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Вътр. №1-349-578/03.06.2021 г. 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №2 

 

Заседание на Областния кризисен щаб за борба с коронавируса 

гр. Силистра, 03.06.2021 г. 

 

 

 

Днес, 03.06.2021 г., от 11,00 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 Мартин Недялков – директор на ОД на МВР Силистра 

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

5. Г-жа Веселина Милушева – адм. ръководител, Районна прокуратура 

6. Комисар Илко Гецов – началник на ГПУ 

7. Гл. и-р Евлоги Стамов – РДПБЗН 

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

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

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

11. Д-р Теодор Иванов – „МБАЛ – Силистра“ АД 

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

13. Подп. Ивайло Александров – началник на Военно окръжие – Силистра  

14. Д-р Юлиян Найденов – кмет на община Силистра 

15. Г-н Любен Сивев – кмет на община Кайнарджа 

16. Г-н Юнал Халид – община Дулово 

17. Г-жа Иванка Сярова – община Главиница 

18. Г-жа Женя Маринова-Георгиева – община Ситово 

 

На заседанието присъстваха и: 

1. Г-н Минчо Йорданов – заместник областен управител 

2. Г-жа Мая Димитрова – директор на РДСП – 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 писмо с изх. №03-390-1/31.05.2021 г. от дирек-

тора на РЗИ – Силистра и писмо с изх. №16-00-4/31.05.2021 г. от заместник-министъра 
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на здравеопазването по отношение на незадоволителния темп на изпълнение на Нацио-

налния план за ваксиниране срещу COVID-19. Г-жа Тодорова обяви, че е налице необ-

ходимият кворум за провеждане на редовно заседание и напомни, че дневният ред за 

заседанието е изпратен на членовете на Областния кризисен щаб с писмо с изх. №1-349-

577/01.06.2021 г.  

 Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

 

1. Доклад за актуалната епидемична обстановка в област Силистра. 

Докладва: д-р Теодора Начева – директор на РЗИ – Силистра 

2. Предложения за съдействие за ускоряване на ваксинационния процес. 

Кметове на общини и ръководители на териториални структури в сферата на 

социалните услуги и образованието. 

3. Дискусия. 

 

 По т. 1 от дневния ред г-жа Тодорова даде думата на д-р Теодора Начева – ди-

ректор на РЗИ – Силистра да запознае присъстващите с актуалната обстановка по отно-

шение на разпространението на COVID-19 и напредъка на ваксинационните дейности на 

територията на областта. 

 Д-р Начева изложи следните статистически данни: към 02.06.2021 г. на терито-

рията на областта заболелите лица са 5943, от които на домашно лечение – 62, а на бол-

нично – 29; под активна карантина – 231, общ брой починали – 384. Тя обясни, че данните 

сочат за нормализиране и успокояване на обстановката, в сравнение с пика на заболели 

от пролетта. Д-р Начева уточни, че заслуга за това има и започналият в края на 2020 г. 

ваксинационен процес, като изрази безпокойство, че той напредва твърде бавно. Тя на-

помни, че преболедувалите също допринасят за посочените резултати, но акцентира 

върху това, че се счита, че продължителността на имунитета след ваксиниране е по-

дълга. Д-р Начева обясни, че този период на благоприятстващо развитие на инфекцията 

със значително нисък брой заболели, е изключително благоприятен за провеждане на 

активна ваксинационна дейност. 

 По отношение на достигнатите нива на ваксинация в областта, д-р Начева предс-

тави следните данни: 

Имунизациите срещу Ковид-19 в област Силистра се извършват в 5 ВИП (вре-

менни имунизационна пункта), разкрити в РЗИ-Силистра, ДКЦ-Силистра, МБАЛ-Си-

листра, МБАЛ-Дулово и МБАЛ-Тутракан, както и от ОПЛ (на този етап от 50 регистри-

рани ОПЛ, участие, в различна степен, имат 30 от тях). 

Към 31 май 2021 г. в област Силистра са извършени 14 215 дози ваксина. Обхва-

нати са 8141 лица с една доза ваксина (8095 лица с ваксина на двудозов режим и 46 – с 

ваксина на еднодозов режим). При 6074 лица ваксиналната схема е завършена. 

