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РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  

Областен управител на област Монтана  

 

 

ПРОТОКОЛ 

от 

проведено заседание на Областен  медицински съвет  

 

 

Днес 20.11.2020 г. в Областна администрация Монтана се проведе онлайн 

заседание на Областен  медицински съвет. 

 

Участие в заседанието взеха както следва: 

Росен Белчев – Областен управител на област Монтана 

 

1. Д-р Серьожа Ценков- директор на ЦСМП-Монтана  

2. Д-р Елена Борисова- директор на РЗИ-Монтана  

3. Любомир Стефанов- директор  РЗОК-Монтана 

4. Д-р Даниела Белниколова- заместник директор на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” 

АД гр. Монтана 

5. Миглена Станимирова- заместник кмет на Община Вълчедръм 

6. Александър Герасимов-представител на Община Монтана 

7. Петър Стефанов- заместник кмет на Община Вършец 

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

ЕООД гр. Монтана 

 10. Трайка Трайкова-началник на РУО- Монтана 

11. Д-р Герго Гергов- директор на ОБДХ-Монтана 

12. Димитър Петров- директор на ДИТ-Монтана 

13.Юлия Веселинова-прокурист на  " МБАЛ-Берковица ˮ ЕООД 

14. Денис Хилмиев- Началник отдел "Охранителна полиция", ОД на МВР-

Монтана 

15. Боряна Лечева- директор на „СБР-НК“ ЕООД филиал „Свети Мина“ гр. 

Вършец 

16. Д-р Людмил Джурджов- председател на  Районната колегия на Българския лекарски 

съюз –Монтана 

17.Д-р Георги Савков- управител на МБАЛ “Св.Николай Чудотворец ” ЕООД гр. 

Лом 

18. Моника Лъчезарова- представител на община Бойчиновци 

19. Венцислав Райков- директор на РДПБЗН-Монтана 
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Заседанието откри Областният управител г-н Росен Белчев, който представи и 

конкретния повод за неговото провеждане, основен акцент в чийто дневен ред беше 

епидемичната обстановка на територията на област Монтана, както и обсъждане на 

алтернативите за реорганизация на лечебната мрежа в областта с цел обособяване, в 

съответствие с постъпили от Министъра на здравеопазването указания, на лечебни 

заведения за лечение единствено на лица с коронавирусна инфекция. 

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. От страна на РЗИ – Монтана бяха 

представени актуални данни за заболеваемостта от COVID – 19 в областта, от които стана 

ясно, към дата 19.11.2020 г. активните случаи в област Монтана са общо 822, от които 126 

лица са хоспитализирани както следва: 26 лица в МБАЛ „Св. Николай Чудотворец“ – Лом, 

63 лица – в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД – Монтана, 9 лица – в МБАЛ Берковица, 22 

лица – в МБАЛ „Сити Клиник – Свети Георги“ ЕООД – Монтана, 1 лице – в УМБАЛ 

„Александровска“ ЕАД – София , 1 лице – в УМБАЛ „Пирогов“ – София, 1 лице – в 

МБАЛ „Света София“ ЕООД – София, 1 лице – в Специализирана болница за активно 

лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца ЕООД, 1 лице – във ВМА София и 

1 лице – в „Втора многопрофилна болница за активно лечение“ ЕАД – София. 

Диагностицираните за домашно лечение лица са 696, а общо диагностицираните за 

лечение в област Монтана са 1798. Броят на излекуваните лица е 900, а този на 

починалите – 76. Под домашна карантина са поставени 1137 лица. Учители на 

територията на област Монтана с активна коронавирусна инфекция са: 1 учител от ОУ 

"Св. св. Кирил и Методий" с. Лехчево- 1 учител; 1 учител от ПФСГ " Васил Левски" гр. 

Монтана; 1 учител от ДГ " Малина" гр. Берковица; 1 учител от V ОУ " Христо Ботев" гр. 

