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Вътр. №1-349-553/14.03.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №1 

 

Заседание на Областния кризисен щаб за борба с коронавируса 

гр. Силистра, 11.03.2021 г. 

 

 

 

Днес, 11.11.2020 г., от 13,00 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-н Илиян Великов – заместник областен управител 

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

3. Ст. комисар Юлиян Караславов – 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. Д-р Енчо Василев – директор на ЦСМП Силистра 

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

10. Д-р Васил Славов – директор на „МБАЛ – Силистра“ АД 

11. Д-р Дечо Иванов – „МБАЛ – Дулово“ ЕООД 

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

13. Д-р Мария Димитрова – председател на ОС Силистра 

14. Г-жа Невхис Мустафа – председател на ОС Дулово 

 

На заседанието присъстваха и: 

1. Г-н Стоян Бонев – заместник областен управител 

2. Г-жа Елена Томова – главен секретар на Областна администрация 

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

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

5. Г-жа Валентина Токушева – заместник-кмет, община Кайнарджа 

6. Г-жа Иванка Сярова – заместник-кмет, община Главиница 

7. Г-н Севджан Адем – заместник-кмет, община Ситово 

 

 

Г-н Великов откри заседанието, като уточни, че то се свиква във връзка с динамич-

ното разпространение на COVID-19 на територията на областта. Той уточни, че се налага 
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да се предприемат по-строги противоепидемични мерки за ограничение на разпростра-

нението на вируса, като същевременно не се ограничава и развитието на икономиката в 

областта. Г-н Великов даде думата на д-р Начева да запознае присъстващите с актуал-

ната към момента обстановка в областта и проекта на заповед с противоепидемични 

мерки. 

Д-р Начева обясни, че е проведена извънредна среща в гр. София на директорите на 

РЗИ с представители на Министерство на здравеопазването и Националния оперативен 

щаб, на която е обсъдено тревожното нарастване на заболеваемостта и евентуалните 

мерки за ограничаването ѝ. Тъй като има области с ниско ниво на заболеваемост, е ре-

шено, че не е удачно да се вземат мерки на национално ниво, а по-ефективния вариант е 

противоепидемичните мерки да се приемат локално, в зависимост от спецификата във 

всяка отделна област. 

Д-р Начева обясни, че за последните 14 дни заболеваемостта в област Силистра е 

била 298/100 000. От понеделник до четвъртък заболеваемостта е нараснала на 345/100 

000, което показва един динамичен ръст. На срещата директорите на РЗИ са били уведо-

мени, че интензивно циркулира британският щам на вируса, пада възрастта на заразява-

ните, като по-интензивно вече се засягат деца и младежи в училищна възраст. В резултат, 

препоръката е била да се оформи пакет от противоепидемични мерки, които да бъдат 

обсъдени и приети от Областните кризисни щабове. Д-р Начева изрази надежда, че ще 

се стигне до консолидирано мнение. Като община с най-голям процент заразени в об-

ластта д-р Начева посочи Алфатар, а Силистра – с най-голям брой заболели. Тя обясни, 

че болниците са в критично състояние – в Силистра без свободни легла, в Дулово малко 

свободни легла, в Тутракан – 50% от леглата са свободни. Като основен проблем обаче 

си остава недостига на персонал. 

Д-р Начева предложи следния проект на противоепидемични мерки, които да влязат 

в сила от 12.03.2021 г.: 

Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на област Силис-

тра, считано от 12.03.2021г. до 31.03.2021г.: 

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия в средните училища и центро-

вете за подкрепа на личностното развитие в област Силистра, за учениците от 5-ти 

до 12-ти клас, считано от 12.03.2021г. до 26.03.2021г. За висшите училища  да се при-

лага алгоритъм за присъствени занятия, утвърден от ректора на съответното учебно 

заведение. 

2. Преустановява се провеждането в присъствена среда на всички групови извънк-

ласни занимания и дейности по интереси, занимални, екскурзии, спортни празници и 

други, организирани в училищата за всички възрастови групи. 

3. Преустановяват се присъствените групови занимания в езикови центрове, обра-

зователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически 

и физически лица. 

4. Преустановяват се посещенията в детски центрове, клубове и други, предоста-

вящи групови услуги за деца. 

5. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семи-

нари, обучения, изложения, конкурси, тимбилдинги и други обществени мероприятия в 

присъствена форма.  
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6. Преустановяват се провеждането на всякакви културни и развлекателни мероп-

риятия (кина, театри, концерти, други сценични прояви), клубни занятия от танцо-

вото, музикалното и творческо изкуство и други клубни мероприятия, организирани от 

физически или юридически лица. 

