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РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  

Областен управител на област Монтана  

 

 

ПРОТОКОЛ 

от 

проведено заседание на Областен  медицински съвет  

 

 

Днес 29.01.2021 г. в Областна администрация Монтана се проведе онлайн 

заседание на Областен  медицински съвет. 

 

Участие в заседанието взеха както следва: 

Росен Белчев – Областен управител на област Монтана 

 

1. Д-р Серьожа Ценков- директор на ЦСМП-Монтана  

2. Д-р Елена Борисова- директор на РЗИ-Монтана  

3. Любомир Стефанов- директор  РЗОК-Монтана 

4. Д-р Тони Тодоров- директор на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана 

5. Миглена Станимирова- заместник кмет на Община Вълчедръм 

6. Петър Стефанов- заместник кмет на Община Вършец 

             9.Владимир Минчев- представител на МБАЛ “Сити Клиник – Свети Георги”  

ЕООД гр. Монтана 

 10. Трайка Трайкова-началник на РУО- Монтана 

11. Д-р Герго Гергов- директор на ОБДХ-Монтана 

12. Димитър Петров- директор на ДИТ-Монтана 

13.Юлия Веселинова-прокурист на  " МБАЛ-Берковица ˮ ЕООД 

14. Денис Хилмиев- Началник отдел "Охранителна полиция", ОД на МВР-

Монтана 

15. Венцислав Райков- директор на РДПБЗН-Монтана 

16. Костадинка Петрова- представител на община Брусарци 

17. Христлена Цветанова- представител на община Лом 

18. Марияна Бранкова- представител на община Якимово 

19.Анжелина Дилова- представител на община Георги Дамяново 

20. Радостина Михайлова-  представител на ОПУ-Монтана 

21.Камелия Цветкова- представител на ОП-Монтана 

 

 

            

http://montana.government.bg/
mailto:montana@montana.government.bg


Монтана, пл. „Жеравица” № 1, тел. 096 399101, факс 096 399129 

http://montana.government.bg/, e-mail: montana@montana.government.bg 

 

 

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

конкретния повод за неговото провеждане, основен акцент в чийто дневен ред беше 

епидемичната обстановка на територията на област Монтана, както и изпълнението на 

Националния план за ваксиниране срещу COVID – 19, на територията на Република 

България. 

Д-р Борисова представени актуални данни за заболеваемостта от COVID – 19 в 

областта:  

За 28.01.2021 г. на територията на област Монтана има установени 2 нови случая 

на COVID-19 инфекция и за изминалото денонощие няма починали лица с потвърдена 

COVID-19 инфекция.  

Към 29.01.2021 г.  общо 112 лица са с активна COVID-19 инфекция в област 

Монтана, както следва: 

- 41 хоспитализирани лица ( 1 лице в "Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда" 

ЕАД, гр. София, 1 лице в МБАЛ- Берковица, 21 лица в МБАЛ „Св. Н. 

Чудотворец“ гр. Лом, 12 лица в МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“ гр. Монтана, 1 лице в 

"Първа частна МБАЛ - Враца" ЕООД, гр. Враца, 1 лице в "УМБАЛ - 

Александровска" ЕАД, гр. София, 1 лице в "УМБАЛ и спешна медицина "Н. И. 

Пирогов" ЕАД, гр. София, 1 лице "УМБАЛ Софиямед" ООД, гр. София и 2 лица 

в МБАЛ Сити Клиник - Свети Георги ЕООД, гр. Монтана). 

- 71 диагностицирани лица на домашно лечение.  

Общо диагностицираните за лечение в област Монтана са 3225, излекуваните лица 

са 2888, починалите лица са 225, а лицата поставени под домашна карантина – 98. 

Директорът на РЗИ-Монтана запозна присъстващите членове с последната заповед 

на Министъра на здравеопазването, относно използването на лични предпазни средства. 

Съгласно нея единственото предпазно средство, което трябва да предпазва носа и устата е 

предпазната маска, и отпада изискването за шлемове и шалове. 

В първа точка от дневния ред д-р Борисова информира членовете на съвета с 

искането от страна на две от лечебните заведения за намаляване броя на леглата за 

лечение на пациенти с коронавирусна инфекция. Към момента разкритите легла в 

лечебните заведения за лечение на COVID – 19 са както следва:  

- МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана- 94 легла 

- МБАЛ “Сити Клиник – Свети Георги”  ЕООД гр. Монтана- 50 легла 

- МБАЛ “Св. Николай Чудотворец ” ЕООД гр. Лом- 90 легла 

- ˮМБАЛ-Берковица ˮ ЕООД гр. Берковица- 12 легла 

Д-р Борисова каза, че Заповедта на Министъра на здравеопазването относно 

определянето на резерв от 20 процента от капацитета на всяко лечебно заведение не е 

отменена. Предложението на МБАЛ “Сити Клиник – Свети Георги”  ЕООД за 30 легла са 

точно 20 процента. За МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана предложението, трябва 

допълнително да се обсъди, защото те са получили и допълнително финансиране в края на 

годината и трябва в болницата да бъде осигурен резерв от 50 легла за настаняване на 

пациенти за лечение на  COVID – 19.  