Монтана; 1 учител от III OУ " Д-р Петър Берон" гр. Монтана; 1 учител от VII СУ " Йордан 

Радичков" гр. Монтана; 1 учител от I OУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Монтана; 1 

учител от ПГТЕ "Христо Ботев" гр. Монтана. Ученици с активна кови инфекция към 

20.11.2020г. на територията на Област Монтана са: 1 ученик от основно училище в гр. 

Берковица, 1 ученик от VI СУ " Отец Паисий" гр. Монтана; II ОУ " Иван Вазов" гр. 

Вършец; 1 ученик от V ОУ " Христо Ботев" гр. Монтана; 1 ученик от ПГПЧЕ "Петър 

Богдан" гр. Монтана. Разпространение на COVID – 19 има в дом за възрастни хора  с. 

Бистрилица и  дом за възрастни хора с психически увреждания с. Говежда, където 

позитивни и  с активна коронавирусна инфекция както от персонала така и от настанените 

в дома лица. 

Във връзка с вземането на решение за обучение на учениците на територията на 

област Монтана от разстояние думата бе дадена на г-жа Трайка Трайкова-началник на 

РУО- Монтана. Която каза, че на Министъра на образованието и науката е разпоредил 

всички училища  да подготвят графици за следващите 5 седмици до края на годината  за 

преминаване в онлайн с редуващо се обучение при необходимост. Графиците влизат в 

сила когато се одобрят от Областния медицински съвет. Постъпилите предложения до 
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Председателя на Областния медицински съвет и до Директора на РУО-Монтана са за 

следните училища както следва: 

 

 

1. ФСПГ „В. Левски“ – Монтана (гимназиален етап) 

2. ПГЛП – Монтана (гимназиален етап) 

3. ПГТЕ „Хр. Ботев“ – Монтана (гимназиален етап) 

4. ПГСАКН „Проф. арх. Стефан Стефанов“ – Монтана (гимназиален етап) 

5. ПГ „Н. Геров“ – Лом (гимназиален етап) 

6. ПГПТ – Лом (гимназиален етап) 

7. ПГ „ Д-р Иван Панов“ – Берковица (гимназиален етап) 

8. ЛПГ - Берковица  (гимназиален етап) 

9. VI СУ „Отец Паисий“ – Монтана (прогимназиален и гимназиален етап) 

10. СУ „Иван Вазов“ – Вършец (прогимназиален и гимназиален етап) 

11. СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Лехчево (прогимназиален) 

12.Обединено училище „Хр. Ботев“ – с. Д. Цибър (прогимназиален и гимназиален 

етап). 

Училищата предлагат следната схема на обучение: 

 23.11 - 4.12.2020 г. – обучение от разстояние в електронна среда  

  07.12 – 18.12.2020 г. – присъствено обучение 

 21.12 -23.12.2020 г. – обучение от разстояние в електронна среда 

Училищата в прогимназиален и гимназиален етап да преминат на схемата: 2 седмици 

онлайн, 2 седмици присъствено и 1 седмица неприсъствено. 

Профилираните гимназии в гр. Монтана ПГПЧЕ ”Петър Богдан” и ППМГ ”Св. Климент 

Охридски”, предлагат свой индивидуални схеми за обучение, които са: 

-Обучението на учениците в ПГПЧЕ „П. Богдан“ – Монтана (в прогимназиален и 

гимназиален етап) да се осъществява по следния график (редуване на присъствено и онлайн 

обучение на учениците по випуски): 

 • 23.11.2020 – 27.11.2020 г. – VIII, X, XII клас  – присъствено обучение, IX и XI клас - в 

обучение от разстояние в електронна среда  

 • 30.11.2020 – 04.12.2020 г. – VIIIа, VIIIв, IX и XI клас  – присъствено обучение, VIIIб, 

X, XII клас - в обучение от разстояние в електронна среда  

 • 07.12.2020 – 11.12.2020 г. – VIII, X, XII клас  – присъствено обучение, IX и XI клас - в 

обучение от разстояние в електронна среда  

 • 14.12.2020 – 18.12.2020 г. – VIIIа, VIIIв, IX и XI  – присъствено обучение, VIIIб, X и 

XII клас - в обучение от разстояние в електронна среда  

 • 21.11.202 - 23 12.2020 г.– всички класове се обучават в електронна среда. 

