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Вътр. №1-349-605/11.08.2021 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ №5 

Заседание на Областния кризисен щаб за борба с коронавируса 

гр. Силистра, 10.08.2021 г. 

 

Днес, 10.08.2021 г., от 14,00 ч. в заседателната зала в сградата на Областна админис-

трация Силистра се проведе заседание на Областния кризисен щаб за борба с коронави-

руса, на което присъстваха следните членове: 

 

1. Г-жа Ели Тодорова – областен управител 

2. Д-р Теодора Начева – директор на РЗИ Силистра 

3. Комисар Димо Василев – ОД на МВР Силистра 

4. Г-жа Габриела Миткова – началник на РУО Силистра 

5. Комисар Илко Гецов – началник на ГПУ Силистра 

6. Г-н Нешо Нешев – РДПБЗН 

7. Г-н Лъчезар Ганев – директор на ТД на ДАНС  

8. Д-р Велико Павлов – ЦСМП Силистра 

9. Г-н Атанас Атанасов – директор на РЗОК Силистра 

10. Г-жа Янита Андреева – „МБАЛ – Дулово“ ЕООД 

11. Д-р Десислав Черников – „МБАЛ – Тутракан“ ЕООД 

12. Д-р Себахтин Халид – директор на ОДБХ Силистра 

13. Г-жа Валентина Токушева – зам.-кмет на община Кайнарджа 

14. Г-жа Даниела Стелиянова – община Тутракан 

15. Г-н Мирослав Тодоров – зам.-кмет на община Силистра 

16. Г-жа Веселина Милушева – Районна прокуратура 

17. Подп. Ивайло Александров – началник на ВО Силистра 

 

На заседанието присъстваха: г-н Минчо Йорданов – заместник областен управител, 

г-н Николай Николов – община Силистра и г-жа Мариана Данаилова – дирекция „Инс-

пекция по труда“. 

Заседанието се протоколира от г-жа Елка Михайлова – главен експерт в Областна 

администрация. 

 Г-жа Ели Тодорова – областен управител на област Силистра, откри заседанието, 

като уточни, че то се свиква във връзка с писма с изх. №03-390-22/09.08.2021 г. №03-390-

24/10.08.2021 г. от директора на РЗИ Силистра, обща заповед на МЗ, МВР и МЗХГ от 

06.08.2021 г. и писмо на министъра на здравеопазването  от 09.08.2021 г. Г-жа Тодорова 

обяви, че е налице необходимият кворум за провеждане на редовно заседание. Тя пред-

ложи на членовете на Областния щаб да гласуват следния проект на дневен ред:  

1. Контрол по изпълнение на решенията на ОКЩ, приети на заседание на 29.07.2021 г. 

2. Доклад на директора на РЗИ с актуална справка за заболеваемост на населението от 

област Силистра и представяне на проекто-предложения за противоепидемични 

мерки (ПЕМ). 

3. Дискусия и предложения за нови  ПЕМ от членовете на щаба. 
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4. Обща заповед на МЗ, МВР и МЗХГ от 06.08.2021 г. Обсъждане на писмо № 06-02-

9/09.08.2021г. на министъра на здравеопазването. 

5. Проекти за решения по всяка точка. 

 

Гласуване: „за“ – 17, „против“ – 0, „въздържал се“ – 0. 

Така предложения проект на дневен ред беше приет с единодушие. 

 

По т. 1 от дневния ред г-жа Тодорова припомни, че на заседанието на ОКЩ от 

29.07.2021 г. се прие план за предприемане на ПЕМ на територията на област Силистра. 

 По мярка 1-ва от плана, касаеща ускоряване на ваксинационната дейност, док-

ладва д-р Начева – директор на РЗИ. 

Д-р Начева заяви, че няма отявлена динамика при ваксинационния процес, но се за-

белязва известен ръст. Това, според нея, се дължи по-скоро на индивидуалната активност 

на гражданите, свързана с движението им през летния сезон. Много малко са случаите 

на организирани групи с желаещи за ваксинация. Д-р Начева уточни, че активизирането 

на процеса по ваксинация на населението остава на дневен ред. 

 По мярка 2-ра от плана, касаеща извършване на контрол и налагане на санкции 

по реда на чл. 209а, ал.3 и 4 от ЗЗ 

Г-н Димо Василев от ОД МВР заяви, че се извършват проверки на карантинирани 

лица, като са проверени между 20 и 30 лица на територията на РПУ Силистра, 10-15 на 

териториите на РПУ Дулово и Тутракан. Г-н Василев подчерта, че благодарение на съ-

действието на РЗИ са възстановени връзките със заболелите лица на територията на об-

ластта, като са започнали проверки на лицата, които са на домашно лечение. На 

06.08.2021 г. вечерта е извършена мащабна проверка по нощните заведения в гр. Силис-

тра. Не са констатирани сериозни нарушения, мерките за намален капацитет на посети-

тели се спазват. Той изрази опасение, че при гостуване на изпълнители в тези заведения, 

има опасност мерките да не се спазват. В резултат на проверката няма констатирани на-

рушения, няма наложени и санкции. 