По точка втора от дневния ред директорът на РЗИ-Монтана запозна членовете на 

Областния медицински съвет и с  Националния план за ваксиниране в Република 

България. 
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Фазите на ваксиниране са 5: 

I фаза- медицинския персонал на лечебните заведения 

II фаза- потребителите и персонала на социалните услуги, учителите и персонала 

от фирмите за отглеждане на норки 

Ⅲ фаза-служители участващи в поддържането и функционирането на основни за 

обществения живот дейности/ МВР, Пожарна/ 

Ⅳ фаза- лицата над 65 годишна възраст, тук активно трябва да се включат 

общопрактикуващите лекари 

Ⅴ фаза- уязвимите групи от населението, поради високия епидемиологичен риск от 

инфектиране свързан с условията и начина на живот. 

Директорът на РЗИ Монтана каза, че към момента интереса за ваксиниране в  

областта е много малък. 

Имунизираните лица по социални групи към 26.01.2021г. са както следва: 

-Дентални лекари-19 лица 

-Лекари и общопрактикуващи лекари в болничната помощ- 118 лица 

-Магистър фармацевти- 4 лица 

-Педагогически персонал- 101 лица 

- Персонал от социална институция - 1 лице 

- Помощен персонал- 79 лица 

-Специалисти по здравни грижи /лаборанти ,медицински сестри, зъботехници/- 413 

лица. От тях обхванати с две дози са 100 лица. 

Приложените дози за областта са 513. 

На 28.02 е приложена втора доза ваксина срещу COVID-19 на  още 15 лица и нови 

трима учители са ваксинирани. На 02- 03 февруари предстои да се извърши реимунизация 

на 210 лица. 

Д-р Борисова каза, че от вчера РЗИ – Монтана разполага с фризер за ултра ниски 

температури – минус 72 градуса и ще може да  получава ваксините директно, а не както 

до сега чрез РЗИ Враца и че в средата на месец февруари се очаква да бъде получено 

достатъчно количество от  ваксините. 

Във втора фаза са имунизирани и 72 лица от педагогическия персонал със 

съдействието на д-р Ценков, който е осигурил медицински екип. 

Д-р Борисова сподели, че е необходимо да се обсъди къде да бъдат открити нови 

кабинети за ваксиниране в областта, защото се очаква до един месец да започне масово 

ваксиниране на желаещите. Към момента има разкрити такива кабинети освен в четирите 

болнични заведения на територията на област Монтана, и в ДКЦ-Лом и РЗИ-Монтана. 

Личните лекари трябва да започнат на изготвят списъци на техните пациенти, които 

желаят да се имунизират. На официалната страница на РЗИ-Монтана е качен списък на 

здравно неосигурените лица желаещи за бъдат ваксинирани. 

Директорът на РЗИ-Монтана обърна внимание на  кметовете на общини в област 

Монтана, че организирането  на ваксиниране на потребителите на социални домове е 

изцяло техен ангажимент. До 03.02.2021 г. трябва да бъде изпратена обратна информация 

за това кой ще извършва имунизацията в домовете на съответната община. 

Г-н Димитър Петров- директор на ДИТ-Монтана, попита д-р Борисова, ако служител 

се е записал за ваксиниране и попада във втора или трета фаза необходимо ли е да се 
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обръща към личния си лекар? Д-р Борисова отговори, че не е необходимо, за да не се 

получава дублиране. 

Д-р Тони Тодоров- коментира разпределението на леглата за настаняване и лечение на 

пациенти с COVID-19 в МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана. Към момента в 

болницата има настанени 7 лица в инфекциозно отделение, при налични 41 легла. В 

отделението по пулмология има настанени 18 пациента  при налични 50 легла определени 

за лечение на коронавирусна инфекция. Д-р Тодоров каза, че е изпратил  писмо  до РЗИ-

Монтана, в което се иска отпускане на легла за лечение на пациенти с друга патология 

/хепатит, астма, пневмония и други инфекциозни заболявания/, които няма къде да бъдат 

настанени и по този повод е поискал намаляване броя на леглата. Към момента има 60 

незаети легла, за които е уведомил д-р Борисова, че в рамките на 24 до 48 часа могат да 

бъдат трансформирани за болни от корона вирус.  

Д-р Борисова каза, че Заповедта на Министъра на здравеопазването относно 

определянето на резерв от 20 процента от капацитета на всяко лечебно заведение не е 

отменена и от  МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана, трябва да осигурят този 

резерв от 80 брой  легла. От МЗ на лечебното заведение е предоставено и допълнително 

финансиране за 50 легла в края на 2020 г. Д-р Борисова каза, че без разрешение на 

министъра  на здравеопазването не може да намали броя на леглата. Двете страни се 

разбраха след заседанието да бъде направена среща между д-р Елена Борисова- директор 

на РЗИ-Монтана и д-р Тони Тодоров- директор на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД гр. 

Монтана, и при необходимост да бъде изпратено писмо до Министерството на 

здравеопазването. 

Г-н Белчев каза, че се очакват указания  от ЦИК, за реда и начина за ваксинация на 

членовете на РИК и СИК, които въпроси ще бъдат обсъдени на следващо заседание на 

Областния медицински съвет. Ваксинацията е динамичен и отговорен процес, интереса 

расте и ще има повече желаещи да се ваксинират, затова е необходимо да се включат 

общини, лични лекари, медицински персонал.  

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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