
Областен кризисен щаб на област Велико Търново за борба с 
коронавирус 

5000 Велико Търново,  пл. “Център” № 2, п.к. 443, тел. и факс 062/600 464, 839, http://www.vt. government.bg 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

Днес, 13.03.2020 г., в Областна администрация – Велико Търново се проведе 

заседание на Областен кризисен щаб на област Велико Търново за борба с 

коронавирус, сформиран със Заповед № ОКД-19-02-1/27.02.2020 г. Нужното 

присъствие за провеждане на заседанието бе осигурено от членовете на Областния 

кризисен щаб. 

 

 Проф. Любомира Попова откри заседанието, свикано поради обявено 

извънредно положение в Република България заради разпространението на 

коронавирус на територията на страната. Проф. Попова предостави думата на д-р 

Евгения Недева. 

 

 Д-р Евгения Недева обърна внимание на начините на третиране на суспектните 

пациенти, тяхното насочване и обособяване в отделни потоци, и призова за 

обединяване на усилията от всички институции и болници на територията на областта 

в борбата срещу коронавирус. Също така д-р Недева призова да не се оповестяват 

непотвърдени случаи на инфекция с коронавирус и населението на област Велико 

Търново да не се подлага на излишна паника. 

 

Д-р Стефан Филев обърна внимание на разпределението на болничните 

отделения и на проблема, пред който е изправен медицинският персонал. 

Медицинският персонал трябва да бъде защитен. Необходими са и допълнителни 

финансови средства – за дезинфектанти, предпазни средства и допълнително 

стимулиране на персонала, тъй като се налага карантина и на лицата, обслужващи 

болните с коронавирус. 

 

Ст. комисар Димитър Машов сподели, че към ОД на МВР е сформиран 

оперативен щаб, чиято дейност е насочена към лица, завърнали се от рискови страни с 

разпространение на коронавирус, и помоли кметовете на населени места на 

територията на област Велико Търново да подават информация до районните 

управления на ОД на МВР относно лица, завърнали се от рискови държави с 

разпространение на коронавирус, както и информация за случаи на струпвания на хора 

пред магазини и обществени сгради, породени в резултат на масова паника. 

  

 Добромир Добрев, кмет на община Горна Оряховица, обърна внимание за 

необходимостта от по-добра координация в спешната помощ и изказа предложение за 

използване на допълнителни помещения при дейностите, свързани с борбата с 

коронавирус.  

 

 Розалия Личева, началник на РУО – Велико Търново, обърна внимание на 

предвидената организация по отношение дейността на училищата и детските градини в 

ситуация на обявено извънредно положение.  
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Членовете на Областния кризисен щаб се обединиха около следните решения: 

 

РЕШЕНИЕ 1 

Създаване на организация за приемане на суспектните пациенти от 

общопрактикуващите лекари и обособяване на пунктове за приемането им на 

територията на област Велико Търново.  

 

РЕШЕНИЕ 2 

Създаване на организация за насочване на ресурс от медицински сестри от 

училищата и детските градини, както и социални работници, в помощ на 

медицинския персонал, ангажиран в борбата с коронавирус. 

 

РЕШЕНИЕ 3 

Да се създаде възможност за използване капацитета на Транспортна 

болница – град Горна Оряховица за борбата с коронавирус. 

 

РЕШЕНИЕ 4 

Кметовете на населени места на територията на област Велико Търново да 

подават информация до районните управления на ОД на МВР относно лица, 

завърнали се от рискови държави с разпространение на коронавирус, както и 

информация за случаи на струпвания на хора пред магазини и обществени 

сгради, породени в резултат на масова паника.  

 

 РЕШЕНИЕ 5 

Във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на 

Република България извънредно положение да се спазват противоепидемичните 

мерки на територията на област Велико Търново съгласно Заповед № РД-01-

124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Проф. д-р Любомира Попова 

Областен управител 
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Изготвил: 

Илиян Илиев 

Ст. експерт 
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