Вътр. №1-349-626/27.10.2021 г.

ПРОТОКОЛ №7
Заседание на Областния кризисен щаб за борба с коронавируса
гр. Силистра, 26.10.2021 г.
Днес, 26.10.2021 г., от 14,00 ч. в заседателната зала в сградата на Областна администрация Силистра се проведе заседание на Областния кризисен щаб за борба с коронавируса, 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 Геновева Кондева – началник-отдел в РУО Силистра
5. Г-н Евлоги Стамов – РДПБЗН
6. Д-р Велико Павлов – ЦСМП Силистра
7. Г-н Атанас Атанасов – директор на РЗОК Силистра
8. Г-жа Мая Бочева – зам.-кмет на община Кайнарджа
9. Г-жа Мария Недялкова – зам.-кмет на община Силистра
10. Д-р Юксел Ахмед – кмет на община Дулово
11. Г-н Шабан Осман – община Главиница
12. Г-жа Еда Самиева – зам.-кмет на община Ситово
13. Д-р Васил Славов – изп. директор на МБАЛ „Силистра“ АД
14. Г-н Лъчезар Ганев – директор на ТД на ДАНС
15. Подп. Ивайло Александров – началник на Военно окръжие
16. Комисар Илко Гецов – началник на ГПУ Силистра
На заседанието присъстваха: г-н Минчо Йорданов – заместник областен управител,
г-н Николай Николов – директор на дирекция „Правна“, община Силистра и г-н Андриан
Андреев – секретар на община Ситово.
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 последните заповеди на министъра на здравеопазването и по инициатива на директора на РЗИ Силистра. Г-жа Тодорова обяви, че е
налице необходимият кворум за провеждане на редовно заседание. Тя предложи заседанието да протече по следния начин: доклад от директора на РЗИ и дискусия относно
мерките.
Г-жа Тодорова даде думата на д-р Начева да направи доклад за актуалната обстановка в областта.
Д-р Начева представи следните данни за последните 14 дни:
До 24.10.2021 г. вкл. в област Силистра са регистрирани общо 7916 случая с Ковид19 (1,4% от 569443 случая за страната). През последните 2 седмици (41-42) 14-дневната
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заболяемост в област Силистра достигна 500/100хил. население и продължава възходящата тенденция от края на м. август в червената зона на заболяемост (250-500 на 100х.).
Към 25.10.2021 г. – 513/100 000 – влизаме в тъмночервената зона.
Регистрираните случаи са 548, преобладаващи в общините Силистра, Тутракан, Дулово и Главиница.
На този етап активните случаи са 620 лица (128 хоспитализирани и 492 на домашно
лечение), а под домашна карантина са 713 лица. Общия брой починали е 522 (144 през
2020г. и 378 за 2021г., към 24.10.2021г., от тях 132-ма са починалите през 4-тата вълна).
Новите 534случаи за периода 11-24.10.2021 г. (41-42 седм.) разпределени по общини
са:
община случаи население
14-дн. заболяемост
Силистра 250 44237 565 на 100х.
Тутракан 71
13240 536 на 100х.
Дулово 130 27217 478 на 100х.
Главиница
52
9705 536 на 100х.
Ситово 15
4886 307 на 100х.
Кайнарджа
9
5001 180 на100х.
Алфатар 7
2566 273 на 100х.
общо
534 106852
500 на 100х.
Общата заболяемост в област Силистра достигна 513 на 100 х., като в някои общини
заболяемостта надхвърли границата с тъмно-червената зона (Силистра, Тутракан и Главиница), което има отношение и към мерките в учебните заведения в съответните общини. В зоната между 250 и 500 на 100х. са общините Дулово, Ситово и Алфатар.
Населени места с по-голям брой заразени през 2-седмичния период: Силистра (164),
Тутракан (44), Дулово (57), Айдемир (18), Калипетрово (30), Главиница (16), Черник
(12), Кайнарджа (7), Нова Черна (7), М.Преславец (5), Алфатар (5) и други с по 1-3 случая.
