
Информация за периода 31.03.2022 – 06.04.2022 г. 

 

За област Варна, за 14-дневен период, към дата 06.04.2022 г., 

коефициентът на заболяемост е 231,6 на 100 000 население, а днес е 

214 на 100 000 население.  

 

Общ брой положителни лица с COVID-19 за периода – 393, за 

днес - 55.   

 

Брой починали за периода – 20 (общият брой е 2774), като за 

последното денонощие са регистрирани 2 лица, починали с COVID-19.  

 

Медицински специалисти, регистрирани с положителен резултат 

за COVID-19 - общо 11, от които:  лекари – 2, специалисти по здравни 

грижи – 5 и друг медицински персонал - 4. 

 

Към 9.00 ч. днес в лечебните заведения на територията на 

Варненска област има общо 83 заети легла за лечение на COVID-19 (71 

за неинтензивно лечение и 12 за интензивно лечение) и 118 свободни 

легла (110 за неинтензивно лечение и 8 за интензивно лечение). Всички 

разкрити легла за лечение на COVID-19 са 201, от които 181 за 

неинтензивно и 20 за интензивно лечение. За периода в лечебните 

заведения на варненски регион са приети 62 лица с ковид инфекция, от 

които 19 са ваксинирани с пълен ваксинационен курс (17 с Пфайзер, 1 

Janssen и 1 Moderna). 

 

За периода на територията на област Варна няма карантинирани 

групи или класове в детски заведения или училища.  

 

От началото на кампанията 306 904 са поставените дози от 

различните видове ваксини, общо ваксинираните лица с втора доза са 

114 944, а с трета доза – 45 918.   

 

За периода са поставени общо 664 дози, от които с първа доза са 

ваксинирани 120 лица (53 с Пфайзер, 1 с Модерна и 66 с Янсен), с 

втора на  Пфайзер и Модерна общо 219, а с трета доза – 325. 

 

Продължава прилагането на педиатрична ваксина срещу COVID-

19 Comirnaty в определените временни имунизационни кабинети в 



РЗИ-Варна, ДКЦ-4-Варна и ЦСМП-Варна. За периода са ваксинирани 3 

деца на възраст от 5 до 11 години, от които с първа доза 2. 

 

Продължават да работят разкритите временни имунизационни 

пунктове, като в почивните дни работят ДКЦ 1 Св. Клементина – Варна 

в събота, ЦСМП – Варна и МЦ Св. Анна – Варна – в събота и неделя.  

 

Извършени са 393 епидемиологични проучвания на лица с 

положителни PCR тестове и бързи антигенни тестове от служители на 

РЗИ-Варна. 

 

           Служители на отдел ДЗК и отдел ОКМД са включени в графика 

на Летище Варна. За периода са пристигнали 6 524 пътника. Връчени 

са 330 бр. Предписания за поставяне под 10 дневна карантина на лица 

пристигащи на територията на България. 1 546 пътника са представили 

отрицателни резултати от РСR и антигенни тестове за COVID-19. 308 

пътника са представили домумент за преболедуване на COVID-19. 3 

825 пътници са представили документ за завършена ваксинационна 

схема срещу COVID-19. За отчетният период са пристигнали 514 деца 

под 12 годишна възраст. 1 пътник е преминал транзитно през 

територията на България. 

 За периода от 28.03. 2022 г. до 31.03.2022 г. служители на РЗИ –

Варна, МВР – Варна, ОДБХ – Варна и Общинска администрация са 

извършили 705 проверки на заведения за обществено хранене, 

търговски обекти, обекти с обществено предназначение, лечебни 

заведения, бензиностанции и други. 

РЗИ – Варна: 56 проверки, от които 9 заведения за обществено 

хранене, 1 търговски обект и 46 обекта с обществено предназначение. 

МВР – Варна: 186 проверки, от които 27 заведения за обществено 

храненe, 73 търговски обекта, 37 нощни заведения, 11 обекта с 

обществено предназначение, 5 лечебни заведения и 33 други 

(бензиностанции, градски транспорт). 

ОДБХ – Варна: 109 проверки, от които 40 проверки на заведения 

за обществено хранене и 69 търговски обекта 

Общински администрации: 354 проверки, от които 6 на заведения 

за обществено хранене, 125 търговски обекта, 23 обекта с обществено 

предназначение, 1 лечебно заведение и 199 други обекти 

(бензиностанции и други). 



Извършени са 28 съвместни проверки на Общинска 

администрация и МВР – Варна на 2 заведения за обществено хранене и 

26 търговски обекта. 

Издадени са  общо 44 Предписания, протоколи и разпореждания 

и са съставени 9 Акта в други обекти. 

 

За периода  от ЦСМП – Варна са извършени следните дейности: 

 Лица, получили медицинска помощ – 1082 бр.: 

- изпълнени повиквания – 972 бр.; 

- амбулаторни прегледи – 110 бр. 

 Хоспитализирани лица  – 354  бр. 

 Обслужени пациенти с COVID-19 и съмнителни за COVID-19 – 

85 бр. 

 Хоспитализирани пациенти с COVID-19 – общо 42, от които в: 

- УМБАЛ „Света Марина“ – 29 бр.; 

- МБАЛ „Св. Анна“ – 9 бр.; 

- МБАЛ - Варна към ВМА – 2 бр. 

- СБАЛОЗ „Д-р М. Марков“ – 1 бр.; 

- МБАЛ „Царица Йоанна“ - Провадия – 1 бр. 

 Извършени бързи антигенни тестове –  50 бр., от които 19 броя 

положителни. 

 

 

 

07.04.2022 г. 

 