Към 31 май 2021 г. във ВИП и при ОПЛ са обхванати 7844 лица, живеещи на 

територията на областта, по общини както следва: 
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община ваксинирани 

лица 

население 

 

обхват в % 

Алфатар 162  2566 6,3% 

Главиница 476 9705 4,9% 

Дулово 1585 27217 5,8% 

Кайнарджа 173 5001 3,5% 

Силистра 4445 44237 10% 

Ситово 252 4886 5,2% 

Тутракан 741 13240 5,6% 

други 10   

Общо  7844 106852 7,3% 

от други области 336   

Всичко 8180  7,6% 

Възрастовата структура на ваксинираните разделени на две групи (до 60год. и над 

60 год.) е съответно 42,5% и 57,5%.  

Структурата на ваксинираните, съобразно формираните в информационната сис-

тема социални групи показва следния резултат: 

Лица, заети в здравеопазването 521 

Лица от социалната сфера (персонал и потребители) 269 

Лица заети в образованието 367 

Лица ангажирани в организацията и провеждането на изборите 413 

Възрастни лица и лица с хронични заболявания 4931 

Лица, участващи в поддържането функционирането на основни за общес-

твения живот дейности (т.нар. критични инфраструктури) 

230 

Други  1449 

Общо 8180 

Съобразно фазите от Националния план за ваксинация, нисък обхват с ваксинация 

се отчита в социалната сфера (13% при персонала и 37%-при потребителите) и в сферата 

на образованието (около 25% от педагогическия  и непедагогически персонал). 

В сферата на здравеопазването (лекари, дентални лекари, специалисти по здравни 

грижи,  фармацевти и помощен персонал) са ваксинирани 38,6%, като най-висок е отн. 

дял при лекарите – 61%.  

 В обобщение, д-р Начева заяви, че като цяло обхватът на ваксиниране в областта 

е нисък, а темпът изключително бавен. След приключване на ваксинирането по фазите 

от Националния ваксинационен план, беше даден свободен достъп до ваксиниране на 

населението, като започна активното участие на личните лекари. Д-р Начева подчерта, 

че от всички общопрактикуващи лекари в областта, само 30 вземат активно участие във 

ваксинационния процес, тъй като няма механизъм, по който да бъдат задължени. Тя 

уточни, че са проведени разговори с общопрактикуващи лекари, като е постигнат части-

чен резултат. 

 Смущаващ, според д-р Начева, е фактът, че обхватът на ваксиниране в социалната 

сфера е нисък – едва 13% от персонала в социалните услуги и 37% –  на потребителите. 

Нисък е и резултатът в образователната сфера, което е в несъответствие с рисковата 

среда. 

По отношение на трудната достъпност на жителите на отдалечени населени места 

до ваксинацинационните кабинети и личните лекари, д-р Начева заяви, че от две седмици 

РЗИ Силистра има организирани два мобилни екипа, които са извършили ваксинация на 

30 лица в община Дулово и 74 лица в общините Тутракан и Главиница. Изпратено е 

писмо до кметовете на общини с молба за съдействие за информация за трудноподвижни 
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лица, желаещи да се ваксинират, като до момента такава информация не е получена в 

РЗИ. 

 Имайки предвид изложените данни, д-р Начева заяви, че е необходима дискусия 

за набелязване на мерки за ускоряване на ваксинационния процес поне през летните ме-

сеци. 

 Г-жа Тодорова попита дали от РЗИ имат формулирани такива мерки, които да 

бъдат обсъдени. 

Д-р Начева обясни, че няма формулирани мерки, като очаква те да бъдат предло-

жени от членовете на щаба, формулирани и приети на текущото заседание. Тя подчерта, 

че е необходима по-голяма активност от страна на кметовете на населени места и лич-

ните лекари. Кметовете следва да изготвят списъци със желаещи за ваксиниране, които 

да изпратят в РЗИ, оттам съответно да се направи разпределение до съответните екипи. 