Г-жа Тодорова попита дали тези проверки са планирани или инцидентни. 

Г-н Василев уточни, че проверката е била част от специализирана полицейска опера-

ция. 

Д-р Начева отново заяви, че РЗИ Силистра е с ограничен капацитет по отношение на 

броя на служителите, което затруднява и контролната дейност. Тя увери, че при получен 

сигнал, незабавно се прави проверка. Д-р Начева предложи да се координира контрол-

ната дейност с ОД МВР и ОДБХ, като на места да се правят и самостоятелни, а не съв-

местни проверки. Това би улеснило работата по контрола на мерките. 

Д-р Халид заяви, че служителите на ОДБХ извършват три вида проверки – планови, 

извънпланови и по сигнал. Има сформирани 6 екипа, които ежедневно извършват про-

верки в обекти. Като цяло, в резултат на проверките, д-р Халид обобщи, че противоепи-

демичните мерки масово не се спазват. 

Г-жа Данаилова обясни, че в Дирекция „Инспекция по труда“ се правят планови про-

верки, като при всяка проверка се проверява и спазването на противоепидемичните 

мерки. За момента няма констатирани нарушения, няма наложени санкции, единствено 

предписания. 
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Г-жа Токушева заяви, че всички масови събития от културния календар на община 

Кайнарджа са преустановени. Тя уточни, че общината е провела добра информационна 

кампания относно ваксинирането, но тя не е дала резултат. По отношение намаляване 

броя на присъстващите на семейни тържества, кметовете на населени места са разгова-

ряли с организатори, но без особен успех. 

Г-жа Тодорова напомни, че кметовете на общини имат право да възложат със заповед 

контролни функции на служители от общинска администрация. 

Г-жа Токушева заяви, че в община Кайнарджа това е направено, като контролни пра-

вомощия са възложени на кметовете на населени места. 

Г-н Мирослав Тодоров заяви, че на територията на община Силистра се осъществява 

контрол във всички обществени сгради. Отдел „Инспекторат“ извършва различни видове 

проверки в различни обекти, пазари и места, където има струпвания на хора. Три екипа 

ежедневно контролират тези места. В резултат на проверките, няма наложени санкции, 

само предупреждения. Като цяло, г-н Тодоров също подчерта, че мерките не се спазват 

така, както би следвало. По отношение на масовите събития от културния календар, той 

увери, че те се съобразяват винаги с наложените противоепидемични мерки. 

По мярка 3: Г-жа Тодорова поясни, че тя вече се прилага и днешното заседание е 

доказателство за това. 

По мярка 4: Организиране на болничното лечение и план за болнично лечение. 

Д-р Начева обобщи, че е издала заповед за разпределение на болничните легла по 

нива на заболеваемост, която е изпратена до ръководствата на трите болници. Към мо-

мента болни от COVID-19 се приемат само в болницата в Силистра, като общинските 

болници са в готовност да заработят с такива болни – осигурени са лични предпазни 

средства, лекарства, дезинфектанти. Остава проблема с кадровата обезпеченост. Очаква 

се да се въведат в експлоатация новите помещения от фургонния сектор на болницата в 

Силистра. Д-р Начева увери, че условията в тях са много добри. 

Д-р Десислав Черников от МБАЛ Тутракан заяви, че се спазват всички противоепи-

демични мерки в болничното заведение. Той изрази съжаление, че ваксинационния про-

цес върви с бавни темпове. 

Д-р Павлов увери, че екипът на ЦСМП Силистра е в готовност. 

По мярка 5: Мерки в детски, учебни и социални заведения. 

Г-жа Миткова заяви, че към момента учениците са във ваканция и процесите по-скоро 

се случват в социалните домове. 

По т. 2 от дневния ред г-жа Тодорова даде думата на д-р Начева, за да запознае 

присъстващите с актуалната ситуация в областта. 

Д-р Начева заяви, че от последната седмица на м. юли се забелязва увеличение в броя 

на новорегистрираните случаи с Ковид-19. Съгласно цифрите, област Силистра е на 

прага на оранжевата зона. Характеристиката на епидемичния процес е следната: 

 обща тенденция – възходяща 

 тип на разпространение – спорадично до огнищно 

 източник на заболяването – контакт с друг болен, контакт с потенциално зара-

зени лица при изпълнение на служебни задължения, завърнали се от чужбина, 

почивка на море, масови събития и др. 

