Вътр. №1-349-619/13.09.2021 г.

ПРОТОКОЛ №6
Заседание на Областния кризисен щаб за борба с коронавируса
гр. Силистра, 13.09.2021 г.
Днес, 13.09.2021 г., от 11,00 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 Габриела Миткова – началник на РУО Силистра
5. Г-н Явор Минков – РДПБЗН
6. Д-р Велико Павлов – ЦСМП Силистра
7. Г-жа Иванка Апостолова – РЗОК Силистра
8. Г-жа Валентина Токушева – зам.-кмет на община Кайнарджа
9. Д-р Димитър Стефанов – кмет на община Тутракан
10. Г-жа Мария Недялкова – зам.-кмет на община Силистра
11. Д-р Юксел Ахмед – кмет на община Дулово
12. Г-н Шабан Осман – община Главиница
13. Г-жа Еда Самиева – зам.-кмет на община Ситово
14. Г-жа Веселина Милушева – Районна прокуратура
15. Д-р Теодор Иванов – МБАЛ „Силистра“ АД
На заседанието присъстваха: г-н Минчо Йорданов – заместник областен управител,
г-н Николай Николов – директор на дирекция „Правна“, община Силистра и г-н Мирослав Калинов – директор на дирекция „Финанси“, община Силистра.
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. №03-48-32/07.09.2021 г. от директора на РЗИ Силистра. Г-жа Тодорова обяви, че е налице необходимият кворум за провеждане на редовно заседание. Тя предложи на членовете на Областния щаб да гласуват
следния проект на дневен ред:
1. Доклад за актуалната епидемична обстановка на територията на областта.
Докладва: директор на РЗИ Силистра
2. Прилагане на противоепидемичните мерки от Заповед №РД-01-748/02.09.2021 г.
на министъра на здравеопазването.
Докладват: кметовете на общини
3. Организация на работа на учебните заведения на територията на област Силистра
за новата учебна година.
Докладва: началник на РУО Силистра и кметове на общини
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4. Други.
Гласуване: „за“ – 15, „против“ – 0, „въздържал се“ – 0.
Така предложения проект на дневен ред беше приет с единодушие.
По т. 1 от дневния ред 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 12.09.2021 г. вкл. в област Силистра са регистрирани общо 6702 случая с Ковид19 (1,4% от 471 272 случая за страната). За последните 2 седмици (35-36) 14-дневната
заболяемост в област Силистра е 275/100 хил. население и бележи слаб ръст, в сравнение
с предходния 14-дневен период (280/100 х.), при регистрирани съответно 294 и 299 случая. От средата на август се наблюдава устойчив ръст в новорегистираните случаи с Ковид-19, като на седмична база са регистрирани средно по 143 нови случая. Откакто област Силистра навлезе в червената зона на разпространение на Ковид-19 (250-500 на 100
х.), 14-дневната заболяемост е с относителна стабилност в диапазона от 261 до 280 на
100 хил. При изпълнение на ПЕМ, въведени от 7 септември 2021 г., се очаква заболяемостта да се задържи на долната граница на червената зона и постепенно да спада.
Новите 294 случаи за периода 30.08-12.09.2021 г. (35-36 седм.) разпределени по общини са: Силистра – 147, Тутракан – 56, Дулово – 41, Главиница – 33, Ситово – 7, Кайнарджа – 9, Алфатар – 1.
Населени места с по-голям брой заразени: Силистра (111), Тутракан (19), Дулово (21),
Айдемир (20), Калипетрово (7), Старо село (30), Падина (10), Искра (6), Черник (7) и Цар
Самуил (5). По-голяма част от случаите са в резултат на възникнали семейни огнища с
1-3 болни. Данни за епидемична свързаност извън семействата има в селата Старо село
(група от пенсионерски клуб са пътували с автобус до Ст. Загора за участие във фолклорен фестивал), с. Падина (около 40 завърнали се от рискови държави през предходните
няколко седмици, посещения на големи сватби в селото) и с. Искра (завърнали се от
рискови държави, посещение на сватба в гр. Дулово).
Сред заболелите са регистрирани 89 ваксинирани лица: с 1 доза – 27 (14 хоспитализирани и 2 починали); с 2 дози – 62 (2 хоспитализирани).
Възрастовата структура показва доминиращо засягане на групите от 40 до 64 год.
(114 сл./39%) и на 65+год. възраст (118 сл./40%), следвани от 20-39 год. (56 сл./19%) и 019 год. (6 сл./2%). За периода са регистрирани 4 деца в ученическа възраст.
През 14-дневния период (35-36 седм.) са хоспитализирани 65 болни потвърдени с Ковид-19 (23% от общо регистрираните), от тях 59 – в болниците в област Силистра (41–
Силистра, 8 – Тутракан и 10 – Дулово). Починалите са 27 от общо 301 за 2021 г. и 433 за
целия период от март 2020 до 12.09.2021 г. (за 2020 г. починалите са 132).
Със Заповед №РД-01-140/07.09.2021г. на директора на РЗИ-Силистра, към 12.09.2021
г. в трите болници са разкрити общо 109 легла за пациенти с Ковид-19: 69 в МБАЛСилистра, в т.ч. 5 интензивни; 20 в МБАЛ-Дулово и 20 в МБАЛ-Тутракан.
На този етап не се налага преустановяване на плановия прием и на плановите операции в болниците в област Силистра. Средно дневно в трите болници са настанени общо
по 65-75 болни.

