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ДО 

ДИРЕКТОРИТЕ НА РЗИ 

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

 

Към момента епидемията от COVID-19 отчита спад в своето развитие. Намалява 

броя на заболелите и хоспитализираните лица по повод коронавирусна инфекция, както 

и относителния дял на положителните проби от провежданите ежеседмично лабораторни 

изследвания. 

Към 16.11.2022 г. стойностите на епидемиологичните показатели, отразяващи 

интензивността на епидемичното разпространение на COVID-19 са както следва: 

14-дневната заболяемост в страната е 69,62 сл. на 100 000 население. Продължава 

наблюдавания от средата на м. октомври спад в броя на новорегистрираните лица.  

 

Фигура 1: 14-дневна заболяемост от COVID-19 в България. 

 

На територията на страната 14-дневната заболяемост варира от 12,4%000 в област 

Кърджали до 127,7%000 в област Габрово. В девет области стойността на показателя е над 

този за страната (Габрово, Кюстендил, Перник, Русе, Сливен, София-град, София област 

и Ямбол).  



  
 

Седмичната положителност на извършените изследвания е 7,58%, а броят на 

проведения брой тестове на седмична база е 410,28 на 100 000 население. Спад се 

наблюдава и в двата показателя. 

 

 

  

Фиг. 2. Седмична положителност на изследванията за COVID-19 

Засегнати са всички възрастови групи. Най висока е 14-дневната заболяемост при 

лицата над 90 г., 80-89 г. и 70-79 г., съответно 165,54%000, 159,91%000 и 139,41%000.  

По отношение на хоспитализираните лица, към 16.11.2022 г. 541 лица са приети в 

лечебни заведения за болнична помощ. 59 от тях са настанени в структури за интензивно 

лечение или при 10,9% от всички хоспитализирани лица заболяването протича тежко. 

Натоварване на здравната система не се отчита, зает е 4,8 % от капацитета на болничните 

легла спрямо определените за лечение болнични легла през предходните пандемични 

вълни. Отчита се спад с 20% на броя новохоспитализирани лица на седмична база от 

началото на м. ноември. 

 14-дневната смъртност от COVID-19 в страната е 1,20%000, като през последните 

три седмици се регистрира застой на показателя. 

 

 

Фиг. 3: 14-дневна смъртност от COVID-19 в страната. 

 

Видно от гореизложеното, към момента се наблюдава намаляване на 

разпространението и тежестта на протичане на коронавирусната инфекция у нас. 

Следва да се има предвид обаче, че посочените данни отразяват само официално 

регистрираните случаи в страната. Част от заболелите с леко и средно протичане на 



  
 

заболяването, остават извън системата за надзор на коронавирусната инфекция, поради 

провеждане на изследване за наличие на антиген на SARS-CoV-2 в домашни условия. 

Това съществено затруднява изготвянето на анализ на реалното разпространение на 

заболяването в страната. 

На база на изчисления к-индекс (комбиниран показател за оценка на риска за 

натоварването на болничната система на база 14-дневна заболяемост, % заетост на 

интензивните и на неинтензивните COVID легла) към днешна дата 27 области са с 

показател под 5, което съобразно въведените Етапи на разпространение на COVID-19 се 

намират в Етап 0 и една област – Габрово е с показател 5 и се намира в Етап 1. 

 

 

Фиг. 4: Етапи на разпространение на COVID-19 на база комбиниран к-индекс. 

 

Съгласно Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19 

прилагането на противоепидемични мерки на Етап 0 е препоръчително.  

В тази връзка и в съответствие с разпоредбите на чл. 63, ал. 3а, 3б и ал. 4 от Закона 

за здравето относно въвеждането на противоепидемични мерки, свързани с намаляване 

на епидемичното разпространение на COVID-19, Ви информирам, че на този етап в 

страната няма да бъдат въведени задължителни противоепидемични мерки с моя 

заповед. 

Следва обаче да се има предвид, че заболяемостта от грип и остри респираторни 

заболявания в страната вече отчита ръст, поради което е необходимо усилията ни да се 

насочат към намаляване на броя на заболелите от сезонен грип лица. 

Затова вниманието отново трябва да се насочи към лечебните заведения и 

стриктното спазване от страна на персонал и на пациенти на стандартните и 

допълнителни предпазни мерки, разписани в Наредба № 3 от 8.05.2013 г. за 

утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните 

инфекции с оглед недопускане възникването на вътреболнични инфекции.  



  
 

Напомням, че е необходимо всяко лечебно заведение да въведе стриктен контрол 

по изпълнение на програмите за профилактика и контрол на ВБИ, като се обърне 

специално внимание върху рутинното прилагане на стандартните предпазни мерки 

(хигиена на ръцете и ползване на лични предпазни средства) от персонала, както и 

допълнителни предпазни мерки от страна на пациентите при транспортиране. Внимание 

следва да се обърне и на достъпа на посетители и други лица на територията на 

болничното заведение, като се въведат изисквания спрямо продължителност на техния 

престой, носене на защитна маска за лице и др. 
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16.11.2022 г.

X Д-р Асен Меджидиев
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