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РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  

Областен управител на област Монтана  

 

ПРОТОКОЛ 

от 

проведено заседание на Областен  медицински съвет  

 

Днес 26.06.2020 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. Владимир Минчев- представител на МБАЛ “Сити Клиник – Свети Георги” 

ЕООД гр.Монтана 

3. Тихомир Антонов- заместник кмет на Община Монтана 

4. Мариела Генова- представител на МБАЛ “Сити Клиник – Свети Георги” 

ЕООД  гр.Монтана 

5. Биляна Стаменова- представител на Община Берковица 

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

7. Езекия Езекиев- директор на ТДНС-Монтана 

8. Генади Горанов- представител на РДПБЗН-Монтана 

9. д-р Ирена Асенова - лекар-терапевт на "Фърст диализис сървисиз България" 

ЕАД гр. София 

10. д-р Георги Гаврилов- кмет на Община Лом 

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

лекарски съюз –Монтана 

12. Mиглена Станимирова- заместник кмет на Община Вълчедръм 

13. Анжелина Дилова- представител на Община Георги Дамяново 

14. Милена Николова - представител на Община Монтана 

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

Вършец 

16. Татяна Славкова- председател на управителния съвет на БАПЗГ-Монтана 

17. д-р Серьожа Ценков- директор на ЦСМП-Монтана 
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18. д-р Елена Борисова- директор на РЗИ-Монтана 

19. Петър Стефанов- заместник кмет на Община Вършец 

20. Пламен Томов- директор на ОД МВР-Монтана 

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

22. Костадинка Петрова- представител на Община Брусарци 

23.  Евгени Евгениев- кмет на Община Медковец 

 

Заседанието откри Областният управител Росен Белчев, който представи и 

конкретния повод за неговото провеждане, а именно представяне на предприетите на 

областно ниво действия за недопускане 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. 

Д-р Борисова представи информация за лицата поставени под карантина от 

началото на извънредното положение на територията на област Монтана, техният брой е 

общо 4122 лица. От тях с изтекла карантина са 3977, а лицата с активна карантина са 140, 

разпределени по общини, както следва: община Бойчиновци- 3 лица, община Берковица-

19 лица, община Брусарци-4 лица, община Вълчедръм- 12 лица, община Вършец-20 лица, 

община Г.Дамяново-5 лица, община Лом-27 лица, община Медковец-5 лица, община 

Монтана-42 лица, община Чипровци- 1 лице, и община Якимово-2 лица. От тях 119 се 

проследяват от общопрактикуващия си лекар и 21 от РЗИ-Монтана. 

Директорът на РЗИ-Монтана заяви, че в  изпълнение на писмо на МЗ в периода 30.04-

17.6.2020г. са предприети масови лабораторни изследвания за COVID-19 на персонала и 

потребителите на социални услуги в специализираните институции за предоставяне на 

социални услуги и такива от резидентен тип за деца и възрастни. Обхванати с 

изследването са всичките 32 броя социални заведения на територията на област Монтана с 

изследвани 1213 лица включващи персонал и потребители на социални услуги. Също така 

д-р Борисова, че се следи клиничната картина в детските градини и ясли. 

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 за да запознае присъстващите, с готовността на лечебното заведение за приемане 

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

разполага с 22 легла, и персоналът е окомплектован с необходимите лични предпазни 

средства, и дезинфектанти.  

Юлия Веселинова- представител на  „МБАЛ-Берковица” ЕООД каза, че 

медицинския персонал разполага с всички необходими лични предпазни средства. 

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

гр. Монтана каза, че персоналът на болницата разполага с необходимите предпазни 

средства. 

 

Д-р Серьожа Ценков- директор на ЦСМП-Монтана, предостави информация за 

наличните предпазни средства и дезинфектанти за персонала на центъра за спешна 
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медицинска помощ. Също така д-р Ценков запозна членовете на комисията със 

сериозния проблем стоящ пред филиала на ЦСМП-Монтана намиращ се в гр. 

Берковица, свързан  със  забавянето за хоспитализиране на пациенти в МБАЛ “Д-р 

Стамен Илиев” АД гр. Монтана, поради което град Берковица остава без спешен екип 

на разположение.  

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

предвид което те бяха изчерпани и заседанието бе закрито. 

 

 

РОСЕН ИВАНОВ БЕЛЧЕВ 

Областен управител на област Монтана           

/П/ 
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