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РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  

Областен управител на област Монтана  

 

ПРОТОКОЛ 

от 

проведено заседание на Областен  медицински съвет  

 

Днес 11.11.2020 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 

Десислава Димитрова – Зам. 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. д-р Ирена Асенова - лекар-терапевт на "Фърст диализис сървисиз България" 

ЕАД гр. София 

8. 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. Мариана Атанасова- 

15. Теодора Костова-представител на ОД на МВР-Монтана 

            

Заседанието откри Областният управител г-н Росен Белчев, който представи и 

конкретния повод за неговото провеждане, а именно епидемичната обстановка в област 

Монтана, както и вземане на решение за продължаване на обучението на учениците на 

територията на областта след 11.11.2020г. 

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

представи на вниманието на присъстващите информация за актуалната епидемична 
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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, че за 10.11.2020 г. на територията на област Монтана има установени 79 нови случая 

с потвърдена COVID-19 инфекция, както следва: 2 лица са хоспитализирани (1 мъж и 1 

жена от община Берковица, са настанени в МБАЛ-Берковица). Лицата поставени под 14-

дневна домашна изолация са 77, както следва: 16 лица от община Берковица (7 мъже и 9 

жени),5 лица от община Бойчиновци (1 мъж и 4 жени),1 лице от община Брусарци (1 

мъж),2 лица от община Вълчедръм (мъж и жена),1 лице от община Вършец(жена),1 лице 

от община Георги Дамяново(жена), 4 лижа от община Лом (2 мъже и 2 жени), 43 лица от 

община Монтана (19 мъже и 24 жени), 2 лица от община Чипровци (мъж и цена). Във 

връзка с положителен резултат на 1 лице  от персонала на  ДГ ”Пролетна дъга”, гр. Берко-

вица под домашна карантина са поставени 16 лица (2 лица от персонала и 14 деца). Към 

11.11.2020 г. общо 738 лица са активна COVID-19 инфекция в област Монтана, както 

следва: 93 хоспитализирани лица (25 лица в МБАЛ „Св. Н. Чудотворец“ гр. Лом, 48 лица в 

МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“ гр. Монтана, 4 лица в МБАЛ- Берковица, 13 лица в МБАЛ Сити 

Клиник - Свети Георги ЕООД, гр. Монтана, 1 лице в "УМБАЛ - Александровска" ЕАД, гр. 

София и 2 лица в "Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични 

заболявания " ЕООД, гр. Враца). На домашно лечение са  645 лица диагностицирани с 

COVID – 19. Разпределението на лицата с активна инфекция по общини е следното: 

Община Берковица – 178 случая; Община Бойчиновци – 15 случая; Община Брусарци – 5 

случая; Община Вълчедръм – 12 случая; Община Вършец – 23 случая; Община Г. 

Дамяново – 11 случая; Община Лом – 79 случая; Община Медковец – 7 случая; Община 

Монтана – 392 случая; Община Чипровци – 14 случая; Община Якимово – 2 случая. 

За област Монтана общо диагностицираните лица са 1292, излекуваните лица са 

510, починалите лица са 44, а лицата поставени под домашна карантина – 1048. 

Към днешна дата диагностицираните учители и ученици с коронавирус са както 

следва: на домашно лечение са 20 учители от II  ОУ ”Христо Смирненски”  и III ОУ ”Иван 

Вазов” гр. Берковица, Лесотехническа професионална гимназия- гр. Берковица, II  ОУ 

”Иван Вазов” гр. Вълчедръм, СУ  ”Иван Вазов” гр. Вършец, ПГПЧЕ ”Петър Богдан” гр. 

Монтана- 2 лица, ОУ ”Христо Ботев” с. Расово; II  ОУ ”Никола Вапцаров” гр. Монтана, 

ПГТ ”Владимир Минчев” с. Владимирово- 2 лица, ППМГ ”Св. Климент Охридски” гр. 

Монтана-3 лица, I ОУ ” Св. Св. Кирил и Методий” гр. Монтана, детска градина № 2 гр. 

Лом, детска градина № 2 ”Незабравка” гр. Монтана, и детска градина № 7 ”Приказен 

свят” гр. Монтана. На домашно лечение са поставени и 9 ученика(СУ  ”Иван Вазов” гр. 

Вършец, IV ОУ ” Иван Вазов” гр. Монтана, ПГСАКН ”Проф. арх.  Стефан Стефанов” гр. 

Монтана, ПГПЧЕ ”Петър Богдан” гр. Монтана- 2 лица. 

