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1. Предистория и епидемична обстановка в област Шумен 

C0VID-19 е остра респираторна болест, причинена от нов човешки коронавирус (наречен 

SARS-CoV-2), който води до по-висока смъртност при хора над 60 годишна възраст и при хора с 

хронични заболявания като сърдечно-съдови заболявания, хронични белодробни заболявания, 

диабет, рак и др. 

По-голямата част от потребителите на специализираните институции са в напреднала възраст, 

страдащи от физически или психически увреждания. Те са изложени на по-висок риск от инфекция 

и неблагоприятен изход, поради съвместно живеене в непосредствена близост с други потребители. 

Социалните услуги в общността оказват подкрепа на хора с увреждания, възрастни хора и 

деца с/без увреждания и в тази връзка е необходимо да се предприемат специални предпазни мерки, 

за да защитят потребителите, за които се полагат грижи или се оказва подкрепа в общността, за 

персонала и посетителите в услугите с 24-часова грижа. 

Допълнително дейностите по превенция и контрол на COVID-19 могат да повлияят на 

психичното здраве и благополучието на хората, за които се полагат грижи и персонала. 

В област Шумен бе сформиран Областен щаб за борба с коронавируса. До настоящия момент 

са проведени 11 заседания, по време на всички отговорни институции и организации докладваха за 

актуалната епидемична ситуация на територията на област Шумен. Бяха обсъждани и 

предприемани мерки за ограничаване навлизането и разпространението на COVID -19 на 

територията на област Шумен. 

Местните и регионалните институции в област Шумен приеха вътрешноорганизационни 

мерки за превенция срещу навлизането и разпространението на COVID -19 в администрациите си. 

По време на извънредното положение много от институциите преминаха на режим на работа на 

служителите от разстояние в домашна среда. 

Регионална здравна инспекция (РЗИ) Шумен ежедневно изпраща информация на Областния 

управител и в Областна дирекция на МВР - Шумен за регистрираните нови потвърдени случаи на 

заразени с COVID -19 жители на област Шумен, както и седмични справки за общия брой на 

регистрираните случаи от COVID -19 в област Шумен, активните случаи, броя на поставените на 

домашно лечение заболели и хоспитализираните лица.  
 
2. Механизъм за допълнително разкриване на болнични легла и болнични отделения за 

лечение на COVID-19 в случай на засягане на социална институция със значителен брой 
потребители и заболяване в кратък период от време на голям брой лица, водещо до запълване 
на наличния капацитет на лечебните заведения за болнична помощ, определени за лечение на 
COVID-19 в област Шумен. 

 

Във връзка с епидемичното разпространение на COVID-19 министърът на здравеопазването 

със Заповед №РД-01-439/27.07.2020 г. определя лечебни заведения за болнична помощ за активно 

лечение и съответните болнични структури и минималния брой болнични легла в тях за лечение и 

наблюдение при необходимост пациенти с COVID-19 в неусложнено състояние и лечебни 

заведения за болнична помощ за активно лечение и съответните болнични структури и минималния 

брой болнични легла в тях за лечение и наблюдение при необходимост пациенти с COVID-19, 

нуждаещи се от интензивно лечение, в зависимост от развитието на заболеваемостта в страната, 

съгласно Приложение №1 и 2 към Заповедта.  

За област Шумен разпределението е, както следва: 

Пациенти с COVID-19 в неусложнено състояние 

2.1. „МБАЛ-Шумен“ АД: 

2.1.1. отделение „Инфекциозни болести“: 
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- при среднодневен брой на новорегистрирани случаи в страната през последните 7 дни под 

150 случая – 14 легла; 

 - при среднодневен брой на новорегистрирани случаи в страната през последните 7 дни 

между 150  и 350 случая – 85 легла; 

- при среднодневен брой на новорегистрирани случаи в страната през последните 7 дни над 

350 случая – 41 легла. 