Възрастовата структура показва доминиращо засягане на лицата от 40 до 64 год. (230
сл./43%) и на 65+ год. възраст (155 сл./29%), следвани от 20-39 год. (108 сл./20%) и 0-19
год. (41сл./8%). За периода са регистрирани 23 деца в ученическа възраст и 1 дете от ДГ,
5 лица от педагогическия персонал и 7 от помощния.
На домашна карантина са поставени 263 ученика от 10 училища в общ. Силистра
(ПГС, ПГМТ, ПГСУАУ и СУ „Вапцаров“), Дулово (СУ „В. Левски“, ОУ „Хр. Смирненски“ и ОУ Паисиево), Тутракан (СУ „Хр.Ботев“ и СУ „Й. Йовков“) и Главиница (СУ
„В.Левски“).
Огнища на Ковид-19 са регистрирани в ЦНСТ за лица с умствена изостаналост в гр.
Главиница (10 положителни потребители и 3 положителни от персонала) и в ЦНСТ за
деца лишени от родителска грижа в с. М. Преславец, общ. Главиница (4 положителни от
персонала).
Сред заболелите досега общо са регистрирани 188 ваксинирани лица: с 1 доза – 43
(15 хоспитализирани, 2 починали); с 2 дози – 145 (21 хоспитализирани, 2 починал).
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За целият период на пандемията заразените медицински специалисти и помощен персонал в лечебни и социални заведения са общо 338, като 45 от тях са за периода на последната 4-та вълна.
Към 24.10.2021 г. в трите болници в област Силистра, със заповед на директора на
РЗИ-Силистра, са разкрити общо 113 легла за пациенти с Ковид-19: 73 в МБАЛ-Силистра, в т.ч. 9 интензивни, вкл. 4 за деца; 20 в МБАЛ-Дулово и 20 в МБАЛ-Тутракан. През
последните дни се реализира повишена заетост на леглата, достигаща до 100-110 заети
легла/дневно, което предпоставя необходимост от допълнителни действия за тяхното
увеличаване. По последна справка, заетите легла са 107.
Считано от 25.10.2021 г. леглата за пациенти с Ковид-19 са увеличени на 140 със Заповед № РД-01-176/25.10.2021 г. на директора на РЗИ-Силистра.
От 21 октомври 2021 г. е осигурена възможност за изследване в сертифицирани лаборатории с безплатни антигенни тестове, предоставени от РЗИ, като лицата ще заплащат за пробовземането и извършването на пробата по 10,00 лв. Това ще осигури свободно придвижване на хората и възможност за легитимни изследвания, след които лицата с отр. резултат ще получават цифров сертификат, а положителните лица ще се обработват своевременно с предписания за домашна изолация.
До 24.10.2021 г. вкл. в област Силистра са извършени общо 32 287 дози ваксина, като
със завършена ваксинална схема са 16 912 лица (18,8% от подлежащото население).Общ
брой ваксинирани деца от 12 до 18 год. възраст – 176 и 68 на 19 год. възраст или общо –
244. С трета бустерна доза са ваксинирани 171 лица.
През последните дни, след въвеждане на противоепидемичните мерки със Заповед №
РД-01-856/19.10.2021г. се наблюдава ръст в броя на ваксинираните лица с първа доза
ваксина, като само за 5 дни са имунизирани 776 нови лица.
За последните две седмици са отчетени 801 проверки на ПЕМ (от ОДМВР, РЗИ,
ОДБХ и общински администрации). Наказателна дейност не е реализирана.
Д-р Начева подчерта, че следва да се наблегне върху контрола по спазване на мерките, формулирани в заповедта на министъра на здравеопазването.
Г-жа Тодорова постави на вниманието на членовете на щаба въпросите относно тестовете, изграждането на Ковид-зона в ДКЦ Силистра, безплатните лекарства и ангажираността на лекарите в доболничната помощ в процеса по овладяване разпространението
на вируса.
Д-р Начева поясни, че освен на лечебните заведения и ЦСМП, от миналата седмица
безплатни антигенни тестове са предоставени и на лаборатории и лечебни заведения, които могат да издават електронен сертификат от бърз антигенен тест. В лабораториите
самите тестове са безплатни, пациентите ще заплащат по 10,00 лв. за пробовземането и
извършването на пробата. Тя увери, че има достатъчно количества тестове, очаква се да
получат още, а РЗИ също е закупила известно количество със средства от бюджета си.
