
4637 СА НОВОДИАГНОСТИЦИРАНИТЕ С COVID-19 ЛИЦА У НАС  

В РАМКИТЕ НА 24 ЧАСА 

 

4637 са новодиагностицираните с COVID-19 лица у нас през последното 

денонощие. С PCR са установени 2135 от тях, а с бързи антигенни тестове – 2502. 

Тестовете, направени през изминалите 24 часа, са 19 497. От тях 8466 са PCR, а 11 031 - 

антигенни. Това показва Националната информационна система на 16.03.2021 г.  

 

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

Благоевград – 220; Бургас – 449; Варна – 343; Велико Търново – 126; Видин – 17; Враца 

– 114; Габрово – 64; Добрич – 73; Кърджали – 47; Кюстендил – 84; Ловеч – 40; Монтана 

– 47; Пазарджик – 62; Перник – 50; Плевен – 174; Пловдив – 362; Разград – 25; Русе – 

149; Силистра – 130; Сливен – 115; Смолян – 64; София област – 117; София град – 1116; 

Стара Загора – 240; Търговище – 15; Хасково – 125; Шумен – 175; Ямбол - 94. 

 

Общо 283 194 са доказаните към момента случаи на новия коронавирус у нас. 44 

663 от тях са активни. 227 059 са излекуваните лица, от които 1877 са регистрирани през 

изминалото денонощие. 

 

Пациентите с потвърдена коронавирусна инфекция, които се намират в лечебни 

заведения за болнична помощ, са общо 7269. От тях в интензивни отделения или клиники 

се намират 577. 

 

Общо 341 707 са поставените дози от ваксините срещу COVID-19 у нас към 

момента. 2828 от тях са поставени през последното денонощие. 

 

Според Националната информационна система медицинските служители, при 

които е доказан новият коронавирус у нас, са общо 10 867. Новите случаи, регистрирани 

през последните 24 часа, са 66. От тях 12 са установени при лекари, 23 - при медицински 

сестри, 17 - при санитари, 1 – при фелдшер и 13 - при друг медицински персонал. 

 

Починалите лица, при които е била констатирана коронавирусната инфекция, са 

11 472. Нови 187 случая са регистрирани през изминалото денонощие.  

 