 2.1.2. отделение „Вътрешни болести I“: 

- при среднодневен брой на новорегистрирани случаи в страната през последните 7 дни под 

150 случая – 10 легла; 

- при среднодневен брой на новорегистрирани случаи в страната през последните 7 дни между 

150  и 350 случая – 0 легла; 

- при среднодневен брой на новорегистрирани случаи в страната през последните 7 дни над 

350 случая – 90 легла. 

2.1.3. отделение „Вътрешни болести II“: 

- при среднодневен брой на новорегистрирани случаи в страната през последните 7 дни под 

150 случая – 0 легла; 

- при среднодневен брой на новорегистрирани случаи в страната през последните 7 дни между 

150  и 350 случая – 0 легла; 

- при среднодневен брой на новорегистрирани случаи в страната през последните 7 дни над 

350 случая – 80 легла. 

 

2.2. „МБАЛ Велики Преслав“ ЕООД:  

2.2.1. отделение по Вътрешни болести: 

- при среднодневен брой на новорегистрирани случаи в страната през последните 7 дни под 

150 случая – 0 легла; 

- при среднодневен брой на новорегистрирани случаи в страната през последните 7 дни между 

150  и 350 случая – 0 легла; 

- при среднодневен брой на новорегистрирани случаи в страната през последните 7 дни над 

350 случая – 20 легла. 

 

Пациенти с COVID – 19, нуждаещи се от интензивно лечение: 

 

„МБАЛ-Шумен“ АД  - отделение ОАИЛ 

- при среднодневен брой на новорегистрирани случаи в страната през последните 7 дни под 

350 случая – 4 легла; 

- при среднодневен брой на новорегистрирани случаи в страната през последните 7 дни над 

350 случая – 18 легла. 

 

3. Информация от Регионална дирекция „Социално подпомагане“ - град Шумен за вида, 

капацитета и настоящия брой на потребителите на всички специализирани институции за 

предоставяне на социални услуги (социални и интегрирани здравно-социални услуги за 

резидентна грижа) по общини на територията на област Шумен.  

 

Планове за действие в условия на COVID-19 в специализираните институции за предоставяне 

на социални услуги включват следните елементи: 

1. Въвеждане, прилагане и контрол на противоепидемичните мерки: 

- спазване на физическа дистанция и недопускане струпване на хора по време на хранене, 

занимания, почивка и др.; 
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- обучение на правилна хигиена на ръце (преди хранене, след тоалетна, при нужда) и 

осигуряване на течни сапуни и достъп до течаща вода и/или дезинфектанти за ръце с вирусоцидни 

действие; 

- провеждане на засилена дезинфекционна програма; осигуряване и правилно прилагане на 

дезинфектанти с вирусоцидно действие при дезинфекция на повърхности и ръце; 

- обучение по правилен етикет на кихане и кашляне и осигуряване на еднократни хартиени 

кърпи и възможност за тяхното незабавно изхвърляне след употреба; 

- въвеждане на ежедневен скрининг на здравословното състояние на потребителите по 

отношение на симптоми, характерни за протичането на COVID-19 при възрастни лица, както и за 

всяко други видимо отклонение в състоянието. Провеждане на консултации с личен/лекуващ лекар. 

2. Провеждане на обучение на персонала по превенция на инфекциите и постоянен контрол 

относно: 

- правилно поставяне и сваляне на лични предпазни средства; 

- спазване на въведените противоепидемични мерки в институцията; 

- скрининг и самонаблюдение на персонала за поява на клинични оплаквания, съвместими с 

COVID-19 и ежедневно отчитане за наличие или липса на клинични оплаквания; 

- реорганизация на дейността на персонала с цел намаляване възможността за внос и 

разпространение на COVID-19 в институцията (изменение на графици, ограничаване на контактите 

с други лица от персонала или с потребители, плаващо работно време и др.). 