 

-Обучението на учениците в ПМПГ „Св. Св. Кл. Охридски“ – Монтана (в прогимназиален 

и гимназиален етап) да се осъществява по следния график (редуване на присъствено и 

онлайн обучение на учениците по випуски): 

 • 23.11.2020 – 27.11.2020 г. и 07.12.2020 – 11.12.2020 г. – VIII, IX, XII клас (10 

паралелки) – присъствено обучение, учениците V, VI, VII, X, XI клас -  (11 паралелки) 

– са в обучение от разстояние в електронна среда  
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 • 30.11.2020 – 04.12.2020 г. и 14.12.2020 – 18.12.2020 г. – V, VI, VII, X, XI клас (11 

паралелки) – присъствено обучение, учениците VIII, IX, XII клас - (10 паралелки) – са 

в обучение от разстояние в електронна среда  

 •  21.11.202 - 23 12.2020 г.– всички класове се обучават в електронна среда. 

 

 

 

Има и постъпило предложение от Директора на I ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – Берковица 

за обучение на учениците по следния график: 

• 23.11 - 4.12.2020 г. – I, III, IVб, V, VI, VII клас - присъствено обучение, II и IVа клас - 

обучение от разстояние в електронна среда  

 • 07.12 - 23.12.2020 г. – V, VI, VII клас - обучение от разстояние в електронна среда,  I, 

II, III и IV а, б - присъствено обучение 

 

  Настоящите предложения обобщават постъпилите графици от директорите на 

училищата в област Монтана, приети с решения на Педагогическите съвети и съгласувани с 

Обществените съвети. Директорите на училищата са декларирали осигуреност с технически 

средства и готовност за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда за 

посочените класове/паралелки и етапи на образование. 

  РУО — Монтана подкрепя предложенията на училищата със следните мотиви: 

Увеличеният броя на положителни случай на COVID-19, както и на лицата с грипоподобни 

симптоми в област Монтана;  също така е налице  и нарастване на броя на учителите с 

доказан COVID-19 или подобна симптоматика, на карантинирани ученици и на 

присъстващи с грипоподобни симптоми. Голяма част от учителите в областта попадат в 

рискова възрастова група, вкл. с ТЕЛК решения и придружаващи заболявания. Резултатите 

от проведените анкети с родители и ученици показват висок процент на подкрепяне на  

формулата за редуване на ОРЕС с присъствено обучение.  

   След като членовете на медицинския съвет  бяха запознати с направените 

предложения от страна на Директорите на училищата се пристъпи и към тяхното гласуване. 

Областния медицински съвет  прие така направеното предложение от страна на г-жа Трайка 

Трайкова, и решението ще бъде публикувано на официалните сайтове на Областна 

администрация Монтана и на Регионалното управление на образованието. 

 

   След което се пристъпи към обсъждане писмото на доц. д-р Костадин Ангелов- 

Министър на здравеопазването, във връзка с усложнената епидемична обстановка  и 

предложение от страна на Областния медицински съвет за възможните варианти за 

реорганизация на лечебната мрежа в областта. Възможните вариантите са следните: Трябва 

да се определят  конкретни лечебни заведения  за лечение, които биха могли да бъдат 

ангажирани само с лечение на  лица с коронавирусна инфекция. Вторият вариант е да се 

посочат конкретни лечебни заведения, които ще изпълняват медицински дейности само на 

пациенти не заразени с коронавирусна инфекция.  