7. Не се допуска провеждане на тържества, чествания и събирания (сватби, кръ-

щенета, погребения и др.) от частен характер, с присъствието на повече от 10 човека. 

8.Преустановяват се посещения на фитнес центрове, на залите за групови занима-

ния към тях и на любителски спортни зали. 

9. Не се допуска организиране на всякакви мероприятия във физкултурните салони 

на училищата. 

10. Не се допуска организиране и провеждане на колективни спортни мероприятия 

с тренировъчен и състезателен характер. Спортни състезания, които са организирани 

към датата на влизане в сила на тази заповед, се провеждат без публика. 

11. Посещенията в заведенията за хранене по смисъла на чл. 124 от Закона за ту-

ризма, с изключение на дискотеки, бар-клубове, пиано-барове, бар-вариете и нощни ба-

рове, се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета им, на не повече 

от 6 човека на маса, при задължително носене на защитни маски за лице от персонала, 

покриващи устата и носа, при ограничено работно време в границите между 6.00 и 

22.00 часа. 

12. Преустановяват се посещенията на малолетни и непълнолетни лица в заведени-

ята по т. 11, без да са придружени от техен родител/настойник/попечител. 

13. Посещенията в игралните зали и казина се допускат при използване на не повече 

от 50% от капацитета им, носене на защитни маски за лице от персонала и посетите-

лите, покриващи устата и носа, при ограничено работно време в границите между 6.00 

и 23.00 часа. 

14. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват тър-

говски, административни и други обекти, които предоставят услуги на гражданите, 

чиято дейност не е преустановена с тази заповед, създават организация за дезинфек-

ция, дистанция и контрол на броя на клиентите в обекта, при разчет на не повече от 1 

човек на 3 кв.м.  

15. Превозвачите за изпълнение на обществен транспорт осигуряват необходимата 

организация за дистанция и контрол на броя на пътниците, носенето на защитни маски 

за лице от водача и пътниците, покриващи устата и носа, проветряване и дезинфекция 

на повърхности на превозното средство преди и след всеки курс. 

16. Забранява се провеждането на организирани масови обществени мероприятия 

на закрито и открито (празници на населени места, чествания, събори, панаири, изло-

жения и др.). 

17. Преустановява се организиране на групови посещения на туристически обекти. 

18. На всички пазари, тържища, базари на открито и закрито собствениците и об-

щинската администрация да създават организация за еднопосочно движение и физи-

ческа дистанция от 1,5м. между посетителите. Търговци, клиенти и посетители са 

длъжни да носят защитни маски за лице, покриващи устата и носа. 

19. Преустановява се плановия прием и плановата оперативна дейност в лечебните 

заведения за болнична помощ, с изключение на дейности по асистирана репродукция и 
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раждания, независимо от метода на родоразрешение, на дейностите по рехабилита-

ция, продължително лечение и психиатрична помощ.  

20. Забраняват се посещения на външни лица и свижданията в болниците, с изклю-

чение на свижданията на пациенти в терминален стадий. Ограниченията не се отна-

сят за контролни органи при осъществяване на контролната им дейност. 

21. Забранява се извършването на консултативни и контролни прегледи в структури 

за болнично лечение. Лечебните заведения за извънболнична помощ организират раз-

делно обслужване на пациенти за прегледи и за планова профилактична дейност. 

22. Медико-диагностичните лаборатории да организират свободна часова зона за 

пациенти с потребност от извършване на клинико-лабораторни изследвания за други 

основни заболявания. 

23. Забраняват се  посещенията на външни лица в специализираните институции за 

социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. 

Ограниченията не се отнасят за контролни органи при осъществяване на контролната 

им дейност. 

24. Прием на нови потребители в специализирани институции за социални услуги за 

деца и възрастни се допуска само по медицински и хуманитарни индикации, след отри-

цателен PCR тест за COVID-19 и настаняване в самостоятелна стая за 10 дни, в ре-

жим на изолация. 

25. Дейностите, които не са преустановени или ограничени с тази заповед, както и 

допустимите по т. 11 и т. 13 се провеждат при стриктно спазване на всички проти-

воепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-675 от 25.11.2020г. на Министъра 

на здравеопазването.  

26. Въвеждане на засилен контрол на разписаните противоепидемични мерки, от 

страна на всички компетентни органи (общини, ОДМВР, ОДБХ, РЗИ, РУО, ДИТ и др.), 

в рамките на функционалнатата си компетентнос и контролни правомощия, в контро-

лираните от тях обекти и дейности. Създаване на организация за съобщаване в РЗИ-

Силистра на данните от извършените проверки, всеки понеделник, по приложения об-

разец.“ 

 

По т. 1 г-жа Габриела Миткова предложи от заповедта да бъде изключен ЦСОП, тъй 

като там се провежда терапевтична дейност в малки групи или индивидуално. Тя обясни, 

че при възникване на необходимост, центровете сами преустановяват дейността си. 

