
3070 ПАЦИЕНТИ С COVID-19 СЕ ЛЕКУВАТ В БОЛНИЦИ,  

276 ОТ ТЯХ – В ИНТЕНЗИВНИ ОТДЕЛЕНИЯ И КЛИНИКИ 

 

910 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица у нас през 

последните 24 часа. С PCR тестове са установени 518 от тях, а с бързи антигенни - 392. 

Общо 12 463 теста са направени през изминалото денонощие, като от тях 6702 са PCR, а 

5761 - антигенни. Това показва Националната информационна система на 06.02.2021 г.  

 

Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: 

Благоевград – 45; Бургас – 113; Варна – 43; Велико Търново – 19; Видин – 12; Враца – 

35; Габрово – 8; Добрич – 9; Кърджали – 16; Кюстендил – 25; Ловеч – 7; Монтана – 10; 

Пазарджик – 29; Перник – 10; Плевен – 40; Пловдив – 79; Разград – 3; Русе – 23; Силистра 

– 6; Сливен – 28; Смолян – 8; София област – 23; София град – 206; Стара Загора – 26; 

Хасково – 37; Шумен – 26; Ямбол - 24. 

 

Към момента у нас са потвърдени общо 223 059 случая на новия коронавирус. 20 

727 от тях са активни. 193 030 са излекуваните лица, от които 698 са регистрирани през 

последното денонощие. 

 

В лечебни заведения за болнична помощ се намират 3070 пациенти с доказан 

COVID-19. В интензивни отделения и клиники са настанени 276 от тях. 

 

Общо 56 860 са поставените у нас дози от ваксините срещу коронавирусна 

инфекция до момента. 2835 е броят на поставените през изминалите 24 часа. 

 

Според Националната информационна система у нас новият коронавирус е 

потвърден при 9648 лица-медицински служители. Новите случаи, регистрирани през 

изминалото денонощие, са 35. От тях 5 са установени при лекари, 18 - при медицински 

сестри, 5 - при санитари и 7 - при друг медицински персонал. 

 

Починалите лица, при които е бил констатиран COVID-19, са 9302. Нови 30 

случая са регистрирани през последното денонощие. 

 


