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П Р О Т О К О Л 

№ 1 

 

Днес, 27.02.2020 г., в Областна администрация – Велико Търново се проведе 

съвместно заседание на Областен консултативен съвет по здравеопазване и Областен 

кризисен щаб на област Велико Търново за борба с коронавирус. На заседанието 

присъстваха: 

1. Проф. Любомира Попова – Областен управител 

2. Д-р Евгения Недева – Директор на РЗИ – Велико Търново 

3. Д-р Цанко Стефанов – Главен експерт, Областна администрация - В. Търново 

4. Д-р Красимира Петрова – РЗИ – Велико Търново 

5. Д-р Ирина Млъзева – РЗИ – Велико Търново 

6. Д-р Стефан Филев – Изпълнителен директор на МОБАЛ „Д-р Стефан 

Черкезов“ – В. Търново 

7. Д-р Иван Иванов – Управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – Г. Оряховица 

8. Д-р Ренета Кръстева – Управител на МБАЛ – Павликени 

9. Д-р Росица Методиева – ЦСМП – В. Търново 

10. Д-р Христо Димитров – БЛС – В. Търново 

11. Д-р Галина Василева – РЗОК – В. Търново 

12. Ст. комисар Димитър Машов – ОД МВР - Велико Търново 

13. Комисар Стефан Николов – ОД МВР - Велико Търново 

14. Дамян Диманов – ТД „Национална сигурност“ – Велико Търново 

15. Гл. инспектор Петко Ангелов – ГПУ – Свищов 

 

 Проф. Любомира Попова откри заседанието и запозна присъстващите със 

съдържанието на своя Заповед № ОКД-19-02-1/27.02.2020 г. за сформиране на 

Областен кризисен щаб на област Велико Търново за борба с коронавирус. Проф. 

Попова предостави думата на д-р Евгения Недева. 

 Д-р Евгения Недева представи информация относно коронавируса и мерките, 

взети във връзка с разпространението му. Към 26.02.2020 г. в Китай са регистрирани 

около 78 хил. заразени лица и 2718 смъртни случаи. Извън Китай регистрираните 

случаи са 2918, а смъртните случаи са 44. Италия също е страна с разпространение на 

вируса. В България са изследвани 52 проби и всички са отрицателни. Проби се 

изследват във ВМА и Национална референтна лаборатория, като предстои още две 

лаборатории да започнат изследване за коронавируса – една във Варна към Болница 

„Св. Марина“ и една в Стара Загора. Резултатите от изследванията за коронавирус се 

получават в рамките на 24 часа. Д-р Недева запозна присъстващите с насоките на на 

МЗ, СЗО и Европейския център за превенция и контрол на заболяванията–Стокхолм 

при случай на коронавирус, както и с набелязаните от Националния оперативен щаб 

мерки. Разработени са конкретни инструкции за реакция при наличие на случаи на 

коронавирус, с които са запознати лечебните заведения за болнична и извънболнична 

помощ, общопрактикуващите лекари и центровете за спешна медицинска помощ. 



Областен консултативен съвет по здравеопазване  

на област Велико Търново 

 

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

Д-р Недева уведоми присъстващите, че за област Велико Търново е налице 

списък на лица, които са се завърнали от страни с разпространението на коронавируса 

и са под доброволна карантина. Към момента те са 22 на брой и са установени чрез 

анкетиране със съдействието на гранична полиция и летищата. Д-р Недева уточни, че 

освен анкети, на завръщащите се лица се предоставят и информационни материали. 

Ст. комисар Димитър Машов помоли ежедневно да се подава информация до 

ОД на МВРза лицата, поставени под карантина. 

Д-р Христо Димитров предложи при възможност при влизане в страната 

пътуващите да получават SMS с кратка важна информация за необходими действия, 

свързани с коронавируса. 

Д-р Иван Иванов предложи да се изискат повече предпазни средства, 

включително и от държавния резерв. 

Д-р Стефан Филев обърна внимание, че България все още няма опит с 

коронавируса и е редно да взаимстваме опит от страните с разпространение на вируса 

и мерките, които се прилагат в тях. Той изрази притеснение, че ще настъпят сериозни 

затруднения за отделенията и че са необходими допълнителни финансови средства – за 

дезинфектанти, предпазни средства и допълнително стимулиране на персонала, тъй 

като се налага карантина и на лицата, обслужващи болните с коронавирус. 

 

Членовете на Областния кризисен щаб се обединиха около виждането, че при 

съмнение за заразен пациент с коронавирус на територията на област Велико Търново, 

той трябва да се насочва чрез личния си лекар или РЗИ – В. Търново /за лица без личен 

лекар/ към инфекциозните отделения на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД и МБАЛ „Ив. 

Рилски“ ЕООД – Горна Оряховица. 

 

Областният кризисен щаб на област Велико Търново за борба с коронавирус 

отправя следните препоръки към институциите и населението в област Велико 

Търново: 

- Да се ограничи пътуване до страни с разпространение на коронавирус; 

- При завръщане от страни с разпространение на коронавирус или 

съмнение за зараза с него, лицата да се свързват с личните си лекари или 

с Регионална здравна инспекция – Велико Търново, но само чрез 

телефон; 

- Да се ограничат масовите мероприятия на закрито. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Проф. д-р Любомира Попова 

Областен управител 

на област Велико Търново 

 

Секретар: 

Цанко Стефанов 

Главен експерт 

Дирекция АКРРДС 


