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ОБЛАСТЕН КРИЗИСЕН ЩАБ - ШУМЕН 

 (протокол от 14.10.2020 г.) 

 
РЕШЕНИЕ: 

 
Областния кризисен щаб проведе заседание във връзка с извънредната епидемична 

обстановка, свързана с разпространението на COVID -19 на територията на област Шумен и 
критичната ситуация в шуменската болница поради недостига на медицински персонал : 

 
1. Кметовете на общини да организират ежедневно извършване на качествен, стриктен и 

ефективен контрол по спазване на противоепидемичните мерки, указани в Заповеди №РД-01-
548/30.09.20г. и РД-01-573/07.10.20г. на Министъра на здравеопазването и при констатирани 
нарушения да упражняват правомощията си по чл. 209 а) от Закона за здравето. 

 
2. Периодично да се организират по общини работни срещи с управителите на търговски 

обекти в съответната община с цел ефективно изпълнение на мерките, насочени към 
задължително прилагане и спазване на валидните към момента противоепидемични мерки. 

 
3. Посещението на всички пазари в това число „Битаци“ на територията на област Шумен 

да се извършва задължително само с предпазна маска или друго средство покриващо носа и 
устата. Директорът на РЗИ - Шумен да изготви съответната заповед за изпълнение на 
решението. За всеки пазар да бъде възстановена организацията за регулиране движението на 
гражданите и спазване на мерките, указани в Заповеди № РД-01-452/04.08.20 г., РД-01-
548/30.09.20 г. и РД-01-573/07.10.20 г. на Министъра на здравеопазването. 

 
4. Да се преустанови провеждането на масови мероприятия в пенсионерски клубове, 

селски събори и други самодейни изяви на открито и закрито на територията на област Шумен. 
 
5. Да се организират съвместни ежеседмични проверки с представители на РЗИ - Шумен, 

ОД на МВР – Шумен и общините в област Шумен по определен график, изготвен от РЗИ – 
Шумен за спазване на противоепидемичните мерки. 

 
6. Във връзка с обявената епидемична обстановка в Република България /непреодолими 

причини/ на основание чл. 120, ал.1 и ал.3 от КТ и във връзка с необходимостта от оказване на 
подкрепа на дейността на „МБАЛ – Шумен“ АД се задължава управителят на КОЦ-Шумен да 
командирова 1 лекар – реаниматор в ОАИЛ на „МБАЛ – Шумен“ АД, както и управителят на 
„СБАЛК – Мадара“ ЕАД да командирова 1 лекар в „МБАЛ – Шумен“ АД за работа в COVID 
сектор. 

7. Кметовете на общини при необходимост след решение на Общинския кризисен щаб да 
предприемат допълнителни мерки, свързани със спецификите на общините и актуалната 
епидемична обстановка в рамките на своите правомощия.  

 


