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ПРОТОКОЛ №6 

Работна среща на оперативна група към Областния кризисен щаб за борба с 

коронавирус 

24.04.2020 г, 16,00 ч., гр. Силистра 

 

 

 Днес, 24.04.2020 г. в 16,00 ч., в заседателната зала в сградата на Областна 

администрация Силистра, се проведе работна среща на оперативна група към Областния 

кризисен щаб за борба с коронавируса. На срещата присъстваха:  

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

2. Старши комисар Юлиян Караславов – директор на ОД на МВР Силистра 

3. Д-р Даниела Костадинова – изпълнителен директор на „МБАЛ – Силистра” АД 

4. Д-р Константин Попов – управител на „МБАЛ – Дулово” ЕООД 

5. Д-р Енчо Василев – директор на ЦСМП Силистра 

6. Д-р Мария Димитрова – председател на Общински съвет – Силистра  

7. Представител на Гранично полицейско управление – Силистра 

На срещата присъства и д-р Юлиян Найденов – кмет на община Силистра. 

 Г-н Ивелин Статев – областен управител и председател на Областния кризисен 

щаб, откри срещата, като очерта няколко основни въпроса за обсъждане: 

1. Информация за актуалното състояние на двамата жители на с. Сребърна, 

лекуващи се от COVID-19 в силистренската болница. 

2. Информация за броя на контактните лица на третия заразен – д-р Силвия Славова. 

3. Актуални данни от ГКПП – Силистра за проверките и граничния контрол. 

4. Резултатите от пробите на контактните лица на третия заразен. 

5. Актуални данни за работата на контролно-пропускателните пунктове и 

наблюдението на лицата, поставени под карантина. 

6. Организация от страна на община Силистра за спазване на мерките за социална 

изолация. 

Г-н Статев даде думата на д-р Начева да докладва по първите два въпроса. 

Д-р Начева направи ретроспекция на случая с двамата заразени от с. Сребърна – на 

30.03.2020 г. са постъпили за лечение в „ МБАЛ – Силистра” АД, като от 11 и 12 април 

са в отделението по анестезиология и интензивно лечение. Към момента мъжът е на 

инвазивна белодробна вентилация, като междувременно е получил и инсулт. Последните 

проби, които са им направени, отново са положителни за COVID-19.  

Относно третия случай – д-р Начева уточни, че жената е постъпила на 21.04.2020 г., 

като от 24 април е в отделението по анестезиология и интензивно лечение. До момента 

са установени 20 контактни лица, които са пациенти на д-р Славова, преглеждани в 

кабинета й на 16 април, в това число – медицинската сестра и родителите й. Всички те 

са с предписание от РЗИ и поставени под карантина. Установени са още 7 контактни 

лица, които не са поставени под карантина, тъй като контактът е бил краткотраен и с 

предпазни средства. Тези 7 лица са получили препоръки от РЗИ. 
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Д-р Димитрова заяви, че са получени сигнали за нарушаване на карантината от 

страна на родителите на д-р Славова. Тя изрази притеснение от евентуално 

разпространение на заразата. 

Д-р Костадинова също заяви, че и при нея са постъпили подобни сигнали. 

Ст. комисар Караславов незабавно разпореди проверка по случая.  

Д-р Начева обясни, че родителите на д-р Славова трябвало да посетят на 24 април 

болницата в 7,00 ч. сутринта, за да бъдат прегледани от инфекционист. Уговорката е била 

да дойдат с автомобил, като спазват всички мерки за безопасност. Това явно не се е 

случило по този начин. 

Г-н Статев също изрази безпокойство от факта и заяви, че не трябва да се толерира 

подобна безотговорност. 

Д-р Костадинова обясни, че действително са посетили болницата, прегледани са от 

инфекционист, като им е отправено предложение да бъдат настанени за наблюдение в 

инфекциозно отделение. Те са отказали да бъдат настанени в болницата. 