Д-р Начева подчерта, че е необходимо да се образува група от поне 10 желаещи, за да 

се изпрати екип на РЗИ на място. По отношение на разкриване на временни пунктове за 

ваксинация на открито, по пример на големите градове, д-р Начева заяви, че този подход 

не е приложим в малките населени места, тъй като има дежурен кабинет в РЗИ – Силис-

тра, където активността е доста ниска. 

Г-жа Тодорова попита дали откритите ваксинационни пунктове са достатъчно на 

брой и по какъв начин биха могли да се информират за ползите от ваксинирането труд-

ноподвижните хора и хората в отдалечените населени места. 

Д-р Начева заяви, че пунктовете са напълно достатъчни към момента и няма 

нужда от разкриване на допълнителни. По отношение на информиране на населението в 

отдалечени населени места, д-р Начева обясни, че там най-близкият контакт е с личните 

лекари, кметовете и здравните медиатори. За съжаление, здравни медиатори има само в 

общините Силистра и Главиница, като те не проявяват особена активност и споделят, че 

активността в ромската общност е много ниска. Д-р Начева заяви, че единственият ра-

ботещ подход в тези общности е взаимодействието с техни лидери. 

Г-жа Тодорова посочи, че освен здравните медиатори, в този процес биха могли 

да се включат и доброволци. Тя благодари на д-р Начева за изложението и по т. 2 от 

дневния ред призова присъстващите да направят своите предложения за мерки за уско-

ряване на ваксинационния процес. 

Г-н Любен Сивев – кмет на община Кайнарджа заяви, че към момента при лич-

ните лекари в общината са се ваксинирали общо 133 души, а нови 9 желаещи са записани 

в списъците, изготвяни по населени места. Той обясни, че непрекъснато се провеждат 

срещи и разговори с населението относно ползите от ваксинирането, но все още същес-

твуват известни резерви у хората, породени най-вече от спекулациите в медиите. Той 

изрази надежда, че изискването за ваксинационен сертификат при пътуване извън стра-

ната ще доведе до увеличаване на желаещите да се ваксинират. И все пак подчерта, че в 

ромските общности е необходимо по-дълго време за убеждаване от ползите от ваксини-

рането, като населението там не се влияе от външни хора, а има доверие само на местните 

лидери. 

 Д-р Теодор Иванов от „МБАЛ – Силистра“ АД посочи, че един от начините за 

ускоряване на процеса, е ваксинирането да се постави като условие при получаване на 

социални помощи. Също така, той подчерта, че в администрациите, институциите и 

предприятията, личният пример на ръководителите е много важен 

 Г-жа Веселина Милушева – административен ръководител на Районна прокура-

тура подчерта, че обвързването на ваксинирането с получаване на социални помощи на-

рушава конституционните права на гражданите, защото ваксинацията е доброволен акт. 
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 Д-р Начева обясни, че от началото на месец юли влиза в сила нов европейски 

сертификат, т. нар. Зелен сертификат, като държавите ще го изискват като гаранция за 

безопасното пребиваване на територията им. В тази връзка, тя очаква някакво раздвиж-

ване на васкинационните дейности в положителна посока през месеците юли и август, 

както и засилен интерес към еднодозовите ваксини. Д-р Начева предупреди и за една 

тревожна практика – желаещи да получат фалшив сертификат, което е недопустимо. 

По отношение на ваксинирането в социалната сфера, г-жа Мая Димитрова – ди-

ректор на РДСП – Силистра  обясни, че не е в правомощията на РДСП да влияе на този 

процес в социалните услуги. Социалните услуги са подчинени на общините или са пре-

доставени на външни доставчици. Според нея, кметовете на общини следва да проведат 

разяснителни срещи с ръководителите на социални услуги. Относно служителите в 

РДСП и дирекциите, тя заяви, че регулярно се провеждат разговори и се напомня за пол-

зите от ваксиниране. Г-жа Димитрова предложи в списъците за ваксиниране да се 

включват и желаещи членове на семействата на служителите, като подчерта, че това е 

една добра практика и води до увеличаване броя на ваксинираните лица. Тя се ангажира 

ежеседмично да изпраща списъци със желаещи да се ваксинират служители в РЗИ. 

