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ДО 

Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ 

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

 

ДОКЛАД 

от 

доц. д-р Ангел Кунчев, дм, главен държавен здравен инспектор 

 

Относно: въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на страната 

по време на удължената с Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. 

до 31 юли 2021 г. извънредната епидемична обстановка  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 

 

По данни на Световна здравна организация (СЗО), през последната седмица (7-13 

юни 2021 г.) броят на новорегистрираните лица и на починалите с COVID-19 продължава 

да намалява. За периода са докладвани над 2,6 милиона новозаразени и над 72 000 

смъртни случая, което е съответно спад с 12% и с 2% в сравнение с предходната седмица. 

През изминалата седмица е съобщена най-ниската седмична заболяемост в света 

от февруари 2021 г. Спад в броя на новозаразените лица е отчетен в почти всички региони 

на СЗО с изключение на Африка. Въпреки намаляването на броя на починалите лица 

mailto:presscenter@mh.government.bg


през изминалата седмица, с изключение на Африка и Югоизточна Азия, световната 

смъртност остава висока с над 10 000 починали дневно.  

Към 13.06.2021 г. епидемичното разпространение на COVID-19 на територията на 

България сочи намаляване на интензивността на епидемичния процес, с отчетлива 

тенденция на продължаващо снижаване на заболяемостта и смъртността, изчислена на 

база 14-дневни данни (Фиг. 1 и Фиг. 2): 

 

Фиг. 1: 14-дневна заболяемост от COVID-19 

 

Фиг. 2: 14-дневна смъртност от COVID-19 

На регионално ниво 14-дневната заболяемост варира от 15,1 на 100 000 население 

(област Бургас) до 41,5 на 100 000 население в област Смолян.  

 

Фиг. 3: Разпространение на COVID-19 по области (брой регистрирани случаи и 

14-дневна заболяемост) 



 Наблюдава се намаляване в относителния дял на положителните проби от 

проведените тестове за лабораторна диагностика на COVID-19, като към момента те 

достигат 1-1,1% от общия брой изследвания. 

  

 

Фиг. 4: Лабораторна диагностика на COVID-19 в страната 

 

Спад се отчита и в броя на хоспитализираните пациенти с COVID-19, вкл. и на 

тези, настанени в структури за интензивно лечение.  

 

Фиг. 5: Хоспитализирани от COVID-19 в страната 

  

От изложеното по-горе е видно, че епидемичното разпространение на COVID-19 

отчита снижение в цялата страна - намалява броя на заразените със SARS-CoV-2, както 

и на тези, които изискват болнично лечение. Вследствие на това се наблюдава и 

намаляване на натиска върху здравната система в страната и свързания с това риск от 

вътреболнично предаване на COVID-19. Намалява и относителния дял на засегнатия 

медицински персонал спрямо общия брой заразени лица (3,19% спрямо 3,82% през м. 

март 2021 г.). 

 Предвид гореизложеното, предлагам с оглед подобряване на психичното здраве 

на пациентите в болничните заведения, при стриктно спазване на въведените 

противоепидемични мерки във връзка с COVID-19, както и на изискванията на 

болничните програми за превенция на инфекциите, свързани с медицинското 



обслужване в лечебните заведения за болнична помощ, да се допусне възможност след 

преценка на лекуващия лекар относно здравословното състояние на даден пациент и 

индивидуалния риск от заразяване с COVID-19 да се провеждат свиждания на пациенти 

с продължителен болничен престой (над 5 дни) от един посетител при задължително 

носене на защитни маски за лице. 

 

 

С уважение, 

16.6.2021 г.

X д-р Радосвета Филипова

ДОЦ. Д-Р АНГЕЛ КУНЧЕВ ДМ

Главен държавен здравен инспектор

Signed by: Radosveta Filipova Ivanova  