Д-р Начева заяви, че е важно да се спазват противоепидемичните мерки, като трябва 

да се засили контролът по прилагането им. 
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Д-р Начева предложи на членовете на Областния кризисен щаб да дискутират по 

следните мерки: 

1. Провежда не заседания на общинските кризисни щабове за обсъждане на критичните 

обекти, места и дейности, които предполагат големи струпвания на хора и носят по-

тенциален риск за разпространение на Ковид-19 при неспазване на противоепидемич-

ните мерки (ПЕМ) от двете заповеди на министъра на здравеопазването, разписани 

след решението на МС за удължаване на извънредната епидемична обстановка до 

31.02021 г. 

2. Възлагане от кметовете на общини на определени служители от кметската админис-

трация на контролни функции за извършване на проверки по спазване на ПЕМ (дис-

танция, капацитет на заетост, маски, дезинфектанти и др.) в обекти и места с общес-

твен достъп. На основание чл. 209а от Закона за здравето нарушенията по чл. 63, ал. 

4 или 7 и чл. 63а, ал. 1 или 2 се установяват от държавни здравни инспектори или 

длъжностни лица определени от директора на РЗИ, длъжностни лица определени 

от директора на ОДМВР и кмета на съответната община, а наказателните пос-

тановления се издават съответно от директора на съответната регионална 

здравна инспекция, директора на съответната областна дирекция на Министерст-

вото на вътрешните работи и кмета на съответната община. 

3. Да се осъществява систематичен контрол на ПЕМ във всички рискови обекти, съг-

ласно функционалната компетентност на съответната териториална структура с кон-

тролни функции и на общините, в изпълнение на мерките въведени със Заповед № 

РД-01-647/29.07.2021 г. и Заповед № РД-01-646/29.07.2021 г. на министъра на здра-

веопазването, както и Заповед подписана от министъра на здравеопазването, минис-

търа на вътрешните работи и министъра на земеделието, храните и горите с № РД-

01-686/05.08.2021 г. за МЗ, № 812/з-1019/06.08.2021 г. за МВР и № РД-09-

789/06.08.2021 г. на МЗХГ: 

ОДМВР – карантинирани лица (завърнали се от рискова страна и контактни на пот-

върдени за Ковид-19 лица) и такива на домашна изолация, поради потвърден резултат за 

Ковид-19 (Заповед № РД-01-724/22.12.2020г.); нощни заведения за развлечения (ресто-

ранти, дискотеки, барове и др. обекти по чл. 124 от Закона за туризма; игрални зали и 

казина и др., предвид 24-часовия график за работа н служителите;  

ОДБХ – обекти за обществено хранене и развлечения по чл. 124 от Закона за туризма 

(самостоятелно или съвместно с ОДМВР) 

РЗИ – лечебни и социални заведения, езикови, образователни центрове, центрове за 

социална интеграция, детски кътове, фитнеси и сезонни басейни, междуградски транс-

порт, със съдействието на ТОЛ-администрацията и др. 

ДИТ – работни колективи, чрез контрол на работодателите 

ОБЩИНИ – културно-развлекателни мероприятия (театри, концерти, кина, чита-

лищна дейност на творческите колективи за музикално и танцово изкуство ), събори и 

празници на населените места с етнографски и фолклорен характер с/без конкурсен; се-

зонни басейни с концертни програми; спортни събития със състезателен характер; па-

зари и базари с постоянен и пътуващ характер, пощенски клонове и банки при раздаване 

на пенсии и др. 
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4. Отчетност за извършената контролна дейност, в съответствие с образеца на МЗ, пре-

доставен от РЗИ на 09.08.2021г. (седмична и месечна) – писмо на МЗ № 16-00-

60/06.08.2021г.  

5. Ваксиниране на служителите, заети в съответните териториални структури и кметска 

администрация, след преглед  на обхвата с ваксинация и срока след преболедуване, 

особено на местата свързани с предоставяне на услуги (социални, транспортни и 

други) 

6. Съдействие на общините за организиране на пунктове за ваксиниране на населението 

от мобилни екипи,  на места с потенциал за наличие на повече хора (пазари, паркове 

и др. – конкретни предложения от всяка община, съобразно особеностите на района 

и спецификите на населението. 

Д-р Халид изрази опасения, че при масово издаване на предписания, служителите на 

ОДБХ няма да успеят да правят проверки за изпълнение на предписанието.  

 Д-р Начева заяви, че в ситуация на извънредна обстановка контролът по спазва-

нето на противоепидемичните мерки трябва да бъде приоритет. 

 Д-р Павлов предложи да се включат доброволци от БЧК в разяснителната кампа-

ния по отношение на ваксинационния процес. 

 Д-р Начева обясни, че първо следва да се проведат разговори с ръководството на 

БЧК. 

