РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Монтана
ПРОТОКОЛ
от
проведено заседание на Областния Медицински съвет на област Монтана
на 28.09.2021 г.
Днес 28.09.2021 г. в Заседателна зала № 1 на Областна администрация Монтана се
състоя заседание на Областния медицински съвет относно разпространението на COVID-19
на територията на областта.
Участие в срещата взеха както следва:
Латинка Симова – Зам. областен управител
1. д-р Елена Борисова – директор на РЗИ – Монтана
2. д-р Тодор Тодоров – директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД – Монтана
3. д-р Людмил Джурджов – председател на РК на БЛС - Монтана
4. д-р Серьожа Ценков – директор на ЦСМП – Монтана
5. Георги Георгиев – кмет на община Якимово
6. Ваня Симеонова – представител на община Бойчиновци
7. Денис Хилмиев – началник сектор ”ОП” при ОД на МВР – Монтана
8. Анжелина Дилова – представител на община Георги Дамяново
9. Миглена Станимирова – зам. кмет на общ. Вълчедръм
10. Юлия Веселинова – прокурист на ”МБАЛ – Берковица” ЕООД – Берковица
11. Костадинка Петрова – представител на община Брусарци
12. Ирена Стоянова – юрисконсулт на "МБАЛ – Свети Николай Чудотворец – Лом"
ЕООД, гр. Лом
13. Спаска Георгиева – зам. кмет на общ. Берковица
Заседанието откри Зам. областният управител Латинка Симова, която благодари на
всички, отзовали се на поканата на Областния управител за участие в Медицински съвет и
представи накратко конкретния повод за провеждане на съвета, а именно: актуални данни
за епидемичната обстановка на територията на област Монтана и спазването на въведените
противоепидемични мерки от министъра на здравеопазването.
Доктор Елена Борисова – Директор на РЗИ-Монтана представени актуални данни за
заболеваемостта от COVI – 19 в областта, от които стана ясно, че за дата 27.09.2021 г.
установените нови случай на коронавирусна инфекция на територията на област Монтана
са 88. За периода 25.09-27.09.2021 г. има регистрирано 1 лице, мъж на 86 г., починало с
COVID – 19. От заразените лица най-младият е дете на 3 г., а най-възрастният на 88 г. Във
връзка с регистриран потвърден случай на COVID-19 инфекция при лице от персонала, под

карантина са поставени 13 деца от четвърти клас в I-во ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр.
Берковица.
Към 28.09.2021 г. 630 лица са с активна ковид инфекция в област Монтана, както
следва са: 119 хоспитализирани (3 лица в „МБАЛ – Берковица“ ЕООД, гр. Берковица, 53
лица в „МБАЛ - Свети Николай Чудотворец – Лом“ ЕООД, гр. Лом, 50 лица в МБАЛ „Д-р
Стамен Илиев“ АД, гр. Монтана, 1 лице „МБАЛ Света Петка“ АД, гр. Видин, 1 лице в
„Пета много профилна болница за активно лечение – София“ ЕАД, гр. София, 1 лице в
МБАЛ „Христо Ботев” гр. Враца, 3 лица в „УМБАЛ и спешна медицина „Н. И. Пирогов“
ЕАД, гр. София, 1 лице в „Четвърта много профилна болница за активно лечение – София“
ЕАД, гр. София, 2 лица във Военно медицинска академия МБАЛ София, 3 лица в МИ на
МВР СОФИЯ, гр. София, и 1 лице в Университетска МБАЛ София ”Св. Йоан Кръстител”
ЕАД гр. София).
За Област Монтана общо диагностицираните лица са 7 634, излекуваните лица са 6
526, починалите лица са 528, а лицата поставени под домашна карантина – 859.
Заболеваемостта към 27 септември 2021 г. е 432.2 на 100 000 население при обща
заболеваемост за страната 303.1.
Към момента разкритите легла в лечебните заведения за лечение на COVID – 19 са
както следва:
- МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – гр. Монтана за не усложнени случай в – 78 легла,
за интензивно лечение - 3,
- МБАЛ „Сити Клиник – Свети Георги” ЕООД гр. Монтана – 17 легла не усложнени
случай, и за интензивно лечение - 0,
- МБАЛ „Св. Николай Чудотворец” ЕООД гр. Лом- 75 легла за не усложнени случай,
и за интензивно лечение – 4;
- ˮМБАЛ-Берковица ˮ ЕООД гр. Берковица – 12 легла за не усложнени случай, и за
интензивно лечение - 0;
Към 10 часа на 28.09.2021 г., броят свободни легла за настаняване е както следва:
За не усложнени случай са 53:
-МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана – 9 легла
-МБАЛ „Сити Клиник – Свети Георги” ЕООД гр. Монтана – 17легла
-МБАЛ „Св. Николай Чудотворец” ЕООД гр. Лом – 21 легла
- „МБАЛ-Берковицаˮ ЕООД гр. Берковица – 6 легла
За интензивно лечение 6 са :
-МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана – 3легла
-МБАЛ „Сити Клиник – Свети Георги” ЕООД гр. Монтана – 0 легла
-МБАЛ „Св. Николай Чудотворец ” ЕООД гр. Лом – 3 легла
- „МБАЛ-Берковицаˮ ЕООД гр. Берковица – 0 легла
От така изложените данни, според Директора на Регионалната здравна инспекция –
д-р Елена Борисова, до няколко дни се очаква обл. Монтана да навлезе в тъмночервената
зона.