Също така да бъде изключен и СПИ в с. Варненци, тъй като там учениците живеят в 

общежитието и нямат контакт с външни лица. 

Членовете на щаба заявиха, че са съгласни с предложението и Д-р Начева заяви, че 

тези промени ще бъдат отразени в окончателния вариант на заповедта. 

По т. 2 г-жа Миткова предложи да не се налагат ограничения за олимпиади и състе-

зания, тъй като те нямат задължителен характер и се провеждат с ограничен брой участ-

ници. Останалите членове се съгласиха с предложението промените да бъдат включени 

в окончателния вариант. 

По т. 8 д-р Мария Димитрова предложи да не се затварят фитнес центровете, за да се 

запази по някакъв начин и икономиката. 
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Д-р Найденов заяви, че подкрепя затварянето на фитнес центровете и плувните ба-

сейни, защото именно това са местата, където най-много се разпространява заразата. Ос-

таналите членове също се съгласиха с предложението. 

По т. 12 г-н Великов предложи да се премахне частта с придружителите, но д-р На-

чева обясни, че това е в противоречие със Закона за закрила на детето.  

По т. 15 д-р Начева заяви, че голям проблем са превозните средства за обществен 

транспорт в областта. Ползват се малки превозни средства, което създава предпоставка 

за нарушаване на дистанцията. 

Г-н Великов заяви, че предложената мярка е най-доброто, което може да се предпри-

еме на този етап. 

Д-р Найденов увери, че общественият транспорт също ще бъде обект на проверка от 

Инспектората. Проблем си остават нерегламентираните превозвачи, като д-р Найденов 

заяви, че се прави всичко възможност дейността им да бъде ограничена. 

По т. 16 членовете на щаба не се съгласиха забраната за масови мероприятия да бъде 

и на открито. Те се обединиха около идеята, да се забранят на първо време масовите 

мероприятия на закрито. 

По т. 22 д-р Начева обясни, че този „коридор“ се въвежда, за да не се събират на едно 

място пациенти, нуждаещи се от други изследвани, различни от тези за COVID-19 и по-

тенциално заразени. Лабораториите следва да си създадат необходимата организация. 

  

След проведеното обсъждане, членовете на Областният кризисен щаб едино-

душно взеха решение да приемат въвеждане на следните противоепидемични мерки 

за периода 12.03.2021 г. – 31.03.2021 г. на територията на област Силистра: 

 

„1. Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата  за учениците от 5-ти 

до 12-ти клас и в центровете за подкрепа на личностното развитие в област Силистра,  

считано от 12.03.2021г. до 26.03.2021г., Изключение се допуска за ЦСОП-гр.Силистра и 

СПИ-с.Варненци, при спазване на противоепидемичните мерки за дистанция, дезинфек-

ция и защитни маски. За висшите училища  да се прилага алгоритъм за присъствени за-

нятия, утвърден от ректора на съответното учебно заведение. 

2. Преустановява се провеждането в присъствена среда на всички групови извънкласни 

занимания и дейности по интереси, занимални, екскурзии, спортни празници, спортни 

състезания и други, организирани в училищата за всички възрастови групи. 

3. Преустановяват се присъствените групови занимания в езикови центрове, образова-

телни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и 

физически лица. 

4. Преустановяват се посещенията в детски центрове, детски кътове, клубове и други, 

предоставящи групови услуги за деца. 
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5. Преустановява се провеждането в присъствена форма на конгресно-конферентни ме-

роприятия, семинари, обучения, изложения, конкурси, тимбилдинги и други обществени 

мероприятия. 

6. Преустановява се провеждането на всякакви културни и развлекателни мероприятия 

(кина, театри, концерти, други сценични прояви), клубни занятия от танцовото, музикал-

ното и хорово изкуство и други клубни мероприятия, организирани от физически или 

юридически лица.  

7. Забранява се провеждането на организирани масови обществени мероприятия на зак-

рито (празници на населени места, чествания, събори, панаири, изложения и др.). 

8. Не се допуска провеждане на тържества, чествания и групови събирания (сватби, кръ-

щенета, погребения и др.) от частен характер, с присъствието на повече от 10 човека. 

9.Преустановяват се посещенията на фитнес центрове, плувни басейни, зали за групови 

занимания към тях и на любителски спортни зали. 

10. Не се допуска организиране на всякакви мероприятия във физкултурните салони на 

училищата. 

