РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Монтана
ПРОТОКОЛ
от
проведено заседание на Областния Медицински съвет на област Монтана
28.07.2021 г.
Днес 28.07.2021 г. в Заседателна зала №1 на Областна администрация Монтана
се проведе присъствено заседание на Областния Медицински съвет, в което взеха
участие както следва:
Латинка Симова – Зам. областен управител
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

д-р Елена Борисова – директор на РЗИ – Монтана
д-р Тони Тодоров – директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД – Монтана
д-р Велина Кръстева – представител на РЗОК - Монтана
д-р Людмил Джурджов – председател на РК на БЛС - Монтана
д-р Серьожа Ценков – директор на ЦСМП - Монтана
Венцислав Евгениев – кмет на община Медковец
Пламен Петков – кмет на община Чипровци
Венета Бранкова – представител на община Якимово
Ваня Симеонова – представител на община Бойчиновци
Анжело Иванов – представител на община Лом
Милена Николова – представител на община Монтана
Денис Хилмиев – представител на ОД на МВР – Монтана
Илиян Кънчев – началник на ЗЖУ – Монтана
Иван Захариев – представител на РДПБЗН – Монтана
Димитър Василев – директор на ДИТ – Монтана
Пламен Илиев – представител на ТД „Национална сигурност“ – Монтана
Маргарита Трендафилова – представител на ОПУ – Монтана
Росица Ангелова – представител на РУО - Монтана

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 Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-616/22.07.2021 г.,
съгласно която в спешен порядък следва да бъдат насрочени заседания на
областните щабове с основен акцент в дневния ред – запознаване с приетия с
Решение на Министерския съвет № 518/15.07.2021 г. Национален оперативен план
за справяне с пандемията от COVID – 19 и създаване на организация за изпълнение
на разписаните в плана мерки съобразно потребностите и спецификите на региона.
Латинка Симова информира аудиторията, че дневният ред включва две
основни точки както следва:
1. Запознаване с Националния оперативен план за справяне с пандемията от
COVID – 19 и създаване на организация за изпълнение на мерките на
регионално ниво.
2. Други
В рамките на точка 1 думата бе предоставена на д-р Елена Борисова за
представяне на Националния оперативен план, а също и на актуална информация по