Д-р Начева сподели идеята в сградата на РЗИ да се обособи кабинет с манипулационна,
който да обслужва само пациенти, които са поставени под карантина и в изолация. Кабинетът ще е с отделен вход, а по този начин ще се намали натоварването на лабораториите.
Относно Ковид-зоната, д-р Начева заяви, че се оказва, че в ДКЦ нямат достатъчно
специалисти, а не могат да се наемат от други лечебни заведения, такова е становището
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на РЗОК. Д-р Начева отново подчерта, че една такава зона ще облекчи много работата
на болниците.
Г-н Атанасов обясни, че съгласно Методика, разработена от Министерство на здравеопазването, право да организират Ковид-зона имат само 4 медицински центъра в областта. Проведени са разговори, като се оказва, че единствено в ДКЦ Силистра може да
се изгради такава зона. Според Методиката, в тази зона следва да работят специалистите
от медицинския център, не се допуска наемане на външни лица, а ДКЦ Силистра няма
нужните специалисти. Поради тази причина РЗОК не може да сключи договор, за да се
създаде такава зона. Другото изискване е медицинският център да има собствен рентген
и клинична лаборатория.
Д-р Начева заяви, че ще продължат да работят в посока обособяване на Ковид-зона.
Тя подчерта, че вече общопрактикуващите лекари могат да изписват безплатни лекарства
за лечение на COVID-19.
Г-жа Тодорова попита дали има единен протокол за действие от страна на пациент,
който констатира, че има симптоми.
Д-р Начева обясни, че следва да се обърне към личния лекар, който да го насочи.
Другият вариант е чрез ЦСМП. Практиката показва, че личните лекари не искат да преглеждат болни от COVID-19, правят консултация по телефон или ги насочват директно
към лечебно заведение.
Д-р Славов обясни, че мобилния Ковид-сектор в болницата в Силистра е готов, оборудван е, но тук отново стои проблемът с персонала и в частност с липсата на медицински сестри. Той увери, че има лекари, лекарства, кислород, но няма медицински сестри.
Проблемът би могъл да се реши с командироване на медицински сестри от други болнични заведения или общински структури. Въпреки това, е направена вътрешна реорганизация, като предстои в началото на следващата седмица този сектор да бъде пуснат в
експлоатация. Той разполага с 25 легла за Ковид-болни. Д-р Славов заяви, че всички
лекари и медицински сестри работят извънредно и са на предела на физическите си сили.
МБАЛ Силистра действа на социален принцип и залага на истинско лечение, но по този
начин се блокират легла за по-дълъг период от време. Д-р Славов изрази съжаление, че
идеята за неотложен кабинет, който да действа като Ковид-зона, не се е осъществила,
като към момента Спешно отделение се е превърнало в своеобразна Ковид-зона. Д-р
Славов препоръча да се подобри дейността на ЦСМП, защото в момента се транспортират болни в МБАЛ Силистра, без да са им направени първични изследвания и прегледи.
Д-р Славов изрази съжаление и от незаинтересоваността на общопрактикуващите
лекари към лечението на пациенти с COVID-19. На сайта на МБАЛ Силистра са качени
протоколи за профилактика на първите симптоми и използване на антивирусни препарати, които биха стопирали развитието на вируса в начален етап.
По отношение на високата смъртност, д-р Славов заяви, че тя се дължи на факта, че
пациентите търсят помощ едва когато състоянието им се влоши. Това също е свързано с
доболничното лечение, което не е адекватно.
Д-р Начева отново подчерта, че решаването на тези проблеми до голяма степен зависи от добрата воля на лекарите и медицинските сестри. Тя отново призова общините
да помогнат кадрово на МБАЛ Силистра, тъй като всички общини са акционери в дружеството. Да се проведат разговори с медицински сестри от кабинетите в училищата и
останалите общински структури.
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Г-жа Мария Недялкова заяви, че в община Силистра е проведена такава среща, на
която са се отзовали голям брой медицински сестри, но всички отказват да работят в
болницата, дори и да не са в Ковид-сектора. Тя подчерта, че със заповед на кмета на
общината могат да се командироват медицински сестри единствено в общински структури, но не и в болнични заведения.
