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РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  

Областен управител на област Монтана  

 

                                                                ПРОТОКОЛ  

                                                                        от 

проведено заседание на Областен  медицински съвет  

  02.11.2020 г. 

 

Днес 02.11.2020 г. в заседателна зала № 2 на Областна администрация  

Монтана се проведе работна среща на Областния  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 Людмил Джурджов - председател на районна на българския лекарски съюз-

Монтана 

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

4. Любомир Стефанов - директор на РЗОК - Монтана 

5. Пламен Томов – директор на ОД на МВР – Монтана 

6. Езекия Езекиев – директор на ТДНС - Монтана 

 

Във връзка със зачестили сигнали от страна на граждани и от страна на директора 

на ЦСМП – Монтана до Областния управител, и до директора на РЗИ – Монтана за 

забавен прием в лечебни заведения за болнична медицинска помощ, се предизвика това 

заседание. Обсъдиха се различни казуси и ситуации от изминалите дни на територията 

на областта, предвид епидемиологичната обстановка и увеличаващия се брой на 

заболели хора. По време на заседанието в конферентен телефонен разговор д-р 

Михайлов от ЦСМП – Монтана чрез д-р Серьожа Ценков алармира, че в момента две 

линейки са в двора на МБАЛ – Монтана и приема на лицата е затруднен, поради отказа 

на лечебното заведение. След обсъждане на конкретната ситуация, членовете 

участващи в заседанието взеха следните решения да се изготви писмо до лечебните 

заведения за болнична медицинска помощ и до всички присъстващи със следното 

съдържание: 

1. Д-р Серьожа Ценков - директор на ЦСМП - Монтана да уведомява ежедневно 

до 16:00 часа Областния медицински съвет на имейл: 

montana@montana.government.bg и РЗИ - Монтана на имейл: rzi-montana@net-
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surf.net, за всеки забавен прием на пациент в лечебно заведение за болнична 

медицинска помощ над 15 минути.  

2. Ръководителите на Многопрофилните болници своевременно да създадат 

необходимата организация за преструктуриране и увеличаване броя на леглата за прием 

на  лица за болнично лечение, за което да се уведоми Областния медицински съвет на 

имейл: montana@montana.government.bg, и РЗИ - Монтана на имейл: rzi-

montana@net-surf.net. 

3. Всички ръководители на лечебни заведения за болнична медицинска помощ е 

необходимо да предоставят телефон на ЦСМП-Монтана, чрез който денонощно да се 

предоставя актуална информация за наличие на свободни легла в съответното болнично 

заведение. 

4. Директора на  РЗИ-Монтана да информира постоянно Областния медицински 

съвет за предприетите мерки на имейл: montana@montana.government.bg 

 

 След завършване на заседанието и по преценка на Областния управител, се 

изпрати писмо до РЗИ – Монтана за създаване на организация, съвместно с 

ръководителите на лечебните заведения за болнична медицинска помощ за минимум 

увеличаване броя на леглата за прием на пациенти с коронавирусна инфекция в 

съответните лечебни заведения както следва: 

 МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД – гр. Монтана – 120 легла 

 МБАЛ „Свети Николай чудотворец“ ЕООД – гр. Лом – 60 легла 

 „МБАЛ Берковица“ ЕООД – гр. Берковица – 30 легла 

 МБАЛ „Сити Клиник – Свети Георги“ ЕООД – гр. Монтана – 15 легла 

 

Заседанието закри Председателя на Областния медицински съвет 

 

 

 

РОСЕН ИВАНОВ БЕЛЧЕВ 

Областен управител на област Монтана           

/П/ 
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