отношение на епидемичната обстановка, свързана с разпространението на
коронавирусната инфекция на територията на област Монтана.
От представените от д-р Борисова данни за заболеваемостта стана ясно, че
към дата 28.07.2021 г. в областта има 2 нови случая, а общият брой на лицата с
активна COVID инфекция е 12. Няма регистрирани починали лица, а
хоспитализираните са общо 5, от които 4 лица са хоспитализирани в МБАЛ „Д-р
Стамен Илиев“ в Монтана, а 1 лице е хоспитализирано в МБАЛ „Св. Николай
Чудотоворец“ в гр. Лом. Лицата, диагностицирани на домашно лечение са 7, а
общият брой на диагностицираните в област Монтана е 6453. Излекуваните лица са
5 968, починалите са 473, а 339 са лицата, поставени под домашна карантина. Към
датата на заседанието нивото на заболеваемост в областта е 9 на 100 000 души
население.
Елена Борисова запозна членовете на Медицинския съвет с основните
раздели и подраздели в структурата на Националния оперативен план за справяне с
пандемията от COVID – 19, като обърна внимание върху това, че се очаква
разпространение на „Делта“ варианта на заболяването, като в периода до края на
месец август този вариант ще стане доминиращ в страната. С най-висок риск от
заболяване са лицата, които не са боледували, както и неваксинираните. Счита се,
че хората с направени две дози от съответната ваксина притежават добра защита,
докато при населението с поставена само една доза рискът от възникване на
заболяване е по-висок.
В Националния оперативен план заболеваемостта е разпределена на 4
основни нива, взети на база степента на разпространение на вируса на 100 000
души население, като в случай на заболели по-малко от 100 на 100 000 души е
налице 1-во ниво, при заболели от 100 до 250 на 100 000 е налице 2-ро ниво,
ситуация в която заболеваемостта е от 250 до 500 на 100 000 души население се
определя като 3-то ниво, а при над 500 заболели на 100 000 души вече се касае за
4-то ниво.
Д-р Борисова изрично подчерта, че познатите вече противоепидемични
мерки, свързани с носенето на маски, спазването на дистанция и дезинфекция
продължават да бъдат валидни при всички ситуации и нива на заболеваемост.
Към дата 14.07.2021 г. са изготвени заповеди на директора на РЗИ – Монтана
за преструктуриране на болничните легла, като водещи са болничните заведения,
притежаващи инфекциозни отделения. Заповедите са период на действие до края на
месец юли 2021 г., но при необходимост ще бъдат удължени.
Към дата 28.07.2021 г. МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД – Монтана притежава 13
легла, структурирани за лечение на неусложнени случаи на коронавирусна
инфекция и 1 легло за интензивни грижи, МБАЛ „Св. Николай Чудотоворец“ в гр.
Лом притежава 8 легла за неусложнени случаи и 1 за интензивно лечение. МБАЛ
„Берковица“, гр. Берковица и МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“, гр. Монтана
притежават по 3 легла, структурирани за лечение на неусложнени случаи на COVID
– 19. Общият брой на леглата за лечение на заболяването в определените за целта
болнични заведения в областта е 27 за неусложнени случаи и 2 за интензивни
грижи.
В допълнение д-р Елена Борисова запозна присъстващите и с броя на леглата,
посочени в част 5 от Националния оперативен план, съдържаща информация за
поетапното ангажиране на болниците при 4-те нива на заболеваемост, като леглата
са формулирани съответно като общ брой и легла за интензивно лечение. В плана са
разписани болничните структури в национален мащаб, висшия медицински
персонал, персонала по здравни грижи, а също и дейностите, насочени към
извънболничната медицинска помощ и центъра за спешна медицинска помощ. Д-р
Борисова изрази увереност, че болниците разполагат с достатъчно лични предпазни
средства и кислород в достатъчни количества.
Директорът на Регионалната здравна инспекция сподели притеснението си от
факта, че област Монтана изостава сериозно по отношение на броя на поставените
ваксини. Тя информира аудиторията, че към дата 28.07.2021 г. броят на
ваксинираните лица е 22 223, което отрежда на областта едно от последните места в
страната предвид това, че единствено областите Видин и Силистра са с по-малък
брой поставени ваксини. Д-р Борисова отправи апел към общинските кметове да
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окажат необходимото съдействие за извършването на имунизация на населението по
места като подпомогнат организационно дейността на мобилните екипи на РЗИ.
Г-жа Латинка Симова предостави думата на присъстващите кметове на
общини да споделят какви мерки се предприемат по отношение на ваксинационната
кампания.
Кметът на община Чипровци Пламен Петков взе отношение по темата като
посочи, че цялата селищна система на територията на общината е обхваната от
действащите там общопрактикуващи лекари и че кметовете няма как да задължат
населението да се ваксинира.
Д-р Борисова посочи, че от кметовете се очаква единствено да подпомогнат
имунизацията на населението и особено на трудноподвижните хора и хората с тежки
заболявания, като съдействат организационно за дейността на мобилните екипи на
РЗИ на терен. В допълнение д-р Борисова посочи че имунизационните кабинети на
здравната инспекция успяват да ваксинират повече хора в областта от
общопрактикуващите лекари.
Д-р Людмил Джурджов поиска думата, за да изрази категорично несъгласие с
казаното от д-р Борисова по отношение на извършените от общопрактикуващите
лекари ваксинации. Председателят на Районната колегия на БЛС сподели, че всички
общопрактикуващи лекари изпълняват съвестно своите задължения, а слабият
интерес към ваксините в областта се дължи на ниска здравна култура сред
населението, която се изгражда дълго време от обществото като цяло, а не само от
лекарите.
Д-р Борисова поясни, че целта на казаното от нея не е да вмени вина на
някого, а просто да изтъкне необходимостта от полагането на допълнителни
съвместни усилия и екипна работа, за да се преодолее изоставането на областта по
отношение на ваксинирането на населението.
Инж. Венцислав Евгениев сподели, че според него ниският интерес сред
хората и като цяло страхът от ваксините се дължи на противоречиви послания както
от страна на медицински лица, така и от медиите. Кметът на община Медковец
заяви, че предвид факта, че заболяването е изключително сериозно е редно да не се
провокират конфликти чрез взаимни обвинения, а да се положат максимални усилия
да се обясни на хората ползата от ваксините.
Зам. областният управител Латинка Симова напомни на присъстващите, че
Националният оперативен план е публикуван в интернет–страницата на
Министерството на здравеопазването и който желае може да се запознае с него в
детайли.
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
Зам.областен управител на област Монтана
/П/

Изготвил: /П/
Добромир Тодоров - главен експерт в дирекция АКРРДС, 28.07.2021 г.
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