
В БЪЛГАРИЯ ДО МОМЕНТА СА ПОТВЪРДЕНИ ОБЩО 278 557 СЛУЧАЯ  

НА COVID-19, ОТ КОИТО 42 090 СА АКТИВНИ 

 

679 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица у нас през 

изминалото денонощие. 270 от тях са установени с PCR, а 409 - с бързи антигенни 

тестове. 3759 са общо тестовете, направени през последните 24 часа. От тях 2153 са PCR, 

а 1606 - антигенни. Това сочат данните в Националната информационна система на 

15.03.2021 г.  

 

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

Благоевград – 4; Бургас – 56; Варна – 61; Велико Търново – 15; Видин – 1; Враца – 28; 

Габрово – 3; Добрич – 15; Кърджали – 8; Кюстендил – 11; Ловеч – 8; Монтана – 6; 

Пазарджик – 17; Перник – 22; Плевен – 50; Пловдив – 24; Разград – 8; Русе – 15; Силистра 

– 6; Сливен – 16; Смолян – 8; София област – 32; София град – 223; Стара Загора – 6; 

Търговище – 4; Хасково – 2; Шумен – 8; Ямбол - 22. 

 

Случаите на новия коронавирус, потвърдени в България до момента, са общо 278 

557, от които 42 090 са активни. 225 182 са излекуваните лица. 584 от тях са регистрирани 

през последното денонощие. 

 

С доказан COVID-19 в лечебни заведения за болнична помощ се намират 7101 

пациенти. 533-ма от тях са настанени в интензивни структури. 

 

Поставените у нас дози от ваксините срещу коронавирусна инфекция са общо 338 

879. От тях 975 са поставени през изминалите 24 часа. 

 

Националната информационна система показва, че у нас новият коронавирус е 

констатиран при 10 801 лица-медицински служители. Нови 10 случая са регистрирани 

през изминалото денонощие, един от които е установен при лекар, шест - при 

медицински сестри, а три - при друг медицински персонал. 

 

11 285 са починалите лица, при които е бил потвърден COVID-19. 51 са новите 

случаи, регистрирани през последното денонощие. 

 