 

Във връзка с вземането на решение за продължаване на обучението на учениците 

на територията на областта след 11.11.2020г. думата бе дадена на г-жа Трайка Трайкова-

началник на РУО- Монтана. Която каза, че решението е от правомощията на Областния 

медицински съвет и по предложение на началника на Регионалното управление на 

образованието. Предложението от страна на РУО- Монтана е обсъдено с училищата на 

територията на областта и е по предложение на педагогическия съвет, както следва: 

обучението да продължи в индивидуална форма, като предложението е подкрепено и от 3 
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училища- ПГПЧЕ ”Петър Богдан” и ППМГ ”Св. Климент Охридски” гр. Монтана с 

аргументите, че имат учители, които са в рисковата група, и имат болни учители и 

ученици, и непедагогически персонал. Преподавателите изпитват притеснения да са 

постоянно в контакт с ученици и колеги със симптоми. Друг аргумент е, че това са 

ученици, които могат да се справят с учебния материал преподаван им онлайн. Другото 

училище което е за продължаване на обучението в електронна среда е I ОУ ”Никола 

Вапцаров” гр. Берковица. Министъра на образованието и науката е издал Заповед с която 

разрешава на учениците от трети клас и прогимназиална степен да се обучават в онлайн 

до 11.11.2020година. От училището желаят срока да бъде удължен до 20.11.2020г. поради 

големия брой болни учители и карантинирани ученици. 

 РУО- Монтана подкрепя предложенията на училищата и предлага на Областния 

щаб да вземе следните решения: 

1. Учениците в гимназиален етап на ППМГ ”Св. Климент Охридски” гр. Монтана 

да се обучават в електронна среда от разстояние до 20.11.2020г.(включително). 

2. Учениците на ПГПЧЕ ”Петър Богдан” гр. Монтана да се обучават в електронна 

среда от разстояние до 20.11.2020г.(включително). 

3. Учениците от 3а клас в I ОУ ”Никола Вапцаров” гр. Берковица да се обучават в 

електронна среда от разстояние до 13.11.2020г.(включително), а учениците от 

прогимназиален етап да се обучават в електронна среда от разстояние до 

20.11.2020г.(включително). 

Г-жа Трайка Трайкова запозна присъстващите членове на комисията с промяна в 

Наредба № 5 за предучилищното образование, където се създава нов чл. 18а, отнасящ се за 

преминаването на детските градини в онлайн форма на обучение. Преминаването 

съгласно чл. 18 става с предложение от страна на кметовете до Министъра на 

образованието и науката. 

Предложенията направени от г-жа Трайкова бяха приети единодушно, за което ще 

се издаде  Заповед от страна на РУО-Монтана. 

 

Д-р Ирена Асенова - лекар-терапевт на "Фърст диализис сървисиз България" ЕАД 

гр. София, зададе въпрос във връзка с увеличения брой на лица с COVID-19 има ли 

подготвено ковид отделение в което да се настанят всички положителни лица?- Д-р 

Борисова обясни, че има изградено ковид отделение в което са осигурени 90 бр. легла в 

МБАЛ “Св. Николай Чудотворец ” ЕООД гр. Лом, 94 бр. легла в МБАЛ “Д-р Стамен 

Илиев” гр. Монтана  и 45 броя легла в МБАЛ “Сити Клиник – Свети Георги” ЕООД гр. 

Монтана на основание Заповед на директора на РЗИ-Монтана. 

Д-р Асенова  попита директора на РЗИ-Монтана- д-р  Елена Борисова, дали 

пациентите ще продължават да си заплащат PCR тестовете? – Отговора от страна на д-р 

Борисова беше, че РЗИ издава направление 4А което е безплатно за гражданите на 

Монтана изпратени от своите лични лекари с проявени симптоми  в кабинет 110 в 

ДКЦ-Монтана. 

Нов въпрос се зададе от страна на д-р Асенова към д-р Борисова, дали има 

възможност да се приемат всички пациенти имащи клинична картина и температура но 

без положителен PCR тест в лечебно заведение за болнична медицинска помощ? –Д-р 

Борисова обясни, че всички отделения в лечебните заведения за болнична медицинска 
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помощ имат обособени т.н изолатори, където пациента се отделя ако прояви симптоми 

на COVID-19, докато се премести в инфекциозно отделение или в ковид отделението. 

 

Д-р Ирена Асенова сигнализира, че през последната седмица е имало връщане на 

пациенти от спешните центрове и няма да бъдат приемани. В отговор на сигнала д-р 

Серьожа Ценков- директор на ЦСМП-Монтана даде разяснения, че на територията на 

област Монтана има един спешен център и шест филиала на спешния център, и 

връщането на пациенти се извършва от страна на спешното отделение, което е 

структура на съответното лечебното заведение за болнична помощ. 

 

       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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