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Вътр. №1-349-592/24.06.2021 г. 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №3 

Неприсъствено заседание на Областния кризисен щаб за борба с коронавируса 

гр. Силистра, 24.06.2021 г. 

 

 

На основание писмо №16-00-4/16.06.2021 г. от Главният държавен здравен инс-

пектор на Република България, относно постъпили запитвания за възможността да бъде 

допуснато смесването на деца от различни групи в една и съща детска градина/ясла или 

от различни детски градини/ясли, във връзка с Насоките за работа на детски градини през 

учебната 2020/2021 г. в условията на Ковид-19, изготвени от МОН и МЗ и предвид пот-

ребността от организиране на работата им през летния сезон, възникна необходимост 

Областният кризисен щаб да се произнесе по становище на РЗИ-Силистра. 

В тази връзка бе проведено неприсъствено заседание на Областния кризисен щаб 

за борба с коронавируса. 

На 18.06.2021 г. на членовете на щаба беше изпратен следният проект на решение 

относно становище на директора на РЗИ Силистра: 

„Членовете на Областния кризисен щаб за борба с коронавируса подкрепят 

следното становище на РЗИ-Силистра относно режима на работа на детските 

градини/ясли на територията на област Силистра през летния сезон: 

„На този етап се отчита значим спад в заболяемостта от Ковид-19 в област 

Силистра, като регистрираната 14-дневна заболяемост за 22-ра и 23-та седмица е 

14 на 100 хил. население, а във възрастта 0-19 год. няма регистрирани случаи.  

Данните за оперативната обстановка за пандемията от Ковид-19 в стра-

ната и областта, изготвени от проф. Николай Витанов, показват, че област Си-

листра е в т. нар. зелена зона (със заболяемост под 20 на 100 хил.) и прогнозата към 

17.06.2021 г. е за поносим риск в разпространението на коронавируса. 

Предвид горенаписаното, считаме че за летния сезон, до началото на новата 

учебна година, работата на детските градини/ясли в областта може да се органи-

зира така, че да се допуска смесването на деца от различни групи в една и съща дет-

ска градина/ясла, а в случай на неотложност да могат да бъдат смесвани деца от 

различни групи на две детски градини/ясли (напр. при извършване на ремонтни дей-

ности). 

В случай, че такова решение бъде взето от ръководството на съответната 

община или детско заведение, е необходимо стриктно да се спазват изискванията 

за дезинфекция, проветряване, лични предпазни средства за персонала и прием на 

децата, съгласно Насоките за работа детски градини през учебната 2020/2021 г. в 

условията на Ковид-19 и действащите нормативни актове: Наредба №3/2007г. за 

здравните изисквания към детските градини и Наредба №26/2008 г. за устройст-

вото и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към 

тях.“ 
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В посочения срок – 23.06.2021 г., в Областна администрация Силистра бяха полу-

чени 18 становища от: 

 

1. Г-жа Ели Тодорова – областен управител на област Силистра 

2. Г-н Лъчезар Ганев – ТД на ДАНС Силистра 

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

4. Старши комисар Мартин Недялков – в.п.д. директор на ОД на МВР Силистра 

5. Комисар Румен Мъров – директор на РС ПБЗН Силистра 

6. Г-н Атанас Атанасов – директор на РЗОК 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. Подп. Ивайло Александров – началник на Военно окръжие Силистра 

12. Д-р Васил Славов – „МБАЛ – Силистра” АД 

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

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

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

16. Д-р Димитър Стефанов – кмет на община Тутракан 

17. Г-н Неждет Джевдет – кмет на община Главиница 

18. Д-р Стелияна Величкова – председател на РССЛС 

 

Общият брой на членовете на Областния кризисен щаб е 23, от което следва, че е 

налице необходимия кворум за провеждане на неприсъствено заседание. Всички 18 ста-

новища са положителни.   

От горепосоченото следва, че предложеният проект на решение, относно ста-

новище на директора на РЗИ Силистра, е одобрен от членовете на Областния щаб 

с мнозинство от 18 гласа от общо 23. 

Изпратените становища на членовете на Областния кризисен щаб са неразделна 

част от протокола. 

Копие от протокола, с приложените становища, да се изпрати на всички членове 

на Областния кризисен щаб за борба с коронавируса. 

 

 

 

 

 

Утвърдил:                       (П)     

  Ели Тодорова – областен управител 

 

 

Изготвил протокола:       (П)      

   Елка Михайлова – главен експерт 