2

До 12.09.2021 г. вкл. в област Силистра са извършени общо 27471 дози ваксина. От
тях със започнала ваксинация 13597 лица (15% от подлежащото население), със завършена ваксинална схема са 13 874 (15,4% от подлежащото население). За наблюдавания
14-дневен период за имунизация са се включили нови 257 лица. Темпът на ваксиниране
е бавен, общият брой на ваксинираните е незадоволителен за постигане ефект на колективен имунитет.
След разрешаване на ваксините на Пфайзер и на Модерна за лица навършили 12 години, са обхванати общо 169 лица: 117 до 18 год. възраст и 52 на 19 год.
За периода 30.08.-12.09.2021 г. са отчетени 494 проверки на ПЕМ (от ОДМВР, РЗИ,
ОДБХ и общински администрации), в т.ч. 8 съвместни. Не са предприети коригиращи
мерки.
От 07.09.2021 г. са в сила противоепидемичните мерки съгласно Заповед №РД-01748/02.09.2021 г. на министъра на здравеопазването, с които се цели намаляване темпа
на предаване на заразата, снижение на заболяемостта и намаляване на случаите нуждаещи се от хоспитализация.
Д-р Начева предложи на вниманието на членовете на щаба два акцента, по които да
се проведе дискусия:
1. В аптечната мрежа се продават бързи антигенни тестове
Налице е широка достъпност на този вид тестове за изследване, без да се докладва/вписва в НИС-Ковид-19 положителния резултат. Това прави възможно асимптомни лица, с домашен положителен резултат да не бъдат поставяни в изолация и да
бъдат източник за заразяване на места за обществено ползване (таксита, обществен транспорт, магазини, театри, клубове, работни места, организирани семейни и обществени
събития и др.).
2. Не се определят от всички кметове на общини противоепидемични мерки с
нарочени заповеди, с които да се обхванат специфични за общината места и
дейности с обществено значение, по населени места, носещи потенциал за
близки контакти с риск за заразяване с Ковид-19
В населените места продължават да са отворени пенсионерски клубове, да приемат
потребители дневните центрове за социална рехабилитация и други подобни клубове по
интереси, да работят магазини за хранителни стоки по селата, които създават нерегламентирани условия за заседяване с цел консумация и предпоставка на близки и продължителни контакти.
Не се предупреждават организаторите на големи семейни събирания, с оглед предотвратяване на множество близки контакти и висок риск от заразяване на присъстващите.
Не се контролира обществения транспорт за безопасен превоз на пътниците.
Не се упражнява ефективен контрол на карантинираните лица.
При провежданите епидемиологични проучвания от служители на РЗИ-Силистра по
телефон лицата спестяват важна информация, укриват контактни лица, не могат да им се
издадат предписания за карантина и същите безпрепятствено са в контакт с населението
в селото, общината, областта, страната.
Д-р Начева подчерта, че е необходимо по-голямо съдействие от кметовете/кметските
наместници по населени места и районните полицейски инспектори при контрола на лицата в карантина и за прилагане на противоепидемичните мерки.