 По т. 4 от дневния ред г-жа Тодорова запозна присъстващите с текстовете на об-

щата заповед и писмото на министъра на здравеопазването. 

По т. 5 от дневния ред г-жа Тодорова подложи на гласуване мерките, предложени от 

д-р Начева в т. 2. 

Гласуване: „за“ – 17, „против“ – 0, „въздържал се“ – 0. 

С единодушие, членовете на Областния кризисен щаб приеха следното решение:  

1. Да се проведат заседания на общинските кризисни щабове за обсъждане на кри-

тичните обекти, места и дейности, които предполагат големи струпвания на 

хора и носят потенциален риск за разпространение на Ковид-19 при неспазване 

на противоепидемичните мерки (ПЕМ) от двете заповеди на министъра на здра-

веопазването, разписани след решението на МС за удължаване на извънредната 

епидемична обстановка до 31.02021 г. 

2. Кметовете на общини да възложат на определени служители от кметската адми-

нистрация на контролни функции за извършване на проверки по спазване на 

ПЕМ (дистанция, капацитет на заетост, маски, дезинфектанти и др.) в обекти и 

места с обществен достъп. На основание чл. 209а от Закона за здравето наруше-

нията по чл. 63, ал. 4 или 7 и чл. 63а, ал. 1 или 2 се установяват от държавни 

здравни инспектори или длъжностни лица определени от директора на РЗИ, 

длъжностни лица определени от директора на ОДМВР и кмета на съответ-

ната община, а наказателните постановления се издават съответно от дирек-

тора на съответната регионална здравна инспекция, директора на съответ-

ната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи и кмета 

на съответната община. 

3. Да се осъществява систематичен контрол на ПЕМ във всички рискови обекти, 

съгласно функционалната компетентност на съответната териториална струк-

тура с контролни функции и на общините, в изпълнение на мерките въведени 
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със Заповед № РД-01-647/29.07.2021 г. и Заповед № РД-01-646/29.07.2021 г. на ми-

нистъра на здравеопазването, както и Заповед подписана от министъра на здра-

веопазването, министъра на вътрешните работи и министъра на земеделието, 

храните и горите с № РД-01-686/05.08.2021 г. за МЗ, № 812/з-1019/06.08.2021 г. за 

МВР и № РД-09-789/06.08.2021 г. на МЗХГ: 

ОДМВР – карантинирани лица (завърнали се от рискова страна и контактни на 

потвърдени за Ковид-19 лица) и такива на домашна изолация, поради потвърден 

резултат за Ковид-19 (Заповед № РД-01-724/22.12.2020г.); нощни заведения за разв-

лечения (ресторанти, дискотеки, барове и др. обекти по чл. 124 от Закона за ту-

ризма; игрални зали и казина и др., предвид 24-часовия график за работа н служи-

телите;  

ОДБХ – обекти за обществено хранене и развлечения по чл. 124 от Закона за 

туризма (самостоятелно или съвместно с ОДМВР) 

РЗИ – лечебни и социални заведения, езикови, образователни центрове, цент-

рове за социална интеграция, детски кътове, фитнеси и сезонни басейни, междуг-

радски транспорт, със съдействието на ТОЛ-администрацията и др. 

ДИТ – работни колективи, чрез контрол на работодателите 

ОБЩИНИ – културно-развлекателни мероприятия (театри, концерти, кина, чи-

талищна дейност на творческите колективи за музикално и танцово изкуство ), съ-

бори и празници на населените места с етнографски и фолклорен характер с/без 

конкурсен; сезонни басейни с концертни програми; спортни събития със състезате-

лен характер; пазари и базари с постоянен и пътуващ характер, пощенски клонове 

и банки при раздаване на пенсии и др. 

4. Отчетност за извършената контролна дейност, в съответствие с образеца на МЗ, 

предоставен от РЗИ на 09.08.2021г. (седмична и месечна) – писмо на МЗ № 16-00-

60/06.08.2021г.  

5. Ваксиниране на служителите, заети в съответните териториални структури и 

кметска администрация, след преглед  на обхвата с ваксинация и срока след 

преболедуване, особено на местата свързани с предоставяне на услуги (соци-

ални, транспортни и други) 

6. Съдействие на общините за организиране на пунктове за ваксиниране на насе-

лението от мобилни екипи,  на места с потенциал за наличие на повече хора (па-

зари, паркове и др. – конкретни предложения от всяка община, съобразно особе-

ностите на района и спецификите на населението. 

 

Г-жа Ели Тодорова благодари на присъстващите за активното участие в дискусията 

и закри заседанието на Областния кризисен щаб. 

Копие от протокола да се изпрати до всички членове на Областния кризисен щаб. 

 

 

Утвърдил:     (П)           

         Ели Тодорова – областен управител 

 

Изготвил протокола:    (П) 

   Елка Михайлова – главен експерт 


