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РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  

Областен управител на област Монтана  

 

ПРОТОКОЛ 

от 

проведено заседание на Областен  медицински съвет  

 

Днес 05.11.2020 г. в заседателна зала № 1 на Областна администрация  

Монтана се проведе редовно заседание на Областен  медицински съвет. 

 

Участие в заседанието взеха както следва: 

Светлана Йорданова – Зам. Министър на здравеопазването 

Росен Белчев – Областен управител на област Монтана 

Десислава Димитрова – Зам. областен управител на област Монтана 

инж. Цветко Цветков – 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. Д-р Людмил Джурджов- председател на  Районната колегия на Българския 

лекарски съюз –Монтана  

4. Любомир Стефанов- директор  РЗОК-Монтана 

5. Д-р  Тони Тодоров- изпълнителен директор на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” 

АД гр. Монтана 

6. Д-р Чавдар Антонов – представител  на МБАЛ - Лом 

7. Д-р Пламен Пелов- медицински директор на МБАЛ “Сити Клиник – Свети 

Георги” ЕООД гр.Монтана 

8. Боряна Бончева – директор на СБР – Вършец 

9. Езекия Езекиев- директор на ТДНС-Монтана 

10. Пламен Томов- директор на ОД МВР-Монтана 

            

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

конкретния повод за неговото провеждане, а именно увеличената заболеваемост в област 

Монтана от COVID-19 и проникването на заразата в Дом за стари хора с отделение за 

лежащо болни гр. Берковица. Той запозна аудиторията със ситуацията в дома, 

заболеваемостта, детайлна информация, относно потребителите на здравни грижи, 

наличието на защитни средства и лекарства. 

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 дата 04.11.2020 г. активните случаи в област Монтана са общо 81 (10 лица от 

общ. Берковица, 1 лице от общ. Бойчиновци, 1 лице от общ. Вършец, 5 лица от общ. 

Вълчедръм, 2 лица от общ. Георги Дамяново, 13 лица от общ. Лом, 2 лица от общ. 

Медковец, 46 лица от общ. Монтана и 1 лице от общ. Чипровци), като всичките са под 14 

дневна домашна изолация. Починала е жена от гр. Вълчедръм. Тринадесет деца и две лица 

от персонала на детска градина номер 7 – „Приказен свят“ поради положителна проба на 

човек от персонала също са под карантина. Към 05.11.2020 г. лицата с активна 

Коронавирусна инфекцията са 542, а лицата на домашно лечение с положителна проба са 

476. Общата бройка на лицата, диагностицирани  с COVID – 19 са 971 случая. 

Г-жа Светлана Йорданова поднесе благодарности към всички, които са включени в 

битката с вируса. Тя отбеляза сложната епидемиологична обстановка в страната и 

необходимостта от допълнителни координирани действия с цел подобряване на 

ситуацията. Г-жа Йорданова заяви пред всички, че държавните институции са включени и 

помагат с каквото е необходимо. Тя изтъкна необходимостта от поставянето на триаж 

(фургон) пред МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ – Монтана, където населението да получи 

първа медицинска консултация. Г-жа Йорданова поиска всеки един от представителите на 

лечебни заведение за болнична медицинска помощ да сподели конкретната обстановка в 

съответното лечебно заведение. 

Изпълнителният директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД – Монтана д-р Тони 

Тодоров заяви, че трябва да се обръща по-сериозно внимание на доболничната помощ, 

която да се включи активно в триажа. Наблегна на невъзможността на лечебните 

заведения да извършват дейността си поради претоварване и липса на достатъчно 

персонал. Заяви пред всички, че огромна част от случаите се транспортират от общините 

Берковица и Вършец в МБАЛ – Монтана, и по-този начин се натоварва самото лечебно 

заведение.  

Г-жа Йорданова го репликира, че триажа ще се извършва единствено в областното 

лечебно заведение, като трябва да бъде изготвен график за дежурство на персонала. Заяви, 

че от сега нататък всяко забавяне за прием на болен в лечебното заведение ще бъде строго 

санкционирано. Препоръча на ръководителите на лечебни заведения, да направят мащабна 

кампания, чрез местните медии за осведомяване на населението, относно рисковете от 

неспазване на противоепидемичните мерки, и при какви симптоми човек трябва да бъде 

хоспитализиран. 

Д-р Чавдар Антонов взе отношение относно финансирането на болниците. Изрази 

остри опасения, относно високата цена на ПСР тестовете към националната референтна 

лаборатория, спрения планов прием и работа изключително само със спешни пациенти, 

което ще доведе до изцяло финансови проблеми на лечебното заведение. Проблем е и 

транспортирането на пациенти след прекратяване на болничното лечение.  

Г-н Белчев сподели на присъстващите, че поради заразяване на част от персонала и 

необходимостта лекарите да са на терен, представител на лечебното заведение за 

болнична медицинска помощ в Берковица не присъства на заседанието. 

Д-р Серьожа Ценков – директор на ЦСМП – Монтана запозна аудиторията с 

проблемите в спешната помощ. Положително е, че изключително малък процент от 
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служителите са заразени благодарение на отговорността и доброто боравене с 

предпазните средства. След всеки случай, в който бива транспортиран пациент, 

специализираният автомобил се дезинфекцира основно, което забавя екипа с минимум 

час, но ЦСМП – Монтана на този етап разполага с достатъчен брой  такива автомобили. 

Като основен проблем обаче се явява забавянето при прием на пациенти със симптоми на 

COVID-19 в областното лечебно заведение за болнична медицинска помощ, което забавя 

работата на екипите ни. 

Г-жа Боряна Бончева – директор на СБР „Св. Мина“ гр. Вършец докладва за 

обстановката в болницата и готовността за прием на пациенти. Подготвени са докладни за 

необходимото оборудване, подобрява се материалната база с цел разделяне на потоците на 

болни, осигурени са предпазни средства от самото дружество, като при промяна на 

ситуацията и при необходимост ще разчитат на помощ от държавата.  

Д-р Пламен Пелов – медицински директор на  МБАЛ “Сити Клиник – Свети 

Георги” ЕООД гр. Монтана каза, че в началото на пандемията са имали затруднения с 

кислородната инсталация. Изрази притеснения, че при голям брой пациенти с нужда от 

обдишване ще възникне сериозен проблем в болницата, тъй като отделението по 

реанимация е само едно. Беше отправено запитване относно бързите антигенни тестове и 

това кога медиците ще разполагат с тях, за да диагностицират бързо на терен хората. 

Д-р Джурджов взе отношение по част от засегнатите теми наблягайки, че в голяма 

степен забавянето в приема на пациенти е породено от малкия брой работещ медицински 

персонал в отделението по „Инфекциозни болести“, които са на предела на силите си. 

Засегнати бяха част от проблемите на доболничната помощ. Това, че пациенти със 

симптоми на COVID-19 инфекция директно отиват при личните си лекари, спомагайки с 

тези действия за разпространението на болестта.  

Д-р Тодоров заяви, че от следващата седмица в областното лечебно заведение ще 

се открие ПСР лаборатория, и помоли г-жа Йорданова за по-бързото й акредитиране. 

       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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