Общо поставените дози ваксини са 28 108 бр., а ваксинираните лица със завършен
ваксинационен курс са 15007 бр. По брой поставени ваксини обл. Монтана е на последно
място от цялата страна.
За периода от 20.09 до 26.09.2021г. от страна на РЗИ – Монтана са извършили 126
проверки на територията на област Монтана, а от страна на общините в област Монтана са
извършени само две проверки, относно спазването на въведените противоепидемични
мерки.
Доктор Борисова припомни на присъстващите представите на общините, че има
писмо от министъра на здравеопазването с което са уведомени всички кметове на общини,
че при неспазване на противоепидемичните мерки, обектите нарушители се предават на
прокуратурата.
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Също така тя информира, че „Общинския пазар” ЕООД гр. Монтана предстои да
бъде даден на прокуратурата, поради системното неспазване на въведените
противоепидемични мерки от търговци и посетители.
В тази връзка, Директорът на Регионалната здравна инспекция, направи
предложение, със заповед и в срок до 31.10.2021 г., да се затвори общинския „пазар за
коли”, намиращ се пред парк „Огоста” в гр. Монтана, поради неспазването на
противоепидемични мерки, определени в раздел I, т. 18 от Заповед № РД-01-748/02.09.2021
г. на министъра на здравеопазването.
Аргументите за налагане на тази мярка са свързани с извършени няколко проверки
на въпросния обект, съвместно с органите на ОД на МВР – Монтана и РЗИ – Монтана, при
които са констатирани нарушения относно липса на създадена организация за еднопосочно
движение в обекта, липса на осигурена дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите
на пазара, липса на защитни маски на продавачите и посетителите и др. Проведен е
разговор с управителя на общинския пазар, с указания и препоръки да се отстранят
констатираните пропуски и нарушения, но към настоящия момент не са предприети
никакви действия от негова страна за спазване на противоепидемичните мерки.
Предложението на д-р Елена Борисова беше прието с 11 гласа „ЗА”, 1
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, и 1 „ПРОТИВ”. След като предложението беше прието ще да бъде
издадена заповед, за налагане на мярката.
Същевременно д-р Борисова похвали общините Лом, Берковица и Вършец за
добрата организация за спазване на противоепидемичните мерки на общинските пазари. Тя
се обърна към присъстващите представите на общините, че могат да изготвят списъци на
лицата, желаещи да бъдат имунизирани, както и да информират възрастните и
трудноподвижните хора, че при желание от тяхна страна да се ваксинират ще бъдат
посетени на място от мобилен екип на РЗИ – Монтана. Д-р Борисова отново призова за
съвместна институционална и екипна работа, с цел увеличаване броя на лицата
ваксинирани срещу коронавирусна инфекция на територията на област Монтана.
Госпожа Миглена Станимирова – зам. кмет на общ. Вълчедръм каза, че са правени
съвместни информационни кампании заедно с Регионалната здравна инспекция в град
Монтана, но интереса на хората в общината е бил малък.
На заседанието се обсъди възможността да се организира информационен ден или
седмица свързан/а с разясняване ползите от ваксиниране с цел увеличаване на лицата
желаещи да бъдат имунизирани срещу COVID – 19.
Госпожа Ваня Симеонова – представител на община Бойчиновци, подкрепи
предложението за информационен ден/седмица, но според нея хората вече са достатъчно
информирани за това къде и кога могат да се имунизират.
Господин Денис Хилмиев – началник сектор „ОП” при ОД на МВР – Монтана каза,
че от страна на ОД на МВР – Монтана, се извършват ежедневно проверки във връзка
спазването на въведените противоепидемични мерки, и всичко което е в правомощията им
ще бъде изпълнено.
Доктор Джурджов каза, че според него за да бъдат постигнати по-добри резултати в
процеса на ваксиниране е необходимо да се проведе информационна кампания в
социалните медии, за ползата от имунизиране срещу коронавирусна инфекция.
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Зам. областният управител Латинка Симова обърна сериозно внимание на
представителите на общините, че инициативата във връзка с информационните кампании
свързани с имунизацията и проверките за спазването на въведените противоепидемични
мерки е тяхна отговорност.
Тя прикани аудиторията за допълнителни въпроси или коментари по дневния ред, но
от страна на участващите в заседанието такива не постъпиха, предвид което дневният ред
бе изчерпан и то бе закрито.

ЛАТИНКА САЛТИРОВА СИМОВА
Заместник Областен управител на област Монтана
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