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Вътр. №1-349-496/28.10.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №9 

 

Неприсъствено заседание на Областния кризисен щаб за борба с коронавируса 

гр. Силистра, 28.10.2020 г. 

 

 

 

 

Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната и необходимостта 

от предприемане на допълнителни противоепидемични мерки на територията на област 

Силистра, бе проведено неприсъствено заседание на Областния кризисен щаб за борба с 

коронавируса. 

По електронна поща на членовете на щаба беше изпратен следния проект на за-

повед на директора на РЗИ Силистра за становище: 

 

ПРОЕКТ 

 

З А П О В Е Д 

№………………../………………….. 

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с усложнява-

щата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на те-

риторията на област Силистра и Решение на Министерски съвет № 

673/25.09.2020г. за удължаване срока на извънредната епидемична обстановка до 

30.11.2020г. и решения на Областния координационен щаб, взети на заседание на 

……………………, предвид достигнатата в област Силистра 14-дневна заболяе-

мост от 60 на 100 хил. население 

 

Н А Р Е Ж Д А М 

 

I. С цел да се ограничи разпространението на COVID-19, въвеждам следните про-

тивоепидемични мерки на територията на област Силистра, за срока до 

30.11.2020г., считано от …...10.2020г.: 
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1. Да не се допускат посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, нощни клу-

бове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито, за посочения 

период. 

2. Групови събирания и празненства на закрито, в т.ч. сватби, кръщенета и други 

събития, да се организират и провеждат при ограничен брой на участващите 

лица: до 30 лица за празненства и до 50 лица  за семинари, при стриктно  спазване 

на  всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-

609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването. 

3. Посещенията в кафенета, места за хранене и ресторанти на закрито и отк-

рито да се допускат при заетост на местата при не повече от един човек на 

2кв.м. от нетната площ на обекта или при осигурена дистанция от най-малко 

1,5м. между облегалките на столовете от две съседни маси, както и недопускане 

на повече от 6 души на една маса в заведение за хранене. 

4. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват 

обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят ус-

луги на гражданите (лечебни заведения, аптеки, дрогерии, обществен транс-

порт, търговски и други обекти), да засилят контрола за спазване на изисквани-

ята за физическа дистанция от най-малко 1,5м. между лицата, носене на за-

щитна маска покриваща устатата и носа, хигиена и дезинфекция на ръцете на 

всички закрити обществени места. Изключение от задължението за носене на 

защитна маска за лице (кърпа, шал, цял шлем и др.) в местата за хранене (рес-

торанти, кафенета и др.) се допуска само за клиентите. 

5. Работодателите да осигуряват лични предпазни средства за своите служители 

(защитни маски, ръкавици), хигиенни препарати  и дезинфектанти за ръце за 

посетители и служители, на всички обществено достъпни места за обслуж-

ване. Да не се допуска употреба на приспособления, неотговарящи на изисквани-

ята, като напр. пластмасови приспособления за уста. Да въведат задължително 

носене на защитни маски за лице, както и да създадат организация и контрол за 

недопускане  в обекта на повече от 1 човек на 2,5кв.м. площ и на хора без защитни 

маски.  

6. Организирането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложе-

ния, културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, 

концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство), спортни 

състезания на открито и закрито,  дейности на пенсионерски, творчески и спор-
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тни и фитнес клубове и други обществени мероприятия да се съгласува със съ-

ответната община, като се допуска заетост до 30% от капацитета, при спаз-

ване на физическа дистанция от 1.5м. и на противоепидемичните мерки, въве-

дени със Заповед № РД-01-609/21.10.2020г. на Министъра на здравеопазването. 

7. Осигуряване на физическа дистанция между хората на пазари, тържища и др. 

сходни места за търговия, чрез въвеждане на минимална дистанция от 1,5м. 

между сергии, маси, щандове, подвижни павилиони и др., както и осигуряване на 

еднопосочно движение на гражданите, физическа дистанция от 1,5м. и носене 

на защитни маски покриващи устата и носа. 

8. Представителите на ОДМВР, ОДБХ, РЗИ, ДИТ и инспекторати към общините, 

в рамките на функционалната им компетентност при използване на контрол-

ните си правомощия и административен капацитет, да създадат необходи-

мата организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки в 

обектите на територията на област Силистра. Данни за извършените про-

верки и предприетите мерки да се съобщават в РЗИ-Силистра, всеки понедел-

ник, по приложения образец. 

II. С цел създаване на алгоритъм за действие в лечебните заведения за болнична по-

мощ на територията на област Силистра, за срок до 30.11.2020г.:  

1. Преустановява се провеждането на планова оперативна  дейност в МБАЛ-Си-

листра, МБАЛ-Дулово и МБАЛ-Тутракан, с изключение на ражданията, неза-

висимо от метода на родоразрешение.  

2. Забраняват се свиждания в болниците, с изключение на свижданията на паци-

енти в терминален стадий. Забраната не се отнася за контролните органи при 

осъществяване на контролната им дейност. 

3. Стриктно да се изпълнява Заповед на директора на РЗИ-Силистра № РД-01-

203/22.10.2020г., за определяне на задължителен минимален брой легла за лече-

ние на пациенти с COVID-19, във  всяка от болниците на територията на об-

ласт Силистра. 

III. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива 

за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни, за срок до 

30.11.2020г.: 

1. Да се допускат посещения на външни лица само по изключение и по преценка 

на директора на институцията при спазване на въведените  противоепиде-

мични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт 
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със заразно болни и няма признаци на остро респираторно заболяване. Ограни-

чението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контрол-

ната им дейност. 

2. Да се приемат нови потребители само по медицински и хуманитарни индика-

ции, след отрицателен PCR тест за COVID-19, като същите се настаняват в 

самостоятелна стая за 10 дни и се обслужват в режим на изолация. 

3. Да се извършва ежедневен филтър на персонала от всяка смяна, за оценка на 

здравния статус на всяко лице. Да не се допускат на работа лица с данни за 

температура, респираторна или чревна инфекция. 

4. Общините предоставящи социалната услуга „Център за временно настаня-

ване“ да създадат необходимата организация за прилагане на противоепиде-

мичните мерки при настаняване на нови потребители, както и за последващ 

контрол по изпълнението им. 

IV. С цел създаване на алгоритъм за действие в образователната система  на тери-

торията на област Силистра, за срок до 30.11.2020г.:  

1. Да продължи ежедневното събиране, обработване и съобщаване на информация 

от училищата за броя на отсъстващите ученици, педагогически и друг персонал, 

поради установен положителен PCR тест за COVID-19, поради карантиниране 

като контактни лица, както и поради наличие на грипоподобни симптоми. 

2. Обобщената информация да се съобщава от директора на учебното заведение 

на РЗИ и РУО, по установения ред. 

3. Директорите на училища да организират и провеждат ежедневен строг конт-

рол по изпълнение на противоепидемичните мерки, въведени в учебното заведе-

ние, в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и нау-

ката и Министерство на здравеопазването „Насоки за работа на системата на 

предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в 

условията на COVID-19“. 

4. При необходимост от преминаване към дистанционна форма на обучение в елек-

тронна среда, директорът на учебното заведение да изготвя мотивиран доклад 

до началника на РУО, с копие до директора на РЗИ. 

5. Центровете за подкрепа на личностното развитие провеждат занимания в съ-

ответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и 

Министерство на здравеопазването „Насоки за работа на центровете за подк-

репа за личностно развитие (ЦПЛР) през учебната 2020-2021 година в условията 



5 

 

на COVID-19“, публикувани на интернет страницата на Министерство на об-

разованието и науката. 

6. Езикови центрове, образователни центрове, занимални, организирани от юриди-

чески и физически лица предоставят услугите си в електронна среда, а при не-

възможност - при осигуряване на физическа дистанция между лицата от 1,5 

метра, спазване изискванията на Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на Минис-

търа на здравеопазването и указания от ресорния министър, съгласувани с ми-

нистъра на здравеопазването и публикувани на интернет страницата на МОН. 

Заповедта да се сведе до знанието на всички членове на Областния координаци-

онен щаб в област Силистра, за сведение и изпълнение. 

Заповедта да се обяви на информационното табло и на интернет страницата 

на Областна администрация-Силистра и на РЗИ-Силистра.  

 

В посочения срок (9,00 ч. на 28.10.2020 г.) в Областна администрация Силистра 

бяха получени 13 становища от: 

 

1. Ст. комисар Юлиян Караславов –директор на ОД на МВР Силистра 

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

3. Комисар Румен Мъров – директор на РС ПБЗН Силистра 

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

5. Комисар Илко Гецов – началник на ГПУ Силистра 

6. Г-жа Габриела Миткова – началник на РУО Силистра 

7. Г-жа Веселина Милушева – адм. ръководител на Районна прокуратура Силистра 

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

9. Подп. Ивайло Александров – началник на Военно окръжие Силистра 

10. Д-р Лилия Русева – „МБАЛ – Силистра” АД 

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

12. Д-р Енчо Василев – директор на ЦСМП Силистра 

13. Г-н Ивайло Михайловски – Общински съвет Алфатар 

 

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

необходимия кворум за провеждане на неприсъствено заседание. Всички 13 становища 

са положителни.  Г-жа Габриела Миткова – началник на РУО Силистра е направила пред-

ложения за прецизиране на някои текстове по проекта на заповедта. Становищата на 

„МБАЛ – Силистра“ АД и „МБАЛ – Тутракан“ ЕООД изразяват несъгласие с част II, т. 

1 от проекта на заповед, отнасяща се до преустановяване на плановите операции. Стано-

вищата на членовете на щаба са приложени към настоящия протокол. 

От горепосоченото следва, че предложеният проект на заповед на директора 

на РЗИ Силистра е одобрен от членовете на Областния щаб с мнозинство от 15 гласа 

(13 становища+гласовете на г-н Ивелин Статев и д-р Теодора Начева) от общо 23. 



6 

 

Проектът на заповед беше изпратен за становище и до кметовете на общини от 

област Силистра. Получени бяха становища от кметовете на следните общини: Глави-

ница, Дулово, Ситово и Тутракан (с предложение за прецизиране на някои текстове), 

като всички са положителни. Становищата са приложени към настоящия протокол. 

 

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

на Областния кризисен щаб за борба с коронавируса. 

 

 

 

 

 

 

Утвърдил:                 (П) 

  Илиян Великов – заместник областен управител 

  (На осн. Заповед №РД-21-22/27.10.2020 г.) 

 

 

Изготвил протокола:  (П) 

   Елка Михайлова – старши експерт 

 