   Писмото на Министъра на здравеопазването е обсъдено от Областния управител 

с представители на лечебни заведения за тяхното мнение и реорганизацията на болничните 

заведения за лечение на територията на област Монтана е неприложима, поради 

спецификата на здравните заведения, като в МБАЛ “Сити Клиник – Свети Георги”  ЕООД 

гр. Монтана имат отделение по Съдова хирургия, отделение по Урология, отделение по 

Инвазивна хирургия, които ги няма в МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана, и 

обратното в МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана имат Акушеро-гинекологично 

отделение, отделение по Неонатология, Детско отделение, отделение по Ортопедия и 

травматология, отделение по Реанимация. По отношение на получените от здравното 
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министерство разпореждания и в резултат от извършения анализ на моментното състояние 

на лечебните заведения за болнична помощ Медицинският съвет счете, че предвид 

спецификата на заведенията, включително начина, по който са структурирани болничните 

отделения, както и с оглед на наличния материален и човешки ресурс за подсигуряване на 

адекватни медицински грижи, схемата за обособяване на конкретни заведения за лечение 

единствено на пациенти с COVID инфекция не е приложима за област Монтана. 

Разкритите легла в лечебните заведения за лечение на коронавирусна инфекция са както 

следва:  

- МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана- 94 легла 

- МБАЛ “Сити Клиник – Свети Георги”  ЕООД гр. Монтана- 45 легла 

- МБАЛ “Св. Николай Чудотворец ” ЕООД гр. Лом- 90 легла 

-" МБАЛ-Берковица ˮ ЕООД гр. Берковица- 12 легла 

 

Областния управител запозна присъстващите членове на съвета със свободните 

легла за настаняване на пациенти с COVID-19 по дни както следва: 

-15.11.2020г.- МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана- 4 легла, МБАЛ “Сити Клиник – 

Свети Георги”  ЕООД гр. Монтана- 0 легла, МБАЛ “Св. Николай Чудотворец ” ЕООД гр. Лом- 

29 легла, и в МБАЛ-Берковица ˮ ЕООД гр. Берковица- 12 легла. 

-16.11.2020г.- МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана- 1 легла, МБАЛ “Сити Клиник – 

Свети Георги”  ЕООД гр. Монтана- 0 легла, МБАЛ “Св. Николай Чудотворец ” ЕООД гр. 

Лом- 27 легла, и в МБАЛ-Берковица ˮ ЕООД гр. Берковица- 0 легла. 

-17.11.2020г.- МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана- 7 легла, МБАЛ “Сити Клиник – 

Свети Георги”  ЕООД гр. Монтана- 0 легла, МБАЛ “Св. Николай Чудотворец ” ЕООД гр. 

Лом-36 легла, и в МБАЛ-Берковица ˮ ЕООД гр. Берковица- 2 легла 

-18.11.2020г.- 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- 

33 легла, и в МБАЛ-Берковица ˮ ЕООД гр. Берковица- 2 легла 

-19.11.2020г.- МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана- 7 легла, МБАЛ “Сити Клиник – 

Свети Георги”  ЕООД гр. Монтана- 0 легла, МБАЛ “Св. Николай Чудотворец ” ЕООД гр. Лом- 

22 легла, и в МБАЛ-Берковица ˮ ЕООД гр. Берковица- 1 легло. 