3

РЗИ-Силистра не разполага с кадрови ресурс позволяващ постоянен контрол във
всички населени места и обекти. Акцент в контролната дейност на РЗИ-Силистра са високо рискови обекти и събития, както и проверки по сигнали.
Г-жа Тодорова благодари на д-р Начева за изчерпателния доклад и попита дали, съгласно Националния план, има разписан единен протокол за лечение на Ковид-19 и какви
са данните от резултатите на секвениране на вируса.
Д-р Начева обясни, че екип от министерство на здравеопазването е разработил интерактивно ръководство за лечение на Ковид-19, което е достъпно – публикувано е на сайта
на Министерство на здравеопазването. По отношение на секвенирането, д-р Начева посочи, че 90% от всички положителни проби от PCR тестове показват Делта варианта на
вируса.
Г-жа Тодорова попита дали в област Силистра има достатъчна наличност от медикаментите, необходими за лечение на болни от Ковид-19.
Д-р Начева обясни, че в област Силистра все още няма създадена организация по заработването на Ковид-зона. Такава зона ще заработи в ДКЦ Силистра, след като се
сключи анекс към договора с РЗОК за включване на тази дейност и се осигури необходимата апаратура от Министерство на здравеопазването. По отношение на лечението в
болнична среда – то е безплатно, медикаментите се осигуряват от Министерство на здравеопазването – ежеседмично, по заявка, медикаментът е „Ремдесивир“. Всички останали
медикаменти се осигуряват от болничните заведения.
Г-жа Тодорова попита дали РЗИ получават справки за наличие на медикаментите.
Д-р Начева обясни, че болниците в Силистра и Тутракан изпращат справки в РЗИ,
като винаги се поддържа необходимата наличност от медикаменти.
По т. 2 от дневния ред г-жа Тодорова даде думата на представителите на общините
да докладват за контрола върху спазването на противоепидемичните мерки, който осъществяват на територията на общината.
Г-н Шабан Осман от община Главиница заяви, че на основание заповедта на министъра на здравеопазването, кметът на община Главиница е издал три заповеди за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на общината: една за с. Падина, където се отчита висок брой заболели, втората – за всички населени места и третата – за
сградата на Общинска администрация. Заповедите са разпространени сред кметовете на
населени места, както и сред собствениците на търговски обекти срещу подпис. Г-н Осман сподели, че първата заповед е имала ефект, тъй като значително се е ограничило
струпването на хора на открито и закрито.
Г-жа Тодорова попита как се упражнява контрол върху спазване на мерките, заложени в заповедите.
Г-н Осман обясни, че работят съвместно със служители на полицията по осъществяване на контрол. Той сподели, че проблемът е в това, че хората не осъзнават опасността
и прикриват болни и лица, подлежащи на карантина.
Д-р Димитър Стефанов – кмет на община Тутракан заяви, че е издал заповед с противоепидемични мерки, която е разпространена сред кметовете на населени места, детски градини и училища. Затворени са всички пенсионерски клубове.
Г-жа Мария Недялкова заяви, че със заповед на кмета на община Силистра са затворени всички пенсионерски клубове. В социалните услуги на територията на общината се

