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ПРОТОКОЛ №7 

Заседание на Областния кризисен щаб за борба с коронавирус 

12.08.2020 г, 10,00 ч., гр. Силистра 

 

 

 Днес, 12.08.2020 г. в 10,00 ч., в заседателната зала в сградата на Областна 

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

коронавируса. На заседанието присъстваха:  

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

2. Д-р Боряна Кочева – РЗИ Силистра 

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

4. Д-р Богомил Бойчев – управител на „МБАЛ  – Тутракан“ ЕООД 

5. Г-жа Мая Димитрова – директор на РДСП Силистра 

6. Д-р Гюлтен Ахмедова – ЦСМП Силистра 

7. Г-н Ростислав Павлов – секретар на община Силистра 

8. Г-жа Адрияна Табакова – гл. експерт в община Силистра 

9. Д-р Юксел Ахмед – кмет на община Дулово 

10. Г-жа Снежана Николова – община Тутракан 

11. Г-н Иван Иванов – община Алфатар 

12. Г-жа Валентина Токушева – заместник-кмет на община Кайнарджа 

13. Г-жа Иванка Сярова – заместник-кмет на община Главиница 

14. Г-н Шабан Осман – община Главиница 

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

щаб, откри заседанието, като подчерта, че то се свиква във връзка с писмо с изх. №03-

19-1019-19/07.08.2020 г. от директора на РЗИ Силистра и писмо с изх. №16-00-

4/05.08.2020 г. от Главния държавен здравен инспектор, относно зачестилите случаи на 

заразени с COVID-19 потребители и персонал в социални услуги за резидентна грижа в 

страната. 

Г-н Статев очерта няколко основни въпроса за обсъждане: 

 актуалната епизоотична обстановка на територията на областта 

 доклад на общините за мерките и действията, предприети в социални и 

интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа 

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

Д-р Начева заяви, че към момента регистрираните случаи в областта са 67, като 8 от 

тях са настанени в болница – 2-ма във Варна и 6 – в Силистра, 34 са на домашно лечение, 

22-ма са излекувани, 3 лица са починали. 

Д-р Начева заяви, че основна причина за разпространението на COVID-19 е 

подценяването на мерките – дезинфекция, дистанция, дисциплина и свободното 

движение на хора, което се наблюдава последните месеци. Тя подчерта, че изпълнението 

на голяма част от мерките зависи от личното поведение и самодисциплината и не 

подлежи на контрол от институциите. 
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По отношение на заразен медицински персонал, д-р Начева заяви, че има 4 

регистрирани случая в различни лечебни заведения, които са изолирани и няма 

предпоставка за затваряне на отделения. 

Г-н Статев подчерта, че общините следва да изпратят работещи планове за всяка 

отделна социална услуга в срок до 21.08.2020 г. в Областна администрация, с копия до 

РЗИ и РДСП. Той даде думата на представителите на общините да направят своите 

доклади. 

Г-жа Адрияна Табакова от община Силистра заяви, че от началото на пандемията 

всички нормативни актове на министъра на здравеопазването се разпращат до всички 

социални услуги в общината. Всяка социална услуга има разработена документация 

относно мерките и дейностите за превенция на COVID-19, която вече е систематизирана 

в планове. Правени са проверки от РЗИ, като не са констатирани никакви нарушения. 

Направени са и тестове на потребителите и персонала, които са отрицателни. 

Г-жа Валентина Токушева от община Кайнарджа заяви, че в социалните услуги в 

общината също има разработени документи за мерките и дейностите за превенция на 

COVID-19, но все още не са оформени като планове. Плановете ще бъдат разработени в 

указания срок. Г-жа Токушева сподели притеснения относно недостига на материална 

база за помещения за изолация, като подчерта, че в момента се търси решение на този 

проблем. 

Г-н Иван Иванов от община Алфатар подчерта, че в общината има изготвен план за 

действие в условията на COVID-19. Има издадени заповеди с мерките и дейностите, 

които следва да се спазват, провеждат се инструктажи с персонала и потребителите на 

социалните услуги на територията на общината. По отношение на помещение за 

изолация на евентуално заболели от COVID-19, г-н Иванов увери, че в община Алфатар 

има осигурено такова. 

 Г-жа Иванка Сярова от община Главиница заяви, че на територията на общината 

функционират две социални услуги от резидентен тип и един Център за социална 

рехабилитация и интеграция. В Центъра са преустановени посещенията, като мобилни 

групи от специалисти обхождат потребителите. Притесненията са за центъра от 

резидентен тип в с. Малък Преславец, където потребителите са деца – там няма 

подходящо помещение за изолация. В Главиница е обособен административен блок, 

където, при възникване на необходимост, могат да се изолират потребители с COVID-

19. 

