
Вътр. №1-349-23/19.03.2020 г. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №4 

Заседание на Областния кризисен щаб за борба с коронавирус 

гр. Силистра, 18.03.2020 г, 14,00 ч. 

 

 

 Днес, 18.03.2020 г. в 14,00 ч., в заседателната зала в сградата на Областна 

администрация Силистра, се проведе заседание на Областния кризисен щаб за борба с 

коронавируса. Присъстваха членовете на щаба и кметовете на общини в областта, видно 

от присъствения списък, който е неразделна част от протокола. 

 Г-н Ивелин Статев – областен управител, откри заседанието, като подчерта, че 

то се свиква по инициатива на д-р Теодора Начева – директор на РЗИ – Силистра, като 

са поканени и кметовете на общини, за да се обсъдят противоепидемичните мерки. 

 Г-н Статев даде думата на д-р Начева. 

 Д-р Начева запозна присъстващите с разпореждане, според което РЗИ следва да 

осъществява граничен медицински контрол спрямо завръщащите се български граждани 

от чужбина и да издава предписания за спазване на карантинния срок. Тези лица ще 

подписват и декларация, че са запознати с наказателната отговорност за неспазване на 

карантината. Д-р Начева увери, че е създадена вече организация с ОД на МВР и ГПУ. 

 Д-р Начева сподели, че има издадени указания и за тежкотоварните камиони, 

като мерките при тях са 14 дневна карантина или кратка пауза, след което продължават 

да изпълняват курсовете си. Като допълнение на заповедта на министъра на 

здравеопазването – забранява се влизането и пребиваването на територията на Република 

България на тежкотоварни камиони от Иран. 

 По повод засиления трафик на завръщащи се български граждани и издаването на 

предписания за карантина, д-р Начева уточни, че предписания се издават единствено от 

дежурен служител на РЗИ. Кметовете на населени места нямат право да издават такива 

предписания. Д-р Начева увери, че кметовете на общини са запознати с тази мярка. Тя 

помоли кметовете на общини да информират кметовете на населени места, че следва да 

изготвят списъци с подробни данни за лицата, завърнали се от чужбина, да ги уведомят, 

че са задължени да спазват 14 дневна карантина и да изпратят списъците в РЗИ. Тези 

лица не трябва да посещават личния лекар, при оплаквания следва да му се обадят по 

телефон. От своя страна личните лекари следва да преценяват много прецизно кой 

пациент наистина се нуждае от транспортиране до инфекциозно отделение, където 

преценката дали да се хоспитализира е на инфекциониста. Пациентите се сортират 

според тежестта на симптомите, възрастта и възможността за домашна карантина. 

 По отношение на допълнението към заповедта на министъра на здравеопазването, 

д-р Начева заяви, че бръснарски и фризьорски салони могат да работят при стриктно 

спазване на санитарно-хигиенните изисквания и пропускателния режим. За малките 

павилиони за хранене важи същото, като спазват същите мерки и предлагат само 

закупуване на храна. 



 Д-р Начева обърна внимание и към друг тип обекти – обществените трапезарии, 

за които контролът е предоставен на РЗИ. Тя заяви, че на всички обществени трапезарии 

на територията на областта ще бъде издадено становище за спазване на предписанията, 

след като бъдат проверени. Д-р Начева поясни, че разчита и на контрол от страна на 

кметовете на общини, както и да осигурят подходящ режим на работа – разнос на храната 

по домовете. 

 Д-р Димитър Стефанов – кмет на община Тутракан увери, че  в община Тутракан 

вече е създадена такава организация, като храната се доставя по домовете в съдове за 

еднократна употреба. 

 Д-р Начева обясни, че е провела разговор с директора на ДБТ – Силистра по 

отношение на сроковете за регистриране в Бюро по труда на безработните лица, 

завръщащи се от чужбина, като от РЗИ ще предоставят информация на ДБТ, а те 

съответно ще информират подлежащите на регистрация лица. 

 По отношение на уязвими лица и семейства, на които следва да се осигурява топъл 

обяд и хранителни продукти, д-р Начева заяви, че ще подават информация на РДСП, 

където ще правят преценка кои лица подлежат на тази услуга. 

 Д-р Начева уведоми кметовете на общини, че министър-председателят е създал 

логистично-координационен център, към който могат да се подават заявки за лични 

предпазни средства и препарати за дезинфекция, като ги прикани в най-кратък срок да 

направят такива заявки. 

 По отношение на обществения транспорт, д-р Начева обясни, че следва да се 

вземе решение кой ще осъществява контрол дали се спазват предписанията за 

дезинфекция. 

 Г-н Статев заяви, че това следва да правят собствениците на транспортни фирми. 

 Д-р Юлиян Найденов – кмет на община Силистра увери, че община Силистра е 

уведомила всички транспортни фирми, като е съкратила до минимум броя на линиите. 

 Г-н Илиян Великов – заместник областен управител подчерта, че следва да се 

вземат мерки и по отношение на лицата, завръщащи се от райони в страната, в които има 

доказани случаи на заразени  с COVID-19. 

 Д-р Начева заяви, че има официална информация за три такива лица, завърнали 

се от Банско, осъществен е контакт с тях и са поставени под домашна карантина. 

 Д-р Даниела Костадинова – изпълнителен директор на „МБАЛ – Силистра“ АД 

помоли управителите на общинските болници при случай на пациенти с проявена 

клиника, но без сериозни съмнения за коронавирус, да не се изпращат в МБАЛ – 

Силистра, а да се лекуват в общинската болница. Според нея личните лекари ги насочват 

директно към областната болница, а това не е необходимо, защото по този начин се 

заемат болнични легла в инфекциозно отделение, които ще са необходими за случаи на 

пациенти, заразени с COVID-19. 

 Г-н Атанас Атанасов – директор на РЗОК – Силистра поясни, че е удължен с 

един месец срока за лекарства, които се получават с протокол. За хронично болните е 

улеснена процедурата – само с рецептурна книжка лекарствата се получават от аптеката, 

от която последно са получени.  

Г-н Атанасов поясни, че част от пациентите, нуждаещи се от болнично лечение за 

COVID-19 ще бъдат с неуреден здравноосигурителен статус. Ако не са от категорията 



здравнонеосигурени, за които заплащане се извършва по реда §2, ал.1 от Закона за 

бюджета на НЗОК чрез трансфери от МЗ, или по реда на  Постановление № 17 на 

Министерския съвет от 2007 г., те следва да възстановят здравноосигурителните си права 

до деня на дехоспитализацията. Това при нормални условия в най-честия случай се 

извършва от техни близки, които посещават офис на НАП. Как ще се осъществява това 

при условия на наложена карантина и на близките на пациентите, както и в случаите, при 

които пациент няма близки или други лица, които биха могли да направят плащане на 

здравноосигурителни вноски за негова сметка?  

Г-н Любен Сивев – кмет на община Кайнарджа попита по какъв начин ще се 

лекуват лица, които не са здравно осигурени и нямат възможност да си заплатят 

здравните осигуровки. 

 Г-н Статев увери, че ще бъде изпратено писмо до министъра на здравеопазването 

със запитване по тези въпроси. Той поясни, че следващите заседания на кризисния щаб 

ще се провеждат в по-тесен състав, за да се спазват противоепидемичните мерки, 

благодари на присъстващите и закри заседанието. 

  

Копие от протокола да се изпрати на членовете на Областния кризисен щаб и 

Националния оперативен щаб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утвърдил:               (П) 

  Ивелин Статев – областен управител 

 

 

 

 

Изготвил протокола:         (П) 

   Елка Михайлова – старши експерт 