3. Създаване на механизъм за наемане на персонал (пенсионери, студенти, временна заетост, 

доброволци) при необходимост – при заболели или карантинирани служители; 

4. Изготвяне и прилагане на механизъм за незабавно оповестяване на регионалната здравна 

инспекция по територия при поява на инфекциозно заболяване, в т.ч. и на респираторно заболяване, 

отговарящо по дефиниция за случай на COVID-19. Следва да се има предвид нетипичното 

протичане на заболяването при възрастни хора; 

5. Изготвяне на алгоритъм за действие при поява на потвърден случай на COVID-19 по 

отношение на:  

- своевременна хоспитализация на лица с клинични оплаквания и по лекарска преценка;  

- незабавна изолация на асимптомни потребители в стаи по един, двама и повече, съобразно 

капацитета и възможността на сградния фонд (кохортна изолация) на отделен етаж или в отделна 

сграда от останалите потребители с осигурен персонал за полагане на грижи, вкл. и на медицинско 

наблюдение за поява на клинични оплаквания. Недопускане смесване на асимптомни с отрицателни 

за COVID-19 потребители в едни и същи помещения; 

- карантиниране на близки контактни и недопускане смесване на неконтактни с контактни 

потребители в едни и същи помещения; 

- при възможност, извеждане от институцията на асимптомни и контактни лица и поставянето 

им в семейна среда за намаляване натоварването на персонала и на риска от допълнително 

заразяване на потребители. 

6. Координация и комуникация с местните и със здравните власти, роднини на заразени и на 

починали потребители при възникване на взрив от COVID-19. 

Справка за местата в специализираните институции, предоставящи социални услуги и 

социални услуга в общността-държавно делегирана дейност в област Шумен (към месец Август 

2020 г.). 
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№ Община Вид специализирана 

институция/ социална 

услуга в общността 

Целева група Местонахождение, 

 адрес, телефон 

Капа 

 цитет 

1.  Община 

Велики 

Преслав 

Център за настаняване 

от семеен тип за деца 

без увреждания 

деца без увреждания гр. Велики Преслав, 

ул. „Симеон 

Велики“ № 27, ет. 3  

15 

2.  Община 

Каспичан 

Център за настаняване 

от семеен тип за деца 

без увреждания 

деца без увреждания гр. Каспичан, ул. „Д. 

Благоев“ № 51  

 

15 

3.  Община 

Нови 

пазар 

Дом за стари хора лица в пенсионна 

възраст 

гр. Нови пазар, ул. 

„Бреза“ № 2  

65 

4.  Община 

Нови 

пазар 

Център за настаняване 

от семеен тип за 

младежи с увреждания 

младежи с физически 

увреждания и умствена 

изостаналост 

гр. Нови пазар, ул. 

„Плиска“ № 19А  

14 

5.  Община 

Нови 

пазар 

Център за настаняване 

от семеен тип за деца с 

увреждания 

деца с физически 

увреждания и умствена 

изостаналост 

гр. Нови пазар, ул. 

„Плиска“ № 19 Б 

14 

6.  Община 

Нови 

пазар 

Център за настаняване 

от семеен тип за деца 

без увреждания 

деца без увреждания гр. Нови пазар, ул. 

„Греков“ № 9  

10 

7.  Община 

Смядово 

Дом за пълнолетни 

лица с психични 

разстройства 

пълнолетни лица с 

психични разстройства 

- жени 

с. Черни връх. ул. 

„ДВХПР“  

 

74 

8.  Община 

Смядово 

Защитено жилище за 

лица с психични 

разстройства 

жени с психични 

разстройства 

гр. Смядово, ул. 

„Баба Донка“ № 6а  

 

88 

9.  Община 

Смядово 

Защитено жилище за 

лица с психични 

разстройства 

жени с психични 

разстройства 

гр. Смядово, ул. 

„Баба Донка“ № 6а  

 

7 

10.  Община 

Смядово 

Защитено жилище за 

лица с психични 

разстройства 

пълнолетни лица с 

психични разстройства 

гр. Смядово, ул. 

„Баба Донка“ № 6а  

 

8 

11.  Община 

Смядово 

Защитено жилище за 

лица с психични 

разстройства 

пълнолетни лица с 

психични разстройства 

с. Янково ул. 