 

От така изнесените данни от г-н Белчев извода е, че леглата в областния център 

са недостатъчно и в контекста на гореизложеното съветът взе решение в срок до 23.11.2020 

г. в заведенията за болнична помощ да се предприемат действия в посока увеличаване на 

легловата база и реорганизация на дейността с цел осигуряване на медицински специалисти 

за лечение на нуждаещите се от хоспитализация пациенти с COVID-19. До болничните 

заведения беше изпратено решение на медицинския съвет за разкриването на минимум 30 

% от капацитета на легловата база, единствено МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана 

не го спазиха напълно като при определени 120 легла за лечение на пациенти с COVID-19, 

те си останаха 94 легла. След като решението на Областния медицински съвет не беше 

изпълнено се издаде и Заповед от Директора на РЗИ-Монтана, за разкриването на  120 

легла, но до момента няма промяна в броя на леглата определени за лечение на пациенти с 

коронавирусна инфекция. В срок до 06.11.2020г. трябваше да бъде създаден триажен 

кабинет и да работи. До 20.11.2020г. в  МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана няма 

създаден такъв което затруднява много работата на лекарите от отделението по 
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инфекциозни болести и отделението по пулмология и преценката за това, кои пациент е са 

за хоспитализация и кои са  за домашно лечение. 

Д-р Серьожа Ценков- директор на ЦСМП-Монтана обърна внимание на  случай 

на пациенти, които са си намерили легло за настаняване в лечебни заведение извън 

областта  но искам да бъдат транспортирани от екип на спешна помощ, което е 

невъзможно. Като причина за това е липсата на легла  за хоспитализиране, както и тяхно 

решение. Също така коментира и  направената идея от страна на д-р Джурджов и другите 

личните лекари за покриване от тяхна страна на т.н триажен портал. Идеята не е била  

възприета от страна на болницата, към днешна дата ЦСМП-Монтана работи изключително 

трудно с триажния портал и започнаха на умират пациенти е линейките, което е много лош 

знак за организацията на работа. С цел покриване на повече спешни случай е увеличен броя 

на екипите на  ЦСМП-Монтана на смяна. Също така д-р Ценков коментира и забавянето за 

прием на пациенти в някой дни с 1,2,3, часа, което е абсолютно недопустимо. Д-р Ценков 

помоля д-р Джурджов  да коментира  поставения от него въпрос и възможностите за помощ 

от страна на личните лекари.  

Д-р Джурджов каза, че имало такава  е  възможност при  превод от страна на 

РЗОК , да бъдат подсигурени т.н нощни дежурства, които в областния център Монтана се 

провеждат от самите общо практикуващи лекари  в кабинетите в ДКЦ-Монтана. Няма 

физическа и правна възможност както другите общопрактикуващи лекари в другите 

области могат да сключат с дадено лечебно заведение. Към момента създаването на такава 

структура би отнело не по-малко от един месец. Относно т.н триажен кабинет, към момента 

триажа на пациенти се извършва от страна на общопрактикуващите лекари. 

Д-р Джурджов изтъкна като сериозен проблем липсата на медицински персонал за 

лечението на пациенти с COVID-19, като в инфекциозно отделение в МБАЛ “Д-р Стамен 

Илиев” АД гр. Монтана има само двама лекуващи лекари, които да прегледат и назначат 

лечение на всичките 63 лица настанени за болнично лечение. Също така д-р Джурджов 

каза, че пациент самоопределил се за тежко болен и дали има нужда от хоспитализация  

последна е преценката на лекарите. Трябва да се помисли да един триажен център, които да 

функционира за да се избегне това лекарите да преценяват, кои пациент е по-спешен и кои 

не. Ако функционира триажния център там може да му се направят допълнителни 

изследвания и ако не е в тежко състояние може да не бъде хоспитализиран. 

Д-р Даниела Белникова  подкрепя казаното от д-р Джурджов, във връзка с 

неотложния кабинет за неотложна помощ вменена на личните лекари. Отделението по 

пулмология от вчера има 4 лекари, като 3 са в болничен, от тях 2 са специалисти, една 

лекарка без специалност и един специализант. При откриването на още легла за лечение на 

пациенти с COVID-19, ще се стигне до това да не може да се минава на визитации, трудно 

ще бъде с изпълнението на сестринските манипулации, както и оплакване от пациентите и 

техните роднини.  За създаването на триажния кабинет е необходимо да има постоянно 

лекар, което води до  необходимостта на 5 лекари работещи на график, медицинска сестра 

или лаборант и възможност за рентгенова снимка Основния проблем е липсата на 

медицински персонал. За случая с починалия пациент в линейката д-р Белниколова 

информацията която тя има е, че когато е пристигнала линейката в МБАЛ “Д-р Стамен 

Илиев” АД гр. Монтана пациента вече бил починал. За случая е назначена проверка, и при 
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установяване на забавяне на прием на пациента и указването му на необходимата 

медицинска помощ ще бъдат наложени сериозни санкции. 