4

осъществява строг контрол, като свиждания се допускат само извън сградите. Изпратено
е писмо до детските градини и училищата за организиране на посещенията – осигуряване
на различни входове за достъп с цел недопускане смесване на ученици от различни класове, както и деца от различни групи в детските градини. На територията на общината са
отменени всички масови събития на открито, а останалите се провеждат при изключително строг контрол. При провеждането на музикалния конкурс „Дунавски звезди“ са
били спазени всички противоепидемични мерки. Г-жа Недялкова подчерта, че служителите на отдел „Инспекторат“ към община Силистра ежедневно извършват проверки за
спазване на противоепидемичните мерки, като за изминалата седмица са извършени 95
такива. В резултат на проверките не са установени съществени нарушения, издадени са
няколко предписания.
Г-н Николай Николов уточни, че информация за ДКЦ Силистра следва да се изиска
от Общински съвет Силистра.
Г-н Димо Василев – началник отдел „Охранителна полиция“ към ОД на МВР Силистра увери, че още през настоящата седмица ще се възстановят засилените проверки за
спазване на карантината от карантинираните от РЗИ лица. Към момента се извършват
проверки в заведенията за хранене и нощните заведения – за спазване на часовете за затваряне. По отношение на частните и семейни събирания, г-н Василев посочи, че ще се
опитат да осъществят контрол за ограничаване броя на присъстващите лица.
Д-р Юксел Ахмед – кмет на община Дулово заяви, че на входа на сградата на Общинска администрация се осъществява постоянен филтър на посетителите. Още в началото
на пандемията е издал заповед за преустановяване дейността на общинския ежеседмичен
пазар. Организиране на пазари се допускат в някои населени места, но те са в по-малък
мащаб и няма струпване на хора. Д-р Ахмед сподели, че е резервиран относно мярката
за затваряне на пенсионерските клубове, тъй като има натиск от тяхна страна. Но, предвид обстоятелствата и практиката в останалите общини, д-р Ахмед заяви, че вероятно ще
издаде подобна заповед.
По отношение на „МБАЛ – Дулово“ ЕООД, д-р Ахмед подчерта, че Ковид-отделението работи, но има недостиг на лекарски персонал. Броят на медицинските сестри на този
етап е достатъчен.
Д-р Теодор Иванов от „МБАЛ – Силистра“ АД заяви, че помещенията в ДКЦ са оборудвани, персонал е осигурен, макар и недостатъчен към момента. Той увери, че се търсят възможности за привличане на медицински персонал.
Г-жа Мария Недялкова уточни, че по инициатива на изпълнителния директор на болницата – д-р Васил Славов, е проведена среща с всички медицински сестри, като им е
предложена работа в други отделения, а не в Ковид-сектора. Проведени са разговори и с
ръководството на Русенски университет, като се търсят възможности за привличане на
млади медицински сестри.
Г-жа Габриела Миткова – началник на РУО Силистра, заяви, че има издадена заповед
на министъра на образованието и науката за откриване на учебната година, в която е
разписана организацията на събитията. Освен това има и разпратени разяснителни писма
до училищата. Г-жа Миткова подчерта, че над 60% от педагогическия персонал в областта е защитен срещу Ковид-19 – ваксинирани и преболедували. При непедагогическия персонал процентът е малко по-нисък. Утвърдени са насоки от министъра на обра-
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зованието и науката за справяне с COVID-19. Тя заяви, че е необходимо да създадат координация с РЗИ по отношение на информацията за карантинирани ученици. В насоките
е описан и редът за преминаване в онлайн обучение. Три са органите, които ще вземат
решение за преминаване в онлайн форма на обучение – Педагогически съвет, РЗИ и Областен кризисен щаб. Според г-жа Миткова, Общинските кризисни щабове също би следвало да могат да вземат решение, направено е предложение до министерството, но все
още няма промяна.
В община Ситово има издадена заповед на кмета с противоепидемични мерки. Служители на общината извършват съвместни проверки със служители от Полицейско управление за спазване на мерките, както и на карантината. Ежеседмично и ежемесечно се
изпращат справки към РЗИ Силистра.
Кметът на община Алфатар е издал заповед, с която са определени длъжностните
лица, които да осъществяват контрол за изпълнението на противоепидемичните мерки.
Контролни функции са възложени и на кметове и кметски наместници на населени места.
Ежедневно се осъществява контрол в търговските обекти, като до момента не са констатирани нарушения. За периода на действие на заповедта на министъра на здравеопазването, на територията на общината не са планирани масови събития. В сградата на Общинска администрация е въведен пропускателен режим.
В резултат на проведената дискусия, г-жа Тодорова предложи следния проект за решение:
„
 Кметове на общини да издадат заповеди с противоепидемични мерки, с които да
се обхванат специфични за общината места и дейности с обществено значение, по
населени места, носещи потенциал за близки контакти с риск за заразяване с Ковид-19.
 Кметовете на общини и населени места да осъществяват засилен контрол върху
организирането на големи семейни и частни събирания.
 Да се засили контролът върху обществения превоз на територията на областта.
 Да се предприемат мерки по преустановяване дейността на пенсионерските клубове, дневните центрове за социална рехабилитация и други подобни клубове по
интереси на територията на областта.
 Кметовете на общини и населени места, съвместно със служители на ОД на МВР,
да осъществяват контрол върху карантинираните лица.“
Гласуване: „за“ – 15, „против“ – 0, „въздържал се“ – 0.
С единодушие, членовете на Областния кризисен щаб приеха следното решение:
„
 Кметове на общини да издадат заповеди с противоепидемични мерки, с които да се обхванат специфични за общината места и дейности с обществено
значение, по населени места, носещи потенциал за близки контакти с риск за
заразяване с Ковид-19.
 Кметовете на общини и населени места да осъществяват засилен контрол
върху организирането на големи семейни и частни събирания.
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 Да се засили контролът върху обществения превоз на територията на областта.
 Да се предприемат мерки по преустановяване дейността на пенсионерските
клубове, дневните центрове за социална рехабилитация и други подобни клубове по интереси на територията на областта.
 Кметовете на общини и населени места, съвместно със служители на ОД на
МВР, да осъществяват контрол върху карантинираните лица.“
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
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