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РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  

Областен управител на област Монтана  

 

                                                                ПРОТОКОЛ  

                                                               от 

проведено заседание на Областен  медицински съвет  

  30.03.2020 г. 

 

Днес 30.03.2020 г. в заседателна зала № 1 на Областна администрация  

Монтана се проведе редовно заседание на Областен  медицински съвет. 

Участие в заседанието взеха както следва: 

Росен Белчев – Областен управител на област Монтана 

инж. Цветко Цветков – Зам. областен управител на област Монтана 

Десислава Димитрова- Зам. областен управител на област Монтана 

 

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

АД гр. Монтана 

2. Виктор Апостолов- управител на МБАЛ “Сити Клиник – Свети Георги” 

ЕООД гр.Монтана 

3. Тихомир Антонов- заместник кмет на Община Монтана 

4. Трайка Трайкова- началник на РУО-Монтана 

5. Александър Стефанов- заместник началник на ЗЖУ-Монтана 

6. Татяна Костадинова- председател на УС на БАЛЗГ 

7. гл. и-р Станимир Тодоров- началник на ГПУ-Чипровци 

8. д-р Валентина Чакърова- лекар-терапевт на "Фърст диализис сървисиз 

България" ЕАД гр. София 

9. инж. Михаил Лилов- представител на Община Чипровци 

10. Моника Лъчезарова- представител на Община Бойчиновци 

11. Mиглена Станимирова- заместник кмет на Община Вълчедръм 

12. Анжелина Дилова- представител на Община Георги Дамяново 

13. Костадинка Петрова- представител на Община Брусарци 

14. Боряна Лечева- директор на „СБР-НК“ ЕООД филиал „Свети Мина“ гр. 

Вършец 

15. Ирена Стоянова- представител на МБАЛ “Св. Николай Чудотворец ” ЕООД 

гр. Лом 

16. Денис Хилмиев- представител на ОД на МВР-Монтана 

17. д-р Серьожа Ценков- директор на ЦСМП-Монтана 

18. д-р Елена Борисова- директор на РЗИ-Монтана 
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19. д-р Людмил Джурджов- председател на  Районната колегия на Българския 

лекарски съюз –Монтана 

20. Езекия Езекиев- директор на ТДАС-Монтана 

21. Пламен Илиев- представител на ТДИС-Монтана 

22. Георги Георгиев- кмет на Община Якимово 

23.  Ивайло Цветанов- представител на РДПБЗН-Монтана 

24.  Ангел Петков- представител на Община Берковица 

25. Борислав Борисов- представител на Община Лом 

26. Наталия Стефанова- представител на Община Лом 

27. Юлия Веселинова- представител на  „ МБАЛ-Берковица ˮ ЕООД 

28. Любомир Петков- директор на РЗОК-Монтана 

29. Александър Герасимов- представител на Община Монтана 

30. Калин Василев- началник  „ Районен център 112ˮ гр. Монтана 

31. Петър Стефанов- заместник кмет на Община Вършец 

 

 

Основен акцент в дневния ред на събитието беше запознаване с взетите 

мерки от страна на болниците в област Монтана за справяне със ситуацията с 

корона вируса и поемането на потока от евентуално заболели. 

Директорът на РЗИ – Монтана, д-р Елена Борисова, отбеляза 

необходимостта от стриктното използване на всички предпазни средства 

спрямо стандарта по инфекциозни болести от 2010г. Взе се под внимание 

възможността да се обучават специалисти от лечебните заведения, за да вземат 

проби за корона вирус, при желание от тяхна страна. 

Думата беше дадена на д-р Тодоров да запознае присъстващите със 

ситуацията в монтанската болница МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”  и това как 

върви изпълнението на заповедта на министъра на здравеопазването. 

Д-р Тодоров изказа своето мнение и това на част от неговите колеги от 

други градове,че не е възможно да се изпълни заповедта. При разговор с 

началник хирургия, в монтанската болница, е обсъдено, че ползването на 

сегашните звена за реанимация е неприложимо, заведенията не са подготвени с 

отделни изолатори в реанимациите, за да се събират болни от различни 

заболявания и тези от корона вирус. В инфекциозното отделение на болницата 

се изготвя кислородна инсталация за болни без необходимост от апаратна 

вентилация. Предлага се използването на инфекциозно отделение на боксова 

основа поради по-добрата изолация за първата вълна на болестта.  

Д-р Савков отбеляза,че инфекциозното отделение на болницата в гр.Лом е в 

отделна сграда и в момента се изгражда кислородна централна инсталация 

каквато до този момент никога не е имало. Оборудвана е стая за реанимация с 

два на брой апарата, един анестезиологичен и един за обдишване. Болницата 

ще разполага и със сектор за по-леките случаи. Физиотерапията е обособена за 

инфекциозно отделение. Д-р Савков също изрази мнението си,че централната 
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реанимация не трябва да се използва за случаи на хора с корона вирус и такива 

с други заболявания. 

Д-р Борисова запозна присъстващите с факта,че болница МБАЛ “Сити 

Клиник – Свети Георги” ще окаже пълно съдействие и ще може да се използва 

тяхната реанимация при необходимост. 

Думата взе представителят на болницата в гр.Берковица. Сподели,че 

неврологичното отделение би могло да се използва за настаняване на 

пациенти,но то не се използва от години и нито разполагат с времето, нито със 

средствата да го подготвят така,че да е адекватно за приема на пациенти в него. 

Възможно е да се затвори вътрешното отделение за по-леките случаи. 

 

 

 РОСЕН ИВАНОВ БЕЛЧЕВ 

Областен управител на област Монтана           

/П/ 
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