На зададен въпрос от страна на Председателя на Областния медицински съвет 

Монтана, относно общия брой на лекарите в МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана, 

д-р Белниколова  каза, че техният брой е 120. При този брой на лекарите 25% / 30 лекари/ от 

тях може да бъдат ангажирани в лечението на пациенти с коронавирус. 

Г-н Любомир Стефанов- директор  РЗОК-Монтана каза, че към момента в 

отделението по инфекциозни болести на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана има 

само 2 налични лекари, 2 са и лекарите в на МБАЛ “Св. Николай Чудотворец ” ЕООД гр. Лом. 

Изпълнението на разпореждането от страна на Министъра на здравеопазването е не 

изпълнимо на територията на област Монтана, единствения вариант е отделянето на 

корпусите на отделението по инфекциозни болести и отделението по пулмология. Също 

така може да се използва и отделението по урология, което е с отделен вход и изградена 

кислородна инсталация.  

 

Областния управител на област Монтана отправи апел към общините на 

територията на областта, за  определяне на  служители , които на основание  чл. 209а ал.3 

от Закона за здравето могат  да извършват проверки във връзка спазването на 

противоепидемичните мерки разпоредени от Министъра на здравеопазването или от 

Директора на РЗИ-Монтана. Кметовете на съответните общини да издадат Заповеди за 

задължителното носене на предпазни маски в общинските пазари и тържища, спазването на 

дистанция, спазването на еднопосочно движение както и дезинфекция на местата, които 

предразполагат струпването на много хора. 

  

Д-р Джурджов попита пациенти, които са под карантина и настъпи влошаване 

на състоянието им и е необходимо да им се направи рентгенова снимка, изследвания в 

съответното лечебно заведение, тези пациенти по какъв начин и каква е организацията да 

стигнат до клинична лаборатория или до личния си лекар. Такива пациенти ще бъдат ли 

глобявани за нарушаване на карантината си? Д-р Борисова отговори на поставения въпрос: 

няма пациент, които да се нуждае от рентгенова снимка или медицинска помощ и да не е 

освободен от карантината обаждат  на телефона в  РЗИ-Монтана, когато имат нужда от 

лекарска помощ, ако имат всички симптоми за хоспитализация се обаждат на лични лекар и 

той преценява дали е за настаняване в болнично заведение за лечение, или на телефон 112 и 

с екипа на спешна помощ се транспортира до триажния кабинет. Няма да се глобяват  

близките и пациентите, които имат нужда от лекарска помощ но са под домашна изолация. 

   

Решенията , които се взеха на проведеното заседание са както следва: 

 

1. Решение за преминаване на учениците към обучение от разстояние в 

електронна среда 

2. Изготвяне на писмо до МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана и МБАЛ 

“Сити Клиник – Свети Георги”  ЕООД  гр. Монтана за предприемане на 

действия за увеличаване на легловата база и осигуряване на медицински персонал в 

лечебните заведения за болнична медицинска помощ. 
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3. Изготвяне на писмо до болничните заведения на територията на общ. Монтана 

относно  затруднен прием на пациенти или проблем при самото лечение. 

 

       Допълнителни коментари по основните теми не бяха направени, предвид 

което заседанието бе закрито. 

 

РОСЕН ИВАНОВ БЕЛЧЕВ 

Областен управител на област Монтана           

/П/ 
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