

на територията на областта. Изследвани са 435 лица в 13 социални заведения. Резултатите от 

проведените изследвания са отрицателни. 

 През м. септември е извършено пробонабиране и изследване на още 132 лица, както 

следва: 

• Последващо лабораторно изследване на потвърден случай – 34 бр. 

• Контактни на потвърдени случаи – 98 бр. 

 

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

достатъчни количества. За м. септември на лечебните заведения са отпуснати  2483 ваксини и 

2155 спринцовки с игли за еднократна употреба. 

 

През месец септември в отдел „Държавен здравен контрол“ са извършени 400 броя 

текущи проверки в обекти с обществено предназначение, 112 проверки по отношение на стоки и 

дейности със значение за здравето на човека. Издадена е 1 заповеди за заличаване на обект. Във 

връзка с провеждане на задължителни противоепидемични мерки са дадени 90 предписания на 

отговорните лица. Съставени са 3 акта за установени административни нарушения. Издадени са 2 

наказателни постановления на обща стойност – 5 300 лева.  

Лабораторни изследвания  

Информация за качеството на питейната вода:   

За текущият период са взети 4 броя проби от питейни води на централното 

водоснабдяване. От тях са извършени 4 анализа по микробиологични показатели. Няма 

отклонение от стандартите.   

 

 

 

 