11. Не се допуска организиране и провеждане на колективни спортни мероприятия с тре-

нировъчен и състезателен характер. Спортни състезания, които са организирани към да-

тата на влизане в сила на тази заповед, се провеждат без публика. 

12. Посещенията в заведенията за хранене по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, с 

изключение на дискотеки, бар-клубове, пиано-барове, бар-вариете и нощни барове, се 

допускат при използване на не повече от 50% от капацитета им, настаняване на не повече 

от 6 човека на маса, при задължително носене на защитни маски за лице от персонала, 

покриващи устата и носа и ограничено работно време в границите между 6.00 и 22.00 

часа. 

13. Преустановяват се посещенията на малолетни и непълнолетни лица в заведенията по 

т. 12, без да са придружени от техен родител/настойник/попечител. 

14. Посещенията в игралните зали и казина се допускат при използване на не повече от 

50% от капацитета им, носене на защитни маски за лице от персонала и посетителите, 

покриващи устата и носа, при ограничено работно време в границите между 6.00 и 23.00 

часа. 

15. Всички физически и юридически лица, собственици или управляващи търговски, ад-

министративни и други обекти, които предоставят услуги на гражданите, чиято дейност 

не е преустановена с тази заповед, създават организация за дезинфекция, дистанция и 

контрол на броя на клиентите в обекта, при разчет на не повече от 1 човек на 3 кв.м.  
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16. Превозвачите за изпълнение на обществен транспорт осигуряват необходимата орга-

низация за дистанция и контрол на броя на пътниците, носенето на защитни маски за 

лице от водача и пътниците, покриващи устата и носа, дезинфекция на ръце, проветря-

ване и дезинфекция на повърхности на превозното средство преди и след всеки курс.  

17. Преустановяват се групови посещения на туристически обекти. 

18. На всички пазари, тържища, базари на открито и закрито собствениците и общинс-

ката администрация създават организация за еднопосочно движение и физическа дис-

танция от 1,5м. между посетителите. Търговци, клиенти и посетители са длъжни да носят 

защитни маски за лице, покриващи устата и носа. 

19. Преустановява се плановия прием и плановата оперативна дейност в лечебните за-

ведения за болнична помощ, с изключение на дейности по асистирана репродукция и 

раждания, независимо от метода на родоразрешение, на дейностите по рехабилитация, 

продължително лечение и психиатрична помощ.  

20. Забраняват се посещенията на външни лица и свижданията в болниците, с изключе-

ние на свижданията на пациенти в терминален стадий. Ограниченията не се отнасят за 

контролни органи при осъществяване на контролната им дейност. 

21. Забранява се извършването на консултативни и контролни прегледи в структури за 

болнично лечение. Лечебните заведения за извънболнична помощ организират разделно 

обслужване на пациенти за прегледи и за планова профилактична дейност. 

22. Медико-диагностичните лаборатории да организират свободна часова зона за паци-

енти с потребност от извършване на клинико-лабораторни изследвания за други основни 

заболявания. 

23. Забраняват се  посещенията на външни лица в специализираните институции за со-

циални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Огра-

ниченията не се отнасят за контролни органи при осъществяване на контролната им дей-

ност. 

24. Прием на нови потребители в специализирани институции за социални услуги за деца 

и възрастни се допуска само по медицински и хуманитарни индикации, след отрицателен 

PCR тест за COVID-19 и настаняване в самостоятелна стая за 10 дни, в режим на изола-

ция. 

25. Дейностите, които не са преустановени или ограничени с тази заповед, както и до-

пустимите по т. 12 и т. 14 се провеждат при стриктно спазване на противоепидемичните 

мерки, въведени със Заповед № РД-01-675 от 25.11.2020г. на Министъра на здравеопаз-

ването.  
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26. Засилен контрол за изпълнение на разписаните противоепидемични мерки, от страна 

на всички компетентни органи (общини, ОДМВР, ОДБХ, РЗИ, РУО, ДИТ и др.), в рам-

ките на функционалната им компетентност и контролни правомощия, в контролираните 

от тях обекти и дейности. Съобщаване в РЗИ-Силистра на данните от извършените про-

верки, всеки понеделник, по приложения образец.“ 

 

На основание решението на Областния кризисен щаб, директорът на РЗИ Силистра 

следва да издаде заповед за въвеждане на приетите мерки. 

Копие от протокола, да се изпрати на всички членове на Областния кризисен щаб за 

борба с коронавируса и кметовете на общини 

 

 

 

 

 

Утвърдил:                             (П) 

  Илиян Великов – заместник областен управител 

 

 

Изготвил протокола:         (П) 

   Елка Михайлова – главен експерт 


