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ПРОТОКОЛ №3 

Заседание на Областния кризисен щаб за борба с коронавирус 

гр. Силистра, 13.03.2020 г, 17,30 ч. 

 

 

 Днес, 13.03.2020 г. в 17,30 ч., в заседателната зала в сградата на Областна 

администрация Силистра, се проведе спешно заседание на Областния кризисен щаб за 

борба с коронавируса. Присъстваха 17 от членовете на щаба, видно от присъствения 

списък, който е неразделна част от протокола. На за седанието присъстваха: д-р Юлиян 

Найденов – кмет на община Силистра и г-н Любен Сивев – кмет на община Кайнарджа. 

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

то се свиква във връзка със Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на 

здравеопазването относно противоепидемичните мерки. 

 Г-н Статев даде думата на д-р Теодора Начева – директор на РЗИ – Силистра. 

 Д-р Начева предложи да се разгледа заповедта точка по точка и щабът да излезе 

с единодушно решение относно мерките.  

 По т. 1 от заповедта, д-р Начева уточни, че обектите, с изключение на хранителни 

магазини, аптеки и дрогерии, не се затварят, а се преустановяват посещенията в тях. Това 

се прави с цел да се ограничи струпването на голям брой хора на едно място. Тя предложи 

да се обсъди и контролът – кои органи следва да го осъществяват. Д-р Начева предложи 

кметовете на общини да информират собствениците на търговските обекти за мерките в 

заповедта на министъра на здравеопазването. 

 По отношение на контрола върху спазването на мерките щленовете на щаба бяха 

единодушни, че контролните органи в случая са РЗИ и ОД на МВР, като д-р Начева 

допълни, че ОДБХ също могат да се включат в контрола над търговските обекти, като 

пое ангажимент да разговаря с директора на ОДБХ – Силистра. Тя поясни, че само в 

краен случай следва да се използват принудителни мерки и по-сериозна намеса на 

органите на реда, за да не се всява допълнително напрежение. 

 Д-р Мария Димитрова предложи щабът да излезе с решение стриктно да се 

спазват мерките така, като са заложени в заповедта на министъра. 

 Г-н Статев обясни, че в момента в НС се приемат промени в Наказателния кодекс, 

които ще регламентират наказания при нарушаването на карантинния срок и 

противоепидемичните мерки. 

 По т. 2, 3 и 4, д-р Начева заяви, че забраната за училищата, детските градини и 

извънкласните дейности е ясна. Единственият проблем ще е със затваряне на детските 

ясли, тъй като родителите ще трябва да си остават вкъщи, за да се грижат за децата си. 

 Г-жа Миткова уточни, че училищата не са затворени, преустановен е само 

учебния процес. Учителите и директорите ще продължат работата си, за да се организира 

дистанционната форма на обучение. Единствено може да се намали състава на учителите 

и непедагогическия персонал в сградите за периода до 29 март. 



 Д-р Начева заяви, че МОН и съответните РУО ще упражняват достатъчен 

контрол върху спазването на мерките. Тя сподели идея медицинския персонал от 

училищата, за времето до 29 март, да се включи в помощ на болничните заведения. Техен 

работодател е общината и кметовете на общини следва да кажат дали това може да се 

случи. 

 Г-жа Соня Петкова от Общински съвет – Главиница уточни, че медицинските 

работници в община Главиница са на половин щат в училищата и половин щат към 

общината, така че няма пречка да се включат в помощ на болничните заведения. 

 Д-р Найденов изрази опасения, че разрешвайки на медицинския персонал от 

училищата да помага в болниците, тези хора се вкарват в значително по-рискова среда и 

след завръщането си в училищата и детските градини, има хипотетичен риск да се 

разпространи вируса. 

 Д-р Начева сподели, че в момента е важно да се осигурят болничните заведения 

с достатъчно кадри, да се гарантира близкото, а да не се мисли хипотетично какво би 

станало в бъдеще. Тя обясни, че има два варианта – командироване на медицинския 

персонал или сключване на втори трудов договор. Д-р Начева поясни, че е необходимо 

да има готовност за това и проблемът да се реши принципно. 

 Д-р Даниела Костадинова заяви, че и към момента има недостиг на медицински 

персонал в болниците, тъй акто страната е в грипна епидемия, лекари и медицински 

сестри също се разболяват и е необходимо да се осигурят заместващи. Тя уточни, че ще 

се намери вариант за заплащане на тези хора, които ще са в помощ на болничните 

заведения. 

 Взето бе решение тези взаимоотношения да се обсъдят с директора на Дирекция 

„Инспекцията по труда”. 

 Д-р Найденов изрази опасения, че голяма част от тези хора са в пенсионна 

възраст и съществува риск да напуснат, ако бъдат принудени да работят в опасна среда. 

 Д-р Димитрова предложи първо да се проведе разговор с тях.  

Д-р Начева припомни, че има въведено извънредно положение, което означава, 

че следва да се изпълняват стриктно всички разпореждания. 

 По отношение на т. 5 за масовите мероприятия, д-р Начева поясни, че конторл 

тук следва да осъществява органът, копйто ги разрешава. За фитнес-залите и СПА-

центровете тя уточни, че подлежат на контрол по Закона за здравето и такъв ще се 

осъществява от служители на РЗИ. 

 Г-жа Невхис Мустафа попита дали ще се преустановат сесиите на общинските 

съвети. 

 Г-н Статев отговори, че няма основание за това. Единствено може да се 

провеждат при „закрити врата”, като се осигури онлайн излъчване на заседанията. 

 Д-р Начева обясни, че официална информация за резултати от проби при 

съмнения за коронавирус има право да дава само Националния оперативен щаб, за което 

има изпратено изрично писмо. Това се прави с цел да не се получава дезинформация и 

разминаване на данните. 

 По т. 6 д-р Начева обясни, че работодателите следва да преценят как ще 

реорганизират работата. Тя заяви, че РЗИ подготвя инструкция за дезинфекция и 

хигиена, която ще бъде разпространена в най-кратък срок. 



 По т. 7 няма неясноти, по т. 8 д-р Начева обясни, че се отменя разпоредбата за 

възможност за събиране на не повече от 250 души на метър разстояние. 

 Г-н Статев попита дали има някакво движение по отношение на защитните 

средства. 

 Д-р Начева обясни, че не е получавала отникъде защитни средства. Единствено 

1500 бр. респираторни маски от резерва на военните, като има указания 1000 бр. да бъдат 

запазени като неприкосновен резерв, а за останалите няма указания как да се 

разпределят. 

 Г-н Статев обобщи, че решението на Областния кризисен щаб е да се спазват 

стриктно и отговорно мерките, заложени в заповедта на министъра на здравеопазването, 

като за това ще бъде осъществяван строг контрол от страна на отговорните институции 

и органи – РЗИ, ОД на МВР и ОДБХ. Той благодари на членовете на щаба и закри 

заседанието. 

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

Националния оперативен щаб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утвърдил:                      (П) 

  Ивелин Статев – облластен управител 

 

 

 

 

Изготвил протокола:    (П) 

   Елка Михайлова – старши експерт 


