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РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  

Областен управител на област Монтана  

 

ПРОТОКОЛ 

от 

проведено заседание на Областен  медицински съвет  

 

Днес 26.10.2020 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. д-р Пламен Пелов- медицински директор на МБАЛ “Сити Клиник – Свети 

Георги” ЕООД гр.Монтана 

3. Юлия Веселинова- прокурист на  „ МБАЛ-Берковица ˮ ЕООД 

4. Езекия Езекиев- директор на ТДНС-Монтана 

5. Иван Иванов- представител на РДПБЗН-Монтана 

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

България" ЕАД гр. София 

7. д-р Людмил Джурджов- председател на  Районната колегия на Българския 

лекарски съюз –Монтана 

8. Mиглена Станимирова- заместник кмет на Община Вълчедръм 

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

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

11. Пламен Томов- директор на ОД МВР-Монтана 

12. Момчил Велизаров- началник сектор „ Районен център 112ˮ гр. Монтана 

13. д-р Николай Василев- представител РК на БЛС-Монтана 

14.  Александър Стефанов- началник зонално жандармерийско управление- 

Монтана 

15. д-р Иванка Делева- представител на ОДБХ-Монтана 

             16.Трайка Трайкова- началник на РУО-Монтана 
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17. Спаска Георгиева- зам. Кмет на община Берковица 

18. Александър Герасимов- директор ”Хуманитарни дейности”  към община 

Монтана 

19. Стефан Стефанов- директор РЗОК-Монтана 

 

В заседанието присъстваха чрез онлайн връзка представители на общини и 

ведомствени структури. 

  

Заседанието откри Областният управител Росен Белчев, който представи и 

конкретния повод за неговото провеждане, а именно увеличената заболеваемост от 

COVID-19 на областно ниво и действия за намаляване на разпространението на 

Коронавирус инфекцията на територията на област Монтана. 

Думата бе дадена на Директора на РЗИ Монтана - д-р Елена Борисова за да  

представи на вниманието на присъстващите информация за актуалната епидемична 

обстановка на територията на Област Монтана. 

От страна на Регионалната здравна инспекция в Монтана бяха представени актуални 

данни за заболеваемостта от COVID – 19 в областта, от които стана ясно, че за дата 

25.10.2020 г. активните случаи в област Монтана са общо 10(5 лица от общ. Монтана,  2 

лица от общ. Вършец, 2 лица от общ. Берковица и 1 лице от общ. Чипровци) като всичките  

са под 14 дневна домашна изолация. 

Към 26.10.2020г. лицата с активна Коронавирусна инфекцията са 246, а лицата на 

домашно лечение с положителна проба са 246 разпределени  по общини както следва: 

община Монтана- 152 случая, общ. Лом-12 случая, общ. Берковица-21 случая, общ. 

Брусарци-2 случая, общ. Бойчиновци-5 случая, общ. Вършец-7 случая, общ. Вълчедръм-40 

случая, общ. Чипровци-6 случая, и общ. Якимово-1 случая. 

Общата бройка на лицата, диагностицирани  с COVID – 19 са 504 случая, излекувани са 

240 лица, починалите са 18 лица и под домашна карантина са 547 случая.   

По възрастови групи на домашно лечение са: от 0-14г-0 души, 5-14г.-4 души, 15-29г.-14 

души, 30-64г.-138 души, и  на 65 и над -57 души. 

Също така д-р Борисова запозна членовете на комисията с извършените проверки от 

страна на РЗИ-Монтана, както следва:  

- Дирекция ” Обществено здраве”, отдел ” Държавен здравен контрол”- 227 броя 

проверки за спазване на противоепидемичните мерки съгласно Заповедите на 

Министъра на здравеопазването в следните видове обекти:  

o обекти с обществено значение- училища, детски градини и ясли, социални 

заведения.  

o В търговски обекти, питейни заведения, и заведения за бързо хранене. 

Извършени са 36 проверки съвместно с ОД на МВР-Монтана, като са съставени 14 бр. 

на лица намиращи се на закрито обществено място без предпазна маска. Съставени са и 

5 бр. актове от по 5000 лева на лица не спазващи определения срок за, които  са 

поставени под карантина и са нарушили противоепидемичните мерки. За липса на 

организация в търговските обекти във връзка със създаването на контрол по отношение 

на броя влизащи лица и носенето на задължително маска, осигуряването на 

дезинфектант на входа на  обектите са съставени 17 броя актове. 
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- Дирекция ”Медицински дейности”- са извършили 6 проверки на болничните лечебните 

заведения за спазване на противоепидемичните мерки, 9 проверки за спазването и 

използването на лични предпазни средства. Извършени са и 22 проверки на дрогерии и 

аптеки. 

- Дирекция ”Надзор на заразните болести”- извършили са 10 проверки в МБАЛ “Д-р 

Стамен Илиев” АД гр. Монтана, извършена е 1 проверка в детска ясла, извършени са 

също проверки в заведенията за социални услуги за възрастни-6 бр. 

