
ОБЩО 10 382-МА ПАЦИЕНТИ С COVID-19 СА НАСТАНЕНИ 

ЗА ЛЕЧЕНИЕ В БОЛНИЦА 

 

462 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица у нас през 

последните 24 часа. 174 от тях са установени с PCR, 288 - с бързи антигенни тестове. 

Общо 3 658 са тестовете, направени през изминалото денонощие, като 2216 от тях са 

PCR, а 1442 - антигенни. Това показва Националната информационна система на 

12.04.2021 г. 

 

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

Благоевград – 2; Бургас – 13; Варна – 27; Велико Търново – 7; Видин – 4; Враца – 8; 

Габрово – 10; Добрич – 4; Кърджали – 8; Кюстендил – 12; Ловеч – 12; Монтана – 1; 

Пазарджик – 3; Перник – 29; Плевен – 19; Пловдив – 33; Разград – 6; Русе – 31; Силистра 

– 7; Сливен – 8; Смолян – 13; София област – 30; София град – 146; Стара Загора – 6; 

Търговище – 8; Хасково – 10; Шумен – 1; Ямбол – 8. 

 

Потвърдените случаи на новия коронавирус у нас към момента са общо 371 993, 

71 317 от които са активни. Излекувани са вече 286 258 лица. 459 от тях са регистрирани 

през последното денонощие. 

 

Общо 10 382-ма са пациентите с доказан COVID-19, настанени в лечебни 

заведения за болнична помощ. От тях 797 се намират в интензивни отделения или 

клиники. 

 

Към момента у нас са поставени общо 572 662 дози от ваксините срещу 

коронавирусна инфекция, от които 1600 - през изминалите 24 часа. 

 

Националната информационна система показва, че у нас новият коронавирус е 

констатиран при 12 537 лица-медицински служители. Девет нови случая са регистрирани 

през изминалото денонощие. Един от тях е установен при лекар, четири - при 

медицински сестри, един - при санитар и три - при друг медицински персонал. 

 

14 418 са починалите лица, при които е бил потвърден COVID-19. Нови 67 случая 

са регистрирани през последното денонощие. 

 