Г-жа Снежана Николова от община Тутракан заяви, че има изготвени планове за 

действие в условията на COVID-19 за двете социални услуги на територията на общината 

– ЦНСТ и Дом за стари хора. И в двете социални услуги има обособени помещения за 

изолация. 

Д-р Юксел Ахмед – кмет на община Дулово обясни, че в Дом за стари хора в с. 

Правда са направени т. нар. „бързи тестове“, като са установени двама потребители с 

антитела. Те са изолирани и са под постоянно наблюдение. В Центъра за обществена 

подкрепа са преустановени посещенията. В ЦНСТ гр. Дулово също се спазват 

необходимите мерки за превенция. 

Д-р Начева обясни, че идеята на плановете е да се създаде цялостна грижа за 

потребителите на социалните услуги. Акцентът трябва да е върху социалните 
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институции, домовете за стари хора, ЦНСТ за лица с увреждания. По отношение на 

самите планове, д-р Начева сподели няколко акцента: 

 за потребителите – строг ограничен прием, изключение да се допуска само по 

медицински и хуманитарни индикации 

Г-жа Мая Димитрова – директор на РДСП Силистра уточни, че настаняването е 

спряно още в началото на пандемията, допуска се в изключително редки случаи 

 контрол на посещенията от външни лица – без свиждания 

 контрол на персонала – ежедневен, като болни лица не бива да се допускат до 

работното място 

 начинът на съобщаване на РЗИ, РДСП и общината за възникнал случай също 

да се включи в плана 

 осигуряване на помещения за изолация – налага се да се създаде 

реорганизация на базата и потребителите 

Г-н Статев предложи тези акценти да бъдат включени в писмото, което ще  бъде 

изпратено на общините за изготвяне на плановете. 

Д-р Начева обясни, че има издадени предписания, които са разпратени на 

общините. Тя обърна внимание на още един акцент – възможността за участие на 

лечебните заведения при евентуален взрив. Д-р Начева уточни, че в РЗИ ще бъде 

разработен и областен план за действие. 

Г-н Статев даде думата на представителите на болниците. 

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

направи ретроспекция на картината с пациентите с COVID-19, хоспитализирани в 

областната болница – първите пациенти са постъпили през м. март, м. април е имало 5 

болни, м. юни – без хоспитализирани пациенти и юли и август – съответно 7 и 6 до 

момента. Тя подчерта, че ситуацията е изключително динамична. Д-р Костадинова 

увери, че са в непрекъсната координация с РЗИ и останалите болници на територията на 

областта. Тя поясни, че разкриването на допълнителни легла и отделения не е проблем, 

големият проблем е липсата на кадри. Тя отново призова по-леките случаи да се лекуват 

в общинските болници, а не да се препращат всички случаи в областната. Към момента 

реанимационният персонал полага изключително много извънреден труд, като е 

невъзможно разделянето му, в случай на възникване на необходимост от отваряне на 

допълнителното отделение за лечение на тежки случаи на COVID-19. Остава и 

финансовият проблем – недостиг на средства за закупуване на предпазни средства. 

Д-р Богомил Бойчев – управител на „МБАЛ-Тутракан“ ЕООД заяви, че в 

болницата има създадена необходимата организация, като и пред тях стои проблемът с 

липсата на кадри и финансиране. Той уточни, че ако се наложи да се разкрива интензивно 

отделение, болницата ще е изправена пред сериозен проблем. В този случай, лекуването 

на пациенти с COVID-19 ще е за сметка на останалите пациенти. 

Д-р Начева акцентира върху още един важен въпрос – план за действие при 

заразен персонал и начин на осигуряване на допълнителен персонал. 

Г-жа Мая Димитрова увери, че това се прави, като се пренасочва и командирова 

персонал. Тя уточни, че има нови указания, които са изпратени до общините. 
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Г-н Статев обобщи, че ще бъде изпратено писмо до общините с инструкции за 

разработване на планове за социалните услуги, които следва да се изпратят в срок до 

21.08.2020 г. в Областна администрация, РЗИ и РДСП, благодари на участниците и закри 

заседанието. 

 Копие от протокола да се изпрати на кметовете на общини, РЗИ, РДСП, ЦСМП и 

трите болници в областта. 

 

 

 

 

 

 

Утвърдил:                    (П) 

  Ивелин Статев – областен управител 

 

 

 

 

Изготвил протокола:  (П) 

   Елка Михайлова – старши експерт 