„Атанас Колев“ № 

16  

 

8 

12.  Община 

Смядово 

Център за настаняване 

от семеен тип за 

пълнолетни лица с 

умствена изостаналост 

мъже с умствена 

изостаналост 

С. Веселиново, ул. 

„Цар Борис Г № 4  

 

15 

13.  Община 

Смядово 

Център за настаняване 

от семеен тип за 

пълнолетни лица с 

умствена изостаналост 

пълнолетни лица с 

умствена изостаналост 

с. Веселиново, ул. 

„Цар Борис Г № 4 

тел. 

 

8 

14.  Община 

Смядово 

Център за настаняване 

от семеен тил за 

пълнолетни лица с 

пълнолетни лица с 

психични разстройства 

гр. Смядово, ул. 

„Калиакра“ № 1 

 

15 
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психични разстройства 

15.  Община 

Шумен 

Дом за пълнолетни 

лица с умствена 

изостаналост 

пълнолетни лица с 

умствена изостаналост 

- мъже 

с. Лозево  

 

90 

16.  Община 

Шумен 

Дом за стари хора лица в пенсионна 

възраст ДСХ „Д-р 

Стефан Смядовски“ 

гр. Шумен,  

ул. „Дунав“ № 21  

110 

17.  Община 

Шумен 

Център за настаняване 

от семеен тип за деца 

без увреждания 

деца от 7 до 18 г., 

изведени от СИ 

гр. Шумен, 

ул.“Възрожденец“ № 

17 

 

15 

18.  Община 

Шумен 

Център за настаняване 

от семеен тип за деца 

без увреждания 

деца от 7 до 18 г., 

изведени от СИ 

гр. Шумен, ул. 

„Възрожденец“ № 17 

10 

19.  Община 

Шумен 

Център за настаняване 

от семеен тип за деца 

без увреждания 

деца без увреждания гр. Шумен, ул. 

„Иван Рилски“ № 2  

 

14 

20.  Община 

Шумен 

Център за настаняване 

от семеен тил за 

деца/младежи с 

увреждания 

деца и младежи с 

физически увреждания 

и умствена 

изостаналост 

гр. Шумен, ул. 

„Одрин“ № 13  

14 

21.  Община 

Шумен 

Център за настаняване 

от семеен тил за 

деца/младежи с 

увреждания 

деца и младежи с 

физически увреждания 

и умствена 

изостаналост 

гр. Шумен, ул. 

„Родопи“ №22а  

14 

22.  Община 

Шумен 

Защитено жилище за 

лица с психични 

разстройства 

лица с психични 

разстройства 

с. Царев брод, ул. 

„В. Пеева“ № 2  

 

8 

23.  Община 

Шумен 

Дневен център за деца с 

увреждания 

Седмична грижа с. Васил Друмев, ул. 

„Мир“ № 1 

25 

    Общо: 656 

 

 

4. Общински сгради/помещения, определени от кметовете на общини на територията на 

област Шумен за временно ползване на лица без оплаквания (асимтомни потребители)/ 

контактни потребители/здрави потребители при възникване на епидемичен взрив COVID -19  
в областта. 

 

4.1. Община Велики Преслав – разполага със свободен етаж от сграда в гр. Велики Преслав, 

където се е помещавал бивш Дом за деца лишени от родителска грижа, но помещенията не са 

обзаведени и оборудвани за пребиваване на потребители.  

4.2. Община Каспичан – определено е общинско жилище за настаняване с административен 

адрес гр. Каспичан, ул. „Шести септември“, бл. 1,ет.1, ап.1. 

4.3. Община Нови пазар – определена е сградата на общежитието на ЦСОП „ХЕЛА“, което се 

намира в гр. Нови пазар, ул. „Цар Освободител“ № 26. 



План за действие на областно ниво при възникване на епидемичен взрив от COVID -19 в 

социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа в област Шумен 
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4.4 Община Смядово – във всяка специализирана институция от резидентен тип  са осигурени 

помещения за изолиране на асимптомни или контактни потребители, съгласно утвърдения План за 

действие в условията на COVID -19. 

