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УТВЪРДИЛ: (П) 

Д-Р СТЕЛА ДИМИТРОВА 

И.Д. Директор на РЗИ – Перник 

Заповед РД 15 – 940/08.06.2021 г. 

на Министъра на здравеопазването 
 

 

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 

40-та седмица (04.10.2021 г. – 10.10.2021 г.) 
 
 

1. ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В ПЕРНИШКА ОБЛАСТ: 

През седмицата са регистрирани общо   439 случая на заразни заболявания към 234 

за предходната седмица.  

ОРЗ И ГРИП: През седмицата са регистрирани 51 случаи на ОРЗ, заболеваемост 

70,5%oo (при средна за страната 72,90%oo към 10.10.2021 г.). 

ВЪЗДУШНО-КАПКОВИ ИНФЕКЦИИ:438 случаи към 234 за предходната 

седмица. 

COVID-19: 438 случаи към 232 за предходната седмица. 

Заболелите са от всички общини на област Перник от всички възрастови групи.  

ЧРЕВНИ ИНФЕКЦИИ: 1 случай, срещу 0 за предходната седмица. 

ЕНТЕРОКОЛИТ-1 случай, срещу 0 за предходната седмица. Касае се за жена на 

66 г. от гр. Перник, лекувана в СБАЛИПБ гр. София. 

За всички случаи са извършени епидемиологични проучвания, взети са 

противоепидемични мерки спрямо болните и контактните лица. 

Направени са 100 антигенни теста и 8 теста за антитела. 

2. ДЕЙНОСТ ПО ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ 

През седмицата инспекторите на РЗИ - Перник са извършили 99 проверки. 

 

 
ДИРЕКЦИЯ 

НЗБ 

ДИРЕКЦИЯ  

ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ 

ОТДЕЛ 

ДЗК 

ОТДЕЛ 

ПБПЗ 

ОТДЕЛ 

ЛИ 

1. Епидемиологични проучвания 369    

2. Проверки по писма на МЗ     

3. Проверки 49 12   

- по текущ контрол 41 12   

- по епид. показания 8    

- по регистрации     

- по ЗУО     

- по изпълнение на предписания     

4. Проверки относно спазване забраната за тютюнопушене 8 10   

- заведения за обществено хранене  8   

- детски и учебни заведения     

- закрити обществени места  2   

- открити обществени места     

- лечебни заведения 8    

- оптики     

5. Проверки относно спазване на изискванията към 

бутилираните натурални минерални, изворни и 
 8  
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С П Р А В К А 

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА 

ЗА ПЕРИОДА 27.09.2021 г. - 10.10.2021 г. НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ОБЛАСТ ПЕРНИК 

                         

1. Населени места с въведено режимно водоснабдяване – без данни; 

 Община Перник – с. Радуй; с. Расник; 

 Община Радомир – гр. Радомир - висока част; с. Копаница; мах. „Арбанас“; гр. 

Радомир - кв. „Върба“, кв. „Гърляница“; с. Борнарево; с. Николаево; с. Жедна; с. 

Негованци; с. Извор;  

 Община Ковачевци – с. Ковачевци; с. Светля; с. Егълница; с. Косача; с. Ракиловци; 

 Община Брезник – с. Велковци; с. Кошарево; с. Бегуновци; с. Непразненци; с. 

Брезнишки извор; с. Режанци; с. Горна Секирна; 

 Община Земен – мах. „Марковска“ и ул. „Манастирска“, с. Жабляно; с. Горна 

Глоговица; с. Враня стена. 

2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 7броя. 

трапезни води, предназначени за питейни цели 

6. Проверки във връзка със спазване на 

противоепидемичните мерки въведени със заповеди 

на Министерство на здравеопазването  

 10  

 

7. Тематични проверки     

8. Проверки по ЗУО за издаване на становище за опасен 

отпадък 
   

 

9. Издадени заповеди за спиране експлоатацията или 

дейността на обекта 
   

 

10. Издадено предписание за временно спиране 

експлоатацията на обект 
   

 

11. Издадени предписания 946    

12. Издадени имунизационни сертификати 100    

13. Издадено становище за класификация на опасен отпадък     

14. Съставени актове     

15. Жалби и сигнали от институции и граждани  2   

16. Взети проби: 58    

Санитарно-паразитологичен контрол     

Микробиологична диагностика: 18    

- Контрол дезинфекция     

- Контрол стерилност     

- Други     

Паразитологична диагностика 40    

Вирусологична диагностика     

17.  Мониторинг на:  22  267 

- питейни води   22  267 

- бутилирани води     

- води в плувни басейни      

18. Контрол на козметични продукти      

19. Контрол на биоциди и дезинфекционни разтвори   15   
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3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдените 

населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг (група А) и други 

показатели от приложение №1 от Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, 

предназначена за питейно-битови цели, за които е установено, че са от значение да бъдат 

мониторирани – 18 броя. 

3.1. От тях не отговарят на Наредба №9/2001 г. на МЗ за качеството на водата, 

предназначена за питейно-битови цели – 0 броя.  

4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдените 

населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг (група Б) – 4 броя. 

4.1. От тях не отговарят на Наредба №9/2001 г. на МЗ за качеството на водата, 

предназначена за питейно – битови цели – 0 броя.  

5. Брой изследвани проби питейна вода от обществени местни водоизточници по 

показатели, включени в постоянния мониторинг (група А) – 0 броя. 

5.1. От тях не отговарят на Наредба №9/2001 г. на МЗ за качеството на водата, 

предназначена за питейно – битови цели – 0 броя.  

6. Брой изследвани проби питейна вода от обществени минерални водоизточници – 1 

броя. 

6.1.От тях не отговарят на Наредба №14 за курортните ресурси, курортните местности и 

курортите обн. ДВ бр. 79 от 13.10.1987 г. – 0 броя. 

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания: 

– Ентероколити – 1; 

– Хепатит А – 0; 

– Хепатит Е – 0; 

– Колиентерити – 0; 

– Дизентерия (шигелоза) –  0. 

8. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните 

заболявания и влошените качества на питейната вода – няма. 

9. Проблеми във връзка с водоснабдяването, за които са необходими намесата и помощта 

на Министерство на здравеопазването и Националния център по обществено здраве и 

анализи – няма. 

10. Изпълнени предписания.  

Снабдяването с питейна вода на с. Забел, общ. Трън се осъществява чрез доставяне на 

бутилирана вода.  
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