
 
 

 

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  

Областен управител на област Монтана  

 

 

   ПРОТОКОЛ 

от 

проведено заседание на Областен  медицински съвет  

 

Днес 02.06.2021 г. в Заседателна зала №1 на  Областна администрация Монтана се 

състоя заседание на Областния управител на област Монтана с ръководители на 

лечебни заведения, кметове на общини и здравни медиатори по темата, касаеща 

мерките срещу разпространението на заболяването COVID-19 на територията на 

областта. 

Участие в срещата взеха както следва:       

 

Валери Димитров – Областен управител на област Монтана 

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.   Юлия Веселинова – прокурист на „МБАЛ Берковица“ ЕООД - Берковица   

4.  Бойко Благоев – Директор дирекция ”ОКТСДОСТСУ” община Георги 

Дамяново 

5.  Моника Лъчезарова – Представител на община Бойчиновци 

6.  Венета Бранкова – Главен експерт в община Якимово 

7.  Д-р Серьожа Ценков- Директор на ЦСМП-Монтана 

8.  Миглена Станимирова – зам.кмет на община Вълчедръм 

9.  Татяна Славчева – Председател на БАПЗГ РК-Монтана 

10.  Калин Вазонов – Началник отдел в РЦ 112-Монтана 

11.  Биляна Стаменова- Секретар на Общинска администрация Берковица 

12.  Александър Стефанов- Зам. Началник на ЗЖУ-Монтана/ РДЖСОБТ 

13. Денис Хилмиев- Началник отдел ”Охранителна полиция” при ОД МВР-

Монтана 

14. Венцислав Райков- Директор на РДПБЗН Монтана 

15. Езекия Езекиев- Директор на ТДАС-Монтана 

16. Любомир Стефанов- Директор на РЗОК-Монтана 

17. Александър Герасимов- Директор на дирекция ” Хуманитарни науки”- община 

Монтана 

18. Анжело Иванов- Директор на дирекция ”ОКВДВ” - община Лом 

19. Виктор Апостолов- Управител на МБАЛ ”Сити Клиник- Св. Георги” гр. 

Монтана 

20. Мариела Генова- Представител на МБАЛ ”Сити Клиник- Св. Георги” гр. 

Монтана 

21. Трайка Трайкова- Директор на РУО-Монтана 
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Срещата откри Областният управител Валери Димитров, които запозна 

присъстващите с конкретния повод за провеждането на заседанието - писмо с изх. №16-

00-4/31.05.2021г. от Министерство на здравеопазването за предприемане на действия за 

увеличаване имунизационния обхват срещу COVID-19 на територията на област 

Монтана. 

Доктор Елена Борисова-Директор на РЗИ-Монтана  представени  актуални 

данни за заболеваемостта от COVID – 19 в областта, от които стана ясно, че за 

01.06.2021 г. на територията на област Монтана има 5 установени случая на 

коронавирусна инфекция. Към 02.06.2021г. общо 204 лица са с активна COVID – 19 

инфекция в област Монтана, като 146 лица от тях са на домашно лечение и 58 са  

хоспитализирани (2 лица в "МБАЛ - Берковица" ЕООД, гр. Берковица, 35 лица в МБАЛ 

„Св. Н. Чудотворец“ гр. Лом, 11 лица в МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“ гр. Монтана, 2 лица в 

"УМБАЛ - Александровска" ЕАД, гр. София, 7 лица в МБАЛ Сити Клиник - Свети 

Георги ЕООД, гр. Монтана и 1 лице в МИ МВР СОФИЯ).  

 За Област Монтана общо диагностицираните лица са 6379, излекуваните 

лица са 5719, починалите лица са 456, а лицата поставени под домашна карантина – 

391.  

 Със Заповед директора на РЗИ-Монтана броя на леглата, предназначени 

за лечение на коронавирусна инфекция в областта е намален  на 145, а заболеваемостта 

сред населението в количествено изражение е 86,6 на 100 хиляди души в област 

Монтана. 

 Броят на ваксинираните лица е 16392, като ваксинираните с първа доза 

9235, а от тях лицата  над 60г. възраст са 5387(58.33%). Лицата получили втора доза от 

съответната ваксина и  завършили ваксинационния процес са 7060, като от тях над 60г. 

възраст са 4106(58.16%). 

 

В контекста на представените от д-р Борисова данни Областният управител 

обърна внимание на присъстващите върху необходимостта да бъдат своевременно 

предприети активни съвместни действия от страна на ведомствените териториални 

структури на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление, 

общопрактикуващите лекари и здравните медиатори по отношение на ваксинационната 

кампания, включително и чрез изграждане на мобилни пунктове за ваксинация по 

места.  

Д-р Елена Борисова информира аудиторията, че от страна на Регионалната 

здравна инспекция е започнало разпространението на информационни брошури 

свързани с ваксинирането на лица. Също така е започнато и провеждането на 

информационни срещи с кметовете на общините в област Монтана и здравните 

медиатори, особено що се касае до ваксинацията на по-специфичните и уязвими групи 

от населението.   

Д-р Тодор Тодоров обърна внимание на присъстващите, че в процеса за 

ускоряване на имунизирането  на населението могат да допринесат и личните лекари. 

Те по-детайлно са запознати със състоянието на своите пациенти и могат да им 

помогнат в избора на ваксина.  

В заключение Областният управител Валери Димитров отново подчерта 

значението на ваксинационния процес за предпазване на населението от 

Коронавирусната инфекция и обърна внимание върху факта, че съвместните действия 

от страна на държавни структури, местна власт, медиатори и медицински лица следва 

да бъдат предприети навреме, за да се превъзмогне негативното развитие в темповете 

на заболеваемост в област Монтана на фона на националната картина.  

Валери Димитров заяви, че ще разчита на д-р Елена Борисова своевременнно да 

го информира за хода на дейностите по сформиране на мобилни екипи и ваксинация на 

гражданите на терен.  
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В допълнение Областният управител подчерта, че, в рамките на своите 

правомощия, ще предприеме необходимите стъпки за да подпомогне цялостния процес 

на комуникация и съвместната работа между имащите отношение към превенцията на 

заболяването институции, а екипът на Областна администрация Монтана ще продължи 

да поддържа непосредствен контакт със заинтересованата общественост за 

преодоляване на негативните последици от COVID – 19. 

  Допълнителни коментари или забележки по темата на заседанието не бяха 

направени и срещата бе закрита. 

 

ВАЛЕРИ РАЙКОВ ДИМИТРОВ 

Областен управител на област Монтана 

 / П / 

 

 

Изготвил:     
           Инж.  Михаил Михайлов - старши експерт в дирекция АКРРДС, 02.06.2021 г. 
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