 

4.5. Община Шумен - във всяка специализирана институция от резидентен тип са осигурени 

помещения за изолиране на асимптомни или контактни потребители, съгласно утвърдения План за 

действие в условията на COVID -19.  

4.5.1. Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост, с. Лозево — помещение 14 кв. м на 

първи етаж на жилищна сграда с отделен вход и оборудвано за целта. 

4.5.2. Дом за стари хора „Д-р Стефан Смядовски”, гр.Шумен — ул. „Дунав” № 21, блок 1 

капацитет 15 места с отделен вход. 

4.5.3. Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Слънчево 

детство“  

ЦНСТДМУ № 1, ул. „Родопи” № 22А — сектор 2, стая №4; 

ЦНСТДМУ № 2, ул. „Одрин” № 13 - сектор 2, стаи № 2 и № З; 

4.5.4. Комплекс за социални услуги „Детелина” на ул. „Вырожденец” №17 и ул. „Иван 

Рилски” -N22 - всяка от услугите разполага с помещение /стая/ при необходимост за изолиране на 

потребители. 

 
5. Заключение 
 
С настоящия план отговорните институции и организации са подготвени за реакция при за 

действие на областно ниво при възникване на епидемичен взрив от COVID -19  в социални и 
интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа в област Шумен. 

В зависимост от динамично променящата се епидемична ситуация, достиженията на 
медицинската наука и практическите възможности на страната, планът ще бъде коригиран и 
допълван с цел осигуряване на оптимален обем профилактични и противоепидемични мерки и 
постигане на максимална ефективност в условията на пандемия. 

 
Приложения: 
 

1. План за действие в условията на COVID -19  в Център за настаняване на деца от семеен тип 

без увреждания в гр. Велики Преслав; 

2. План за действие в условията на COVID -19  в Наблюдавано жилище в гр. Велики Преслав. 

3. План за действие в условията на COVID -19  в Център за настаняване на деца от семеен тип 

без увреждания в гр. Каспичан; 

4. План за действие в условията на COVID -19  в Център за настаняване от семеен тип №2 за 

деца с увреждания, Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания и Център за 

настаняване от семеен тип за деца без увреждания в гр. Нови пазар; 

5. План за действие в условията на COVID -19 в Дом за стари хора – лица в пенсионна възраст 

гр. Нови пазар; 

6. План за действие в условията на COVID -19  в Център за настаняване от семеен тип за 

пълнолетни лица с умствена изостаналост в с. Веселиново, община Смядово;  

7. План за действие в условията на COVID -19 в Дом за пълнолетни лица с психични 

разстройства, с. Черни връх, община Смядово; 



План за действие на областно ниво при възникване на епидемичен взрив от COVID -19 в 

социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа в област Шумен 
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8. План за действие в условията на COVID - 19  в Защитено жилище за лица с психични 

разстройства с. Янково, община Смядово; 

9. План за действие в условията на COVID -19  в Защитено жилище за лица с психични 

разстройства №1, №2 и №3 в гр. Смядово; 

10. План за действие в условията на COVID -19  в Център за настаняване от семеен тип за 

пълнолетни лица с психични разстройства гр. Смядово 

11. План за действие в условията на COVID -19  в Дом за пълнолетни деца с умствена 

изостаналост - с. Лозево, община Шумен; 

12. План за действие в условията на COVID -19  в Дом за стари хора „Д-р Стефан Смядовски“, 

гр. Шумен; 

13. План за действие в условията на COVID -19  в Защитено жилище за лица с психични 

разстройства с. Царев брод, община Шумен; 

14. План за действие в условията на COVID -19  в Комплекс за социални услуги  „Детелина“, 

гр. Шумен; 

15. План за действие в условията на COVID -19  в Наблюдавано жилище; 

16. План за действие в условията на COVID -19  в Център за настаняване от семеен тип за деца 

и младежи  с увреждания – „Слънчево детство“ № 1 и № 2, гр. Шумен; 