Д-р Славов подчерта, че имат много добро сътрудничество с болницата в Дулово.
Той увери, че въпреки утежнената ситуация, в МБАЛ Силистра работят всички останали
структури и обслужват пациенти с различни заболявания.
Д-р Начева за пореден път подчерта, че в РЗИ има недостиг на човешки ресурс. За
да е качествен и навременен контролът, той трябва да се осъществява от служители с
вменени контролни функции, които не изпълняват други задачи. Към момента, в РЗИ
Силистра това е много трудно осъществимо. Тя отново заяви, че разчитат на останалите
структури – ОДБХ, ОДМВР, общините и Инспекция по труда да осъществяват контрол,
съгласно компетенциите си.
Г-жа Тодорова призова да се проведе среща с директора на ОДБХ, за да се обсъди
въпроса с контрола в обектите, които те проверяват.
Г-н Димо Василев подчерта, че служителите на ОДМВР са в денонощен режим на
работа, като тяхната функция е да оказват съдействие на РЗИ и ОДБХ, а не да правят
самостоятелни проверки. Той призова за по-строг контрол в големите супермаркети, тъй
като, по техни наблюдения, там не се спазват противоепидемичните мерки.
Г-н Шабан Осман заяви, че в община Главиница се следи за спазването на противоепидемичните мерки, има издадени две заповеди от кмета на общината в тази посока.
Г-н Николай Николов подчерта, че не е необходимо мерките от заповедта на министъра на здравеопазването да бъдат преповтаряни в заповеди на кметовете на общини,
достатъчно е да се създаде добра организация за осъществяване на качествен контрол.
По отношение на Инспектората към община Силистра, г-н Николов обясни, че там работят 5 човека, половината от които без зелен сертификат, като техните правомощия са
да осъществяват контрол по общинските наредби. Той увери, че на двата открити пазара
е създадена организация за спазване на противоепидемичните мерки, в общината не се
планира провеждане на масови събития, клубовете на пенсионера и читалищата са затворени. По отношение на Дневните центрове за рехабилитация, г-н Николов заяви, че
те не следва да бъдат затваряни, като увери, че там се работи на индивидуален принцип
и няма струпване на хора.
Г-жа Геновева Кондова заяви, че е възложила на директорите на училища в трите
общини, които вече са в тъмночервена зона, да разработят графици за ротационен принцип на обучение. Графиците ще бъдат изпратени за одобрение в МОН. Тя изказа притеснения относно учениците от ПСУАУ „Атанас Буров“, които са разпределени в две други
училища, тъй като в сградата на гимназията текат ремонтни дейности. При тях ще е
трудно да се нагодят графиците, като г-жа Кондова помоли РЗИ за съдействие.
В резултат на проведената дискусия, г-жа Тодорова предложи следния проект за решение:
„Членовете на Областния кризисен щаб за борба с коронавируса решиха:
 Кметовете на общини да издадат заповеди с противоепидемични мерки, съобразно спецификата на нивото на заболяемост на територията на общината
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 Всички институции и органи на местната власт да осъществяват превантивен и
последващ контрол по спазване на въведените противоепидемични мерки, съгласно техните компетенции
 В общините с достигната 14-дневна заболяемост между 250 и 500 на 100 000 население, присъственото обучение да се организира по график, утвърден от министъра на образованието и науката.“
Гласуване: „за“ – 16, „против“ – 0, „въздържал се“ – 0.
С единодушие, членовете на Областния кризисен щаб приеха следното решение:
„
 Кметовете на общини да издадат заповеди с противоепидемични мерки, съобразно спецификата на нивото на заболяемост на територията на общината
 Всички институции и органи на местната власт да осъществяват превантивен и последващ контрол по спазване на въведените противоепидемични
мерки, съгласно техните компетенции
 В общините с достигната 14-дневна заболяемост между 250 и 500 на 100 000
население, присъственото обучение да се организира по график, утвърден от
министъра на образованието и науката.“
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:
Ели Тодорова – областен управител

Изготвил протокола:
Елка Михайлова – главен експерт

6

