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П Р О Т О К О Л 

 

Днес, 26.06.2020 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.  

 

 Проф. Любомира Попова откри заседанието. Тя предостави думата на д-р 

Евгения Недева за представяне на актуална информация за област Велико Търново във 

връзка с COVID-19. 

 

 Д-р Евгения Недева представи следната информация: 

Към 26.06.2020 г. на територията на област Велико Търново са регистрирани 38 

случаи на заболели от COVID-19, от които 25 са излекувани, 5 са в домашна изолация, 

4 са хоспитализирани (1 в УМБАЛ „Св. Анна“ София, 1 в МОБАЛ „Д-р Стефан 

Черкезов“ Велико Търново, 2 в МБАЛ „Св. Иван Рилски“ Горна Оряховица) и 4 лица 

са починали (всички са придружаващи заболявания). Хоспитализираните лица на 

територията на област Велико Търново са в добро общо състояние. 

Към 13:00 ч. на 26.06.2020 г. на територията на област Велико Търново с 

предписания за поставяне под карантина са 289 лица, от които 56 са близки контактни 

на потвърдени случаи на COVID-19, а 233 са лица, завърнали се от рискова зона. С 

изтекла карантина са 4 776 лица. 

Към 26.06.2020 г. са извършени общо 2826 изследвания за нов коронавирус (с 

бързи тестове и с тест PCR) от РЗИ – Велико Търново. Изследваните с тест PCR са 1 

443 броя от всички изследвания (51,06%). 

С изследвания към 26.06.2020 г. са обхванати 1 194 лица – персонал и домуващи 

в специализирани институции за социални услуги на територията на областта, 

резултатите на които са отрицателни. Изследванията продължават. През м. май с бързи 

тестове за COVID-19 са изследвани 81 лица от структурите на МВР в областта, които 

са на първа линия по овладяването на епидемичната обстановка за заболяването. 

Резултатите на всички тези изследвани лица са отрицателни. 

Към 26.06.2020 г. 1,22% от населението на област Велико Търново е изследвано 

за нов коронавирус, като резултатът се доближава до този за страната – 1,84%. 

 

Д-р Евгения Недева обърна особено внимание на присъстващите за постъпил 

сигнал от Националния оперативен щаб за борба с COVID-19 относно предстоящия в 

периода 11 – 13 юли 2020 г. традиционен ежегоден Петропавловски панаир в село 

Камен, община Стражица. 

Във връзка с гореизложения сигнал членовете на Областния кризисен щаб на 

област Велико Търново за борба с коронавирус се обединиха около следното: 

Във връзка с Решение на Министерски съвет от 24 юни 2020 г., с което е 

удължен срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14 май 

2020 г. извънредна епидемична обстановка до 15 юли 2020 г. се отправя  

препоръка към ръководството на Община Стражица да предприеме мерки за 

отмяната на традиционния ежегоден Петропавловски панаир в село Камен, 11 – 

13 юли 2020 г., в рамките на който се събират хора от цялата страна и се 

организират увеселителни мероприятия и пазар, включващ продажба на живи 

животни. 
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Проф. Любомира Попова закри заседанието. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (П) 

Проф. д-р Любомира Попова 

Областен управител 

на област Велико Търново 

 

Изготвил: (П) 

Цанко Стефанов 

Гл. експерт 

Дирекция АКРРДС 


