Вътр. №1-349-490/23.10.2020 г.
ПРОТОКОЛ №8
Заседание на Областния кризисен щаб за борба с коронавирус
22.10.2020 г, 14,00 ч., гр. Силистра

Днес, 22.10.2020 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. На
заседанието присъстваха:
1. Д-р Теодора Начева – директор на РЗИ Силистра
2. Д-р Боряна Кочева – РЗИ Силистра
3. Г-жа Нина Димитрова – РЗИ Силистра
4. Ст. комисар Юлиян Караславов –директор на ОД на МВР Силистра
5. Г-н Лъчезар Ганев – ТД на ДАНС Силистра
6. Г-н Евлоги Стамов – РД ПБЗН Силистра
7. Д-р Себахтин Халид – директор на ОДБХ Силистра
8. Комисар Илко Гецов – началник на ГПУ Силистра
9. Г-жа Габриела Миткова – началник на РУО Силистра
10. Г-жа Веселина Милушева – адм. ръководител на Районна прокуратура Силистра
11. Г-н Атанас Атанасов – директор на РЗОК Силистра
12. Подп. Ивайло Александров – началник на Военно окръжие Силистра
13. Д-р Лилия Русева – „МБАЛ – Силистра” АД
14. Д-р Енчо Василев – директор на ЦСМП Силистра
15. Д-р Константин Попов – управител на „МБАЛ – Дулово“ ЕООД
16. Д-р Юлиян Найденов – кмет на община Силистра
17. Д-р Юксел Ахмед – кмет на община Дулово
18. Д-р Димитър Стефанов – кмет на община Тутракан
19. Г-жа Сюзан Хасан – заместник-кмет на община Главиница
20. Г-жа Еда Самиева – заместник-кмет на община Ситово
Г-н Стоян Бонев – заместник областен управител (Заповед за заместване №РД-2121/16.10.2020 г.), откри заседанието, като подчерта, че то се свиква във връзка със Заповед №РД01-603/13.10.2020 г. и Заповед №РД-01-609/21.10.2020 г. на министъра на здравеопазването, и
писмо с вх. №1-349-483/20.10.2020 г. от г-жа Галина Вълчева – прокурор в Окръжна прокуратура
Силистра. Писмото е относно осъществяване на засилен контрол върху спазването на
противоепидемичните мерки от страна на контролните органи.
Г-н Бонев даде думата на д-р Начева да запознае членовете на Щаба с актуалната
епидемична обстановка.
Д-р Начева представи данни от Единния информационен портал: към момента на
територията на областта има 279 потвърдени случая на COVID-19; 56 от тях са актуални, като 18
са хоспитализирани (17 в Силистра и 1 в Тутракан), а 38 са на домашно лечение. Двете найзасегнати общини засега са Силистра и Дулово. Преобладават семейните огнища,
разпространението е повсеместно. Към момента няма регистрирани големи огнища. По
отношение на учебните заведения: засегнати са 9 учебни заведения, като 3 от тях са активни и
към момента – ОУ „Кирил и Методий“, ОУ „Иван Вазов“ и ПГООТ.
Д-р Начева заяви, че в областта ръстът на покачване на заболели не е толкова голям,
колкото например в съседни области – за момента е 130%. Тя подчерта, че всичко се свежда до
това да се спазват стриктно въведените противоепидемични мерки, съответно да се упражнява и
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по-строг контрол. Тя обясни, че има изискване периодично да се информира министъра на
здравеопазването за осъществения контрол, като помоли още веднъж всички институции да
изпращат ежеседмични справки в РЗИ.
По отношение на организиране на масови
мероприятия, д-р Начева подчерта, че е необходимо организаторът да го съгласува
предварително най-малко с общината, като Общинският кризисен щаб да даде становище (може
и след съгласуване с РЗИ) за провеждането му и мащаба.
Д-р Начева постави и акцент върху контрола при обществения транспорт. Тя призова
кметовете на общини да осъществяват контрол, съгласно правомощията си, върху средствата за
обществен транспорт на територията на общината. Правени са опити за съвместни проверки със
служителите на ТОЛ системата и РЗИ, но това отнема много времеви и човешки ресурс, с който
РЗИ не разполага.
Г-н Бонев вметна, че институциите са длъжни да подават ежеседмично информация за
осъществения контрол към РЗИ. Тази информация ще бъде подавана към Областния кризисен
щаб и това ще е официалната информация за медиите.
Д-р Начева отбеляза, че към момента ежеседмични справки се изпращат само от
Дирекция „Инспекция по труда“ и община Алфатар. За месец септември е получена справка и от
ОД на МВР. Липсва информацията от останалите общини и ОДБХ. Тя подчерта, че служителите
на ОДБХ нямат право да издават административни актове и наказателни постановления относно
неспазване на противоепидемичните мерки, но могат да осъществяват контрол и при
констатиране на нарушение да подават сигнал до РЗИ. Тя отново заяви, че контролът ще е поефективен, ако всяка институция го осъществява, съгласно контролните си функции.
Д-р Начева изрази опасения, че съществува риск от изчерпване на болничния персонал.
Според направен разчет, към момента има осигурени 73 болнични легла в областта за лечение
на болни с COVID-19, като в един момент те може да се окажат крайно недостатъчни. И все пак,
основният проблем е недостига на болничен персонал.
Д-р Халид увери, че от ОДБХ осъществяват ежедневен контрол върху търговски обекти,
учебни и детски заведения, заведения за хранене. Той подчерта, че са намерили законово
основание за налагане на санкции. По отношение на информацията за осъществения контрол,
подават се ежеседмични справки в БАБХ, като тези справки ще се насочват и към РЗИ.
Г-н Бонев обясни, че предстои да бъде изготвен Областен план за действие в условията
на COVID-19, като проектът ще бъде изпратен до общините и институциите, за да могат да
правят предложения за включване на мерки и дейности. Заседанията на Щаба ще се провеждат
ежеседмично, в неприсъствена форма. При необходимост, ще се провеждат и присъствено, в
редуциран състав, за което членовете ще бъдат своевременно информирани.
Г-н Бонев даде думата на членовете на Щаба за мнения, въпроси и коментари, такива не
последваха, той благодари за участието и закри заседанието.
Копие от протокола да се изпрати на членовете на Областния кризисен щаб.

Утвърдил:

(П)
Стоян Бонев – заместник областен управител

Изготвил протокола:

(П)
Елка Михайлова – старши експерт
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