По отношение на образователната сфера, г-жа Габриела Миткова заяви, че учи-

телите и помощния персонал са били включени в една от първите фази за ваксиниране, 

но за съжаление процентът на ваксинирани е нисък. Тя заяви, че ще се проведат разго-

вори с директорите на образователни институции, които от своя страна да проведат ра-

зяснителни срещи с педагогическия и непедагогическия персонал. Г-жа Миткова изрази 

мнение, че отпадането на дистанционната форма на обучение и работа в електронна 

среда би довело до увеличение на темповете на ваксиниране, но това трябва да бъде нап-

равено на национално ниво. 

Д-р Начева помоли, при разяснителните срещи да се обръща внимание на факта, 

че имунитетът след преболедуване не е толкова траен, в сравнение с този при поставяне 

на ваксина. Тя обясни, че се разширява и възрастовия диапазон, като вече могат да се 

ваксинират и деца над 12 годишна възраст. 

Д-р Юлиян Найденов – кмет на община Силистра посочи, че в община Силистра 

се спазват всички противоепидемични мерки и непрекъснато се провеждат информаци-

онни срещи и разговори за ползите от ваксиниране. 

Д-р Себахтин Халид – директор на ОДБХ Силистра също посочи, че голяма част 

от служителите в ОДБХ са ваксинирани или преболедували. Той предложи да се съоб-

щават ежеседмично броя на заразените лица по общини, което да засили интереса към 

ваксините. 

Д-р Начева заяви, че това е правено в пика на пандемията, сега е неприложимо, 

тъй като случаите на заболели вече са единични. Според нея трябва да се наблегне на 

практическите ползи – ваксината е налична и безплатна, сертификатът ще е необходим 

документ при пътувания извън страната. 

Д-р Найденов напомни, че процесът по убеждаване на хората в ползите от вакси-

ната ще е труден и дълъг. 

Д-р Начева помоли кметовете на общини да предоставят в РЗИ информация за 

големи бизнес структури с голяма численост на персонала на територията на общината, 

за да се проведат разговори с управителите. 

Г-жа Ели Тодорова обобщи предложенията, получени от членовете на щаба, като ги 

подложи на гласуване: 
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1. Кметовете и кметските наместници по населени места да организират разясни-

телни информационни срещи и разговори с населението, на които да се популя-

ризират ползите от ваксинирането срещу COVID-19. 

Предложението е прието единодушно. 

2. Ръководителите на институции и териториални структури на територията на об-

ластта да организират разяснителни срещи и разговори със служителите за пол-

зите от ваксиниране срещу COVID-19. 

Предложението е прието единодушно. 

3. Да се създаде възможност, в списъците с желаещи да се ваксинират служители в 

съответните институции, да бъдат включвани и членове на семействата им, които 

също имат желание да се ваксинират. 

Предложението е прието единодушно. 

4. Регионално управление на образованието и кметовете на общини да организират 

разяснителни срещи и разговори с директори на учебни заведения и образова-

телни институции, които от своя страна да проведат информационни срещи и раз-

говори с педагогическия и непедагогическия персонал. 

Предложението е прието единодушно. 

 В резултат на проведената дискусия, членовете на Областния кризисен щаб за 

борба с коронавируса взеха следното решение: 

„За ускоряване на темповете за обхващане на населението с ваксини срещу 

COVID-19 на територията на област Силистра, да се приложат следните мерки: 

1. Кметовете и кметските наместници по населени места да организират разяс-

нителни информационни срещи и разговори с населението, на които да се 

популяризират ползите от ваксинирането срещу COVID-19. 

2. Ръководителите на институции и териториални структури да организират 

разяснителни срещи и разговори със служителите за ползите от ваксиниране 

срещу COVID-19. 

3. Да се създаде възможност, в списъците с желаещи да се ваксинират служи-

тели в съответните институции, да бъдат включвани и членове на семейст-

вата им, които също имат желание да се ваксинират. 

4. Регионално управление на образованието и кметовете на общини да органи-

зират разяснителни срещи и разговори с директори на учебни заведения и 

образователни институции, които от своя страна да проведат информаци-

онни срещи с педагогическия и непедагогическия персонал.“ 

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

сията 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 