Д-р Начева уточни, че в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД в гр. София, където е била 

на лечение майката на д-р Славова, има огнище на заболели от COVID-19 и, в тази 

връзка, карантината им е повече от задължителна. Тя заяви, че е провела разговор с 

майката, като се надява, че няма да бъде нарушавана повече карантината. 

По третия въпрос, от ГПУ заявиха, че обстановката на ГКПП – Силистра е спокойна. 

Пропускат се само товарни автомобили с крайна дестинация – Румъния. На вход се 

пропускат само лица – български граждани, на които се издават предписания за 

карантина. На ден се издават около 40-50 предписания. По отношение на български 

граждани, влизащи в Румъния – поставят се задължително под 14-дневна карантина. 

Ст. комисар Караславов заяви, че продължават проверките на четирите КПП-та на 

изходите на гр. Силистра. До момента са образувани 23 преписки за предоставяне на 

неверни данни в декларациите. Той поясни, че не срещат трудности, прекратени са 

всички отпуски на служители в ОД на МВР. По отношение на поставените под карантина 

лица, той обясни, че при някои се правят проверки по два пъти дневно.Ст. комисар 

Караславов благодари на всички институции за съдействието. 

Д-р Найденов от своя страна благодари на служителите на ОД на МВР, които са 

денонощно по КПП-тата, като заяви, че огромният брой върнати автомобили е 

показателен за тяхната работа. Той изрази огромна благодарност и към колегите си в 

болницата, които полагат грижи за пациентите с COVID-19. Д-р Найденов заяви, че 

община Силистра подпомага институциите, като им осигурява лични предпазни 

средства. Той изрази готовност за предоставяне на още маски и ръкавици. Създадена е 

организация с Инспектората за регулиране на движението на тежкотоварни автомобили 

в града, както и за регулиране на събирания на групи от хора на местата за отдих в града. 

В тези случаи първо се предупреждават гражданите, а след това се подава сигнал до 

органите на МВР. Той напомни, че предстоят още празнични дни и отново трябва да се 

засили контролът. 

Д-р Костадинова сподели, че нейните притеснения са основно в две насоки – 

обезпечаване на ОАИЛ с медицински персонал и недостига на висок клас защитни 

маски. По отношение на медицинския персонал в интензивното отделение, където са 

настанени пациентите с COVID-19, тя обясни, че в момента има 2-ма лекари, 4 мед. 
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сестри и 2-ма санитари, които дават дежурства и, въпреки че пациентите са малко на 

брой, работата е много изтощителна и рискова. Притеснението й идва и от идеята да се 

забранят вторите трудови договори на лекарите, което ще намали броя на  

анестезиолозите – 4-ма анестезиолози ще трябва да покриват две отделения. 

Д-р Костадинова сподели и за една инициатива – започва масово тестване на 

рисковия контингент за COVID-19. Това се случва с помощта на г-н Явор Георгиев, 

който финансира инициативата. 

Д-р Попов увери, че в дуловската болница обстановката е спокойна, като проблемът 

с недостига на защитни маски с висок клас на защита стои и при тях. 

Д-р Димитрова попита, по повод тестването на рисковия контингент, дали 

стоматолозите не попадат в тази група и не следва ли те също да бъдат тествани. 

Д-р Костадинова подчерта, че стоматолозите също са от рисковия контингент и 

трябва да бъдат тествани. 

Г-н Статев помоли д-р Начева и д-р Костадинова да му предоставят информация за 

производители и доставчици на защитни маски от висок клас. Той увери, че за този 

проблем ще бъде уведомен министъра на здравеопазването. Г-н Статев напомни още 

веднъж, че всяка официална информация, отнасяща се до COVID-19 на територията на 

областта, следва да се съгласува между институциите и да се разпространява от 

Областния кризисен щаб. Той благодари на присъстващите и закри срещата. 

 

 Копие от протокола да се изпрати на членовете на работната група, председателя 

на Общински съвет Силистра и кмета на Община Силистра. 

 

 

 

 

 

 

Утвърдил:                        (П) 

  Ивелин Статев – областен управител 

 

 

 

 

Изготвил протокола:                   (П)    

   Елка Михайлова – старши експерт 


