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РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  

Областен управител на област Монтана  

 

                                                                ПРОТОКОЛ  

                                                               от 

проведено заседание на Областен  медицински съвет  

  10.04.2020 г. 

 

Днес 10.04.2020 г. в заседателна зала № 1 на Областна администрация  

Монтана се проведе редовно заседание на Областен  медицински съвет при следния 

Дневен ред: 

1. Обсъждане на предприетите от лечебните заведения за активна болнична 

помощ действия и извършеното към момента в изпълнение на Заповед на Министъра 

на здравеопазването № РД-01-159/27.03.2020 г. 

2. Обсъждане на възможностите за придвижване на пациенти от едно болнично 

заведение в друго предвид усложнената обстановка, причинена от COVID - 19.  

3.  Други. 

Участие в заседанието взеха както следва: 

Росен Белчев – Областен управител на област Монтана 

Десислава Димитрова- Зам. областен управител на област Монтана 

 

1. д-р  Тони Тодоров- изпълнителен директор на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” 

АД гр. Монтана 

2. Виктор Апостолов- управител на МБАЛ “Сити Клиник – Свети Георги” 

ЕООД гр.Монтана 

3. Д-р Георги Савков- изпълнителен директор на МБАЛ “Св. Николай 

Чудотворец ” ЕООД гр. Лом 

4. Пламен Томов- директор на ОД на МВР-Монтана 

5. д-р Серьожа Ценков- директор на ЦСМП-Монтана 

6. д-р Елена Борисова- директор на РЗИ-Монтана 

7. Езекия Езекиев- директор на ТДАС-Монтана 

8. Юлия Веселинова- представител на  „ МБАЛ-Берковица ˮ ЕООД 

9. Любомир Петков- директор на РЗОК-Монтана 

 

Основен акцент в дневния ред на събитието беше запознаването на 

областния управител с взетите мерки по изпълнение на заповедта на министъра 

на здравеопазването и нивото на подготовка на лечебните заведения за прием 

при евентуална вълна от болни от корона вирус. 
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Първи думата взе д-р Тодоров, за да запознае присъстващите с 

положението в   МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”. Той изяви позицията, че заповедта 

на министъра на здравеопазването не може да се изпълни в своята цялост 

поради невъзможност за разделяне на потока на пациентите в медицинското 

заведение. Обясни, че в болницата в Монтана има изнесена реанимация с пет 

бр. места, разполагащи с дихателни апарати и всичко необходимо, както и с 

готов график за работа. В кожното отделение разполагат с четиринадесет броя 

легла на три бокса. То ще се използва за настаняване на пациентите от 

инфекциозно отделение при поява на пациент с коронавирус там и нуждата 

инфекциозно отделение да остане карантинирано. Д-р Тодоров изясни, че 

болницата е в състояние да приема болни с диагноза коронавирус. Нямат 

недостиг на средствата за индивидуална защита за хората от първа линия за 

борба с вируса, но още се чака доставката на маски с най-висока степен на 

защита. Стана ясно, че на този етап няма проблеми с персонала в болницата 

поради появилите се в медиите публикации. Д-р Тодоров изясни, че може да се 

получи недостиг при усложняване на ситуацията.  

Втори думата взе д-р Савков, за да запознае аудиторията със състоянието 

на болницата в гр. Лом. Той обясни, че болницата работи на принципа с два 

изхода разделени на случаи с доказан коронавирус и такива със съмнения за 

такъв. Разполагат със стая с два броя апарати за обдишване. На този етап нямат 

нужда от още лични защитни средства освен маски за висока защита. 

Разполагат със шест броя интензивни легла, два броя в инфекциозно отделение, 

четири броя  в реанимация и пет броя апарати за обдишване. 

Болницата в Берковица има договореност за кръвни тестове. Поръчани са 

защитни облекла. Възможно е при нужда, да се преместят пациентите от 

вътрешно отделение, за да остане то само за болни с корона вирус. Болницата 

разполага с инсталация за кислород и един брой респиратор. 

Частната болница в Монтана разполага с шест броя легла, два броя 

респиратори и възможност за още 7 легла при нужда. Нямат проблем с 

персонала на болницата и личните предпазни средства. 

ЦСМП разполага с един брой специален автомобил за транспорт на 

тежко болни. При необходимост разполага и с други автомобили с дванадесет 

на брой мобилни распиратори. Уточни се, че екипите са инструктирани да 

отиват на адреси с презумцията, че отиват при болни с корона вирус, за да 

намалее риска от зараза.  

Разясни се принципа на транспортиране на пациентите между лечебните 

заведения. Всяка болница отговаря за конкретния регион, като транспортиране 

е позволено в случаите на невъзможност в даденото лечебно заведение 

пациентът да получи подходящо лечение. Когато дадената болница не 

разполага с възможности, за да лекува пациента той се транспортира в  

болница с по-високо ниво на компетентност. 

Г-н Стефанов, директорът на РЗОК-Монтана обясни, че финансирането 

на всички дейности е подсигурено и никой няма нужда да се притеснява за 

това. 
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Г-н Томов - директор на ОД на МВР-Монтана изложи тезата си, че ще се 

разчита гражданите да си останат по домовете покрай приближаващите 

празници и да се избягват струпванията от хора. Опасяват се от масово 

заразяване след Великден. Има предложение да се използват маски и ръкавици 

от всички хора в храмовете. Говорено е и в Клисурския манастир няма да има 

търговци и свещите ще биват палени на открито. Ще има патрули и ще се 

пропускат по определено количество хора , за да се избягват струпванията. 

 

  

 

 

РОСЕН ИВАНОВ БЕЛЧЕВ 

Областен управител на област Монтана           

/П/ 
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