Д-р Борисова съобщи, че във връзка с положителни проби карантинни мерки са взети в 

5 учебни заведения, както следва: ПГПЧЕ ”Св. Климент Охридски” гр. Монтана- 2 

класа/ 54 лица/, III ОУ ” Д-р Петър Берон” гр. Монтана- 2 класа/ 28лица/, II СОУ 

”Никола Вапцаров” гр. Монтана- 4 класа, V СОУ ”Христо Ботев” гр. Монтана- 1 

клас/20 лица/, ОУ” Св. Св. Кирил и Методий” с. Габровница- 2 класа. 

Въведени са карантинни мерки на 18 лица и 4 лица от персонала в детска градина 

”Звънче” гр. Берковица, детската градина в гр. Чипровци, където са карантинирани 13 

лица и 4 лица от персонала. За периода от 01.10-25.10.2020г. са връчени 140 

предписания за домашно лечение, 57 бр. предписания за задължителна изолация. 

  

 Старши комисар Пламен Томов- директор на ОД на МВР-Монтана, за да 

запознае членовете на съвета с извършените проверки за периода 01.10-25.10.2020г. За 

периода за извършени над 1000 проверки на лица поставени карантина, и са извършили 

7 бр. съвместни проверки със служители на ОДБХ-Монтана и 36 бр. проверки със 

служители на РЗИ-Монтана. За периода са съставени 39 бр. предупредителни 

протокола. 

 Д-р Иванка Делева- началник на отдел ”Контрол на храните” към ОДБХ-

Монтана, запозна членовете на комисията с броя проверки извършени за   периода от 

01.10-25.10.2020г., както следва: 139 бр. проверки/ 19 бр. с ОД на МВР-Монтана/, 21бр. 

проверки в детски градини и ясли, 99 бр. проверки в обекти за търговия на дребно и 

обществено хранене. 

 

След което се даде думата на представителите на многопрофилните болници за  

активно лечение.  

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

Тодоров заяви, че са налични изискваните 10% легла от общия брой легла, за приемане на 

лица с COVID-19. Д-р Тодоров заяви, че инфекциозното отделение в болницата  разполага 

с 22 легла и още 14 легла в ковид сектора.  В отделението по пулмология има 8 легла/ 4 са 

оборудвани/. За месец Октомври са постъпили 80 пациента, а към 26.10.2020г. в   МБАЛ 

„Д-р Стамен Илиев“ АД – Монтана са настанени 36 лица. 

Г-жа Юлия Веселинова- прокурист на  „МБАЛ-Берковица” ЕООД каза, че ще бъдат 

осигурени 6 легла или 10% легла от общия брой легла, за приемане на лица с COVID-19.  

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

Георги” ЕООД гр. Монтана каза,  че ще бъдат осигурени 10% легла от общия брой легла, 

за приемане на лица с COVID-19. 
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В рамките на точка „Разни“ от дневния ред Областния управител Росен Белчев 

прикани присъстващите за допълнителни въпроси и коментари, думата взе д-р Пелов, 

който отправи питане към д-р Борисова  относно специфичността на тяхното лечебно 

заведение и липсата на специалисти вътрешни болести и инфекциозни болести, педиатри, 

които могат да се грижат за лица с COVID-19. В отговор д-р Борисова отговори, в предвид 

специфичността на болницата ще бъде проведен разговор с директора на РЗОК-Монтана 

за решаване на проблема. 

Предложение към Областния медицински съвет беше направено от г-жа Трайка 

Трайкова- началник на РУО-Монтана, във връзка с предстоящо провеждане в гр. Вършец 

на национална конференция на предучилищното образование организирано от 

Министерството на образованието и науката в периода 10-12.11.2020г. След обсъждане се 

взе решение да се изпрати писмо до Министъра на образованието за отлагане на 

конференцията. 

Областния управител Росен Белчев предложи на членовете на съвета да се 

преустановят дейностите на певчески групи, танцови състави, и масови мероприятия на 

закрито.  Членовете на   съвета взеха единодушно решение. 

Постъпи предложение от ст. комисар Пламен Томов- директор на ОД на МВР-

Монтана, нощните заведения да не бъдат затваряни, а да бъдат с работно време до 24:00 

часа като питейни заведения. Също така даде предложение общинските кметове да 

предложат мерки за въвеждане, които да бъдат одобрени от Областния медицинския 

съвет.  

Бяха обсъдени противоепидемични мерки, които да бъдат заложени в Заповед на 

Директора на РЗИ-Монтана. 

 

Допълнителни коментари по основните теми в дневния ред не бяха направени, 

предвид което заседанието бе закрито. 

 

 

РОСЕН ИВАНОВ БЕЛЧЕВ 

Областен управител на област Монтана           

/П/ 
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