
У НАС ПРЕЗ ПОСЛЕДНОТО ДЕНОНОЩИЕ  

СА ДИАГНОСТИЦИРАНИ 1115 ЛИЦА С COVID-19 

 

1115 са новодиагностицираните с COVID-19 лица у нас през последното 

денонощие. С PCR тестове са установени 570 от тях, а с бързи антигенни - 545. Тестовете, 

направени през изминалите 24 часа, са общо 11 637. От тях 4574 са PCR, а 7063 - 

антигенни. Това показва Националната информационна система на  09.02.2021 г.  

 

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

Благоевград – 74; Бургас – 129; Варна – 42; Велико Търново – 14; Враца – 31; Габрово – 

15; Добрич – 8; Кърджали – 6; Кюстендил – 58; Ловеч – 15; Монтана – 13; Пазарджик – 

36; Перник – 12; Плевен – 46; Пловдив – 71; Разград – 7; Русе – 20; Силистра – 17; Сливен 

– 57; Смолян – 2; София област – 25; София град – 275; Стара Загора – 32; Търговище – 

2; Хасково – 25; Шумен – 43; Ямбол - 40. 

 

В България към момента са доказани общо 224 849 случая на новия коронавирус. 

21 374 от тях са активни. Излекуваните лица са 194 055, от които 804 са регистрирани 

през изминалото денонощие. 

 

Пациентите с потвърдена коронавирусна инфекция, настанени в лечебни 

заведения за болнична помощ, са общо 3 057. В интензивни структури се намират 274 от 

тях. 

 

Поставените до момента дози от ваксините срещу COVID-19 у нас са общо 58 888, 

като през последните 24 часа са поставени 1850 от тях. 

 

Националната информационна система показва, че медицинските служители, при 

които е констатиран новият коронавирус, у нас са общо 9698. Новите случаи, 

регистрирани през последното денонощие, са 31. От тях 5 са установени при лекари, 12 

- при медицински сестри, 8 - при санитари, 1 - при фелдшер и 5 - при друг медицински 

персонал. 

 

9420 са починалите лица, при които е била доказана коронавирусна инфекция. 89 

нови случая са регистрирани през изминалото денонощие. 

 

 


