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РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  

Областен управител на област Монтана  

 

ПРОТОКОЛ 

от 

проведено заседание на Областен  медицински съвет  

 

Днес 09.07.2020 г. в заседателна зала № 1 на Областна администрация  

Монтана се проведе редовно заседание на Областен  медицински съвет. 

 

Участие в заседанието взеха както следва: 

Росен Белчев – Областен управител на област Монтана 

инж. Цветко Цветков – Зам. 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. Николай Бутаков- представител на ГПУ-Чипровци 

4. Веселин Найденов- представител на РУО- Монтана 

5. Юлия Веселинова- прокурист на  „ МБАЛ-Берковица ˮ ЕООД 

6. Езекия Езекиев- директор на ТДНС-Монтана 

7. Венцислав Райков- директор на РДПБЗН-Монтана 

8. д-р Валентина Чакърова- лекар-терапевт на "Фърст диализис сървисиз 

България" ЕАД гр. София 

9. Александър Стефанов- заместник началник на ЗЖУ-Монтана 

10. д-р Людмил Джурджов- председател на  Районната колегия на Българския 

лекарски съюз –Монтана 

11. Румяна Симеонова- заместник директор на РЗОК-Монтана 

12. Анжелина Дилова- представител на Община Георги Дамяново 

13. д-р  Силвия Дишкова- представител на ОДБХ-Монтана 

14. Миглена Станимирова- заместник кмет на Община Вълчедръм 

15. Татяна Славкова- председател на управителния съвет на БАПЗГ-Монтана 

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

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

18. д-р Георги Савков- управител на МБАЛ “Св. Николай Чудотворец ” ЕООД гр. 

Лом 
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19. Пламен Томов- директор на ОД МВР-Монтана 

20. Момчил Велизаров- началник сектор „ Районен център 112ˮ гр. Монтана 

21. Костадинка Петрова- представител на Община Брусарци 

22.  Димитър Петров- директор на ДИТ-Монтана 

23. Александър Герасимов-представител на Община Монтана 

24. Спаска Георгиева-заместник кмет на Община Берковица 

 

Заседанието откри Областният управител Росен Белчев, който представи и 

конкретния повод за неговото провеждане, а именно запознаване със Заповед № РД-01-

393/09.07.2020г. на Министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, във връзка с 

увеличеният брой заразени с коронавирусна инфекция както и обсъждане на мерки, които 

следва да бъдат предприети за ограничаване на разпространението на на територията на 

Област Монтана. Росен Белчев заостри вниманието на кметовете на общините, за засилена 

работа със здравните медиатори в ромските махали с цел превенция и 

неразпространението на  COVID-19 между тях, както и контролирането от страна на 

кметовете  за групови празненства с присъствие над 30 човека на открито и на 

закрито(сватби, балове, кръщенета). Също така Областният управител обърна внимание и 

за носенето на защитни маски в градския транспорт. 

Думата бе дадена на Директора на РЗИ Монтана - д-р Елена Борисова за да  представи 

на вниманието на присъстващите информация за актуалната епидемична обстановка на 

територията на Област Монтана. 

Елена Борисова представи актуални данни за заболеваемостта от COVID – 19 в област 

Монтана от които стана ясно, че към дата 09.07.2020 г. активните случаи в област 

Монтана са общо 8, като 6 от тях са на домашно лечение, а 2 са хоспитализирани в 

инфекциозното отделение на болницата в град Лом.  

Общият брой на лицата, поставени под карантина е 199, от които 19 са наблюдавани от 

РЗИ, а останалите – от личните лекари. Към момента на територията на област Монтана 

временно пребивават  229 души, от Русия и Беларус/ община Лом- 58 души, община 

Брусарци 61 души и община Монтана -110/ от, които няма поставени под карантина. 

 

След което се даде думата на членовете на Областния медицински съвет за въпроси 

по основната тема в дневния ред. 

От страна на госпожа Спаска Георгиева- заместник кмет на община Берковица се 

зададе въпрос във връзка с предстояща екскурзия за изкачването на връх Ком, 

организирана с превоз от страна на община Берковица. Какви мерки е необходимо да се 

предприемат за предпазване на хората  превозвани а автобуси? 

В отговор на поставения въпрос д-р Борисова заяви, че е  необходимо да се спазва 

дистанция като се сяда през седалка с отворени прозорци или с включен климатик и с 

предпазни маски. 

От страна на д-р  Тони Тодоров- изпълнителен директор на МБАЛ “Д-р Стамен 

Илиев” АД гр. Монтана, се зададе въпрос към д-р Елена Борисова- директор на РЗИ-

Монтана за броя направени PCR тестове на територията на област Монтана от началото на 

месец Юли ? 
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В отговор на поставения въпрос д-р Борисова заяви, че РЗИ-Монтана прави тестове 

само на контактните лица, а  тестването на останалите лица е отговорност на 

работодателя.  

 

 

 

Допълнителни коментари и въпроси по основната тема в дневния ред не бяха 

направени, предвид което беше  изчерпана и заседанието бе закрито. 

 

 

РОСЕН ИВАНОВ БЕЛЧЕВ 

Областен управител на област Монтана           

/П/ 
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