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ДО 
Г-Н ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН  

 
 

12.04.2021 г. 
гр. Шумен 

 

П И Т А Н Е  
на основание чл.33 (1) т.4 от ЗМСМА във 
връзка с чл. 97 от Правилника за 
организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с администрацията на 
община Шумен 

от ДОБРОМИР ДРАЕВ 
общински съветник  
към Общински съвет Шумен, 
Председател на група “За Шумен”  

 

 
ОТНОСНО: ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА “ДКЦ I - ШУМЕН” ЕООД - ГР. ШУМЕН ПО 

ОТНОШЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА 
COVID-19 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН  

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ХРИСТОВ,  

Във връзка с постъпили до мен жалби от граждани на община Шумен и на основание 
правомощията, предоставени ми по чл.33(1) т.4 ЗМСМА и чл.97 от Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
администрацията на община Шумен, поставям следните въпроси към Вас:  

 

1. Извършват ли се редовни прегледи и оценка на здравословното състояния на 
персонала на “ДКЦ I - Шумен” ЕООД - гр. Шумен с цел намаляване 
разпространението на Covid-19 на територията на здравното заведение, 
респективно ограничаване на заразата и възможността за предаването ѝ на други 
служители, пациенти и посетители? 
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2. В случай на установяване на заразен/болен от Covid-19 служител от персонала на 
“ДКЦ I - Шумен” ЕООД - гр. Шумен, предприемат ли се спешни мерки по 
карантиниране на останалите служители от персонала, които работят в едно 
помещение със заразения? 

3. Прилагат ли се санкции при неспазване на противоепидемичните мерки от страна 
здравен и помощен персонал? 

4. Ръководството на търговското дружество взело ли е противоепидемични мерки - 
поставяне на безконтактни дезинфектанти, използване на предпазни маски KN 95 и 
др.? 

5. Предвижда ли се смяна на входните врата с такива с автоматично безконтактно 
отваряне с цел избягване на огромния риск от предаване на Covid-19 при 
докосването на дръжките на входните врати и околните им повърхности? 

6. Организиран ли е филтър за болни с доказан Covid-19? 
7. Предоставят ли се безплатно предпазни маски от тип KN95 на входа на “ДКЦ I - 

Шумен” ЕООД - гр. Шумен на пациенти и посетители, които не разполагат с такива? 
8. Извършва ли се дезинфекция на помещенията, тоалетните, вратите, както и на често 

докосваните контактни повърхности на територията на “ДКЦ I - Шумен” ЕООД - гр. 
Шумен,  в рамките и след края на работния ден? Ако такава се извършва, посочете 
периодичността, както и вида на препаратите, машините и технологията на 
дезинфекция? 

9. Взети ли са мерки за регулиране и отделяне на потока от доказано (посредством 
тестуване) заразени с Covid-19 пациенти от потоците на останалите пациенти и 
посетители на територията на Дружеството, особено в зоната на рентгенологията? 

10. Поставени ли са озонатори, микробиологични лампи, както и автоматични 
пречистватели за въздух? 

11. Ръководството на търговското дружество предвиждало ли е да се използва 
източният вход на сградата, за да се избегне смесването на потока от заразени от 
Covid-19 с този на останалите пациенти и посетители? 

12. Ръководството на търговското дружество отправяло ли е към Общински съвет 
Шумен въпроси относно липсата на финанси, ако има такава, и кандидатствало ли е 
пред Министерство на здравеопазването за финансиране на Covid зони? 

13. Предвидено ли е допълнително заплащане за лекари, медицински сестри и друг 
персонал, пряко работещ с пациенти с Covid-19?  

14. Колко проверки са направени от РЗИ - Шумен за спазване на противоепидемичните 
мерки, какви са констатациите, направени ли са предписания и в какъв интервал от 
време са направени проверките? 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ХРИСТОВ, 

Считам, че въпросите са от изключителна важност в дадената ситуация и е редно, в 
случай че Общинска администрация няма възможност да подкрепи “ДКЦ I - Шумен” ЕООД - гр. 
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Шумен чрез допълнително финансиране, инженеринг (при евентуална необходимост от 
вътрешно преустройство на сградата на Дружеството) и др., да се обърне незабавно към 
Общински съвет Шумен и да направи предложение за вземане на решение в полза на 
гражданите на община Шумен.   

Отговорете аналитично, коректно и при необходимост представете допълнителна 
информация.  

 

За контакти: 
гр. Шумен 
бул. „Славянски“ No 17 
Общински съвет Шумен 
На вниманието на Добромир Драев 
тел. 0878528430 
e-mail: d.draev@gmail.com  

 

 

С УВАЖЕНИЕ,  
 
Добромир Драев  
общински съветник  
към Общински съвет Шумен, 
Председател на група “За Шумен”  
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