
План за действие при възникване на епидемичен взрив от COVID-19 в социални и 

интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа на територията на 

област Велико Търново 

 

1 

 

 

План 

  
за действие  

при възникване на  

епидемичен взрив от COVID-19  

в социални и интегрирани здравно-

социални услуги за резидентна грижа  

 

Област Велико Търново 

 

 

 
 

 



План за действие при възникване на епидемичен взрив от COVID-19 в социални и 

интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа на територията на 

област Велико Търново 

 

2 

 

УТВЪРДИЛ:  (П) 

 

ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИРА ПОПОВА 

Областен управител на 

област Велико Търново 

 

 

 

 

Областният план за действие при възникване на 

епидемичен взрив от COVID-19 в социални и 

интегрирани здравно-социални услуги за резидентна 

грижа на територията на област Велико Търново 

е съгласуван с Областен кризисен щаб на област 

Велико Търново за борба с коронавирус . 

 

 

 

 
СЪГЛАСУВАЛ: (П) 

 

Д-Р ЕВГЕНИЯ НЕДЕВА 

Директор на Регионална здравна  

инспекция - Велико Търново 

 

 

 

 
СЪГЛАСУВАЛ: (П) 

 

АНЖЕЛА ДОСЕВА 

Директор на Регионална дирекция 

„Социално подпомагане“ - Велико Търново 



План за действие при възникване на епидемичен взрив от COVID-19 в социални и 

интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа на територията на 

област Велико Търново 

 

3 

 

 

 

Съдържание: 
 

 
1. Предистория............................................................................................................................. 4 

 

 

2. Планове за действие в условия на COVID-19 в специализираните 

институции за предоставяне на социални услуги на територията на 

област Велико Търново........................................................................................................... 5 

 

 

3. План за действие при възникване на епидемичен взрив от COVID-19 в 

социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа 

на територията на област Велико Търново................................................................. 12 

 

3.1. Указания за превенция разпространението на COVID-19 в социални и 

интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа на територията на област 

Велико Търново............................................................................................................................... 12 

 

3.1.1. Общи изисквания за дезинфекция и превенция разпространението на COVID-19 в 

социалните услуги на територията на област Велико Търново.................................................... 12 

 

3.1.2. Изисквания за превенция разпространението на COVID-19 в социалните услуги от 

резидентен тип и в специализираните институции на територията на област Велико 

Търново............................................................................................................................................... 16 

 

3.2. Механизъм за допълнително разкриване на болнични легла и болнични отделения 

за лечение на COVID-19 в случай на засягане на социална институция със значителен 

брой потребители и заболяване в кратък период от време на голям брой лица, водещо 

до запълване на наличния капацитет на лечебните заведения за болнична помощ, 

определени за лечение на COVID-19 в област Велико Търново. Осигуряване за 

временно ползване на общинска собственост, в която лицата без оплаквания 

(асимптомни потребители) или контактни потребители да бъдат 

изолирани.......................................................................................................................................... 17 

 

3.3. Оказване на съдействие по осигуряване на персонал за медицинско наблюдение и 

грижа на изолираните или карантинираните потребители в други сгради........................ 18 

 



План за действие при възникване на епидемичен взрив от COVID-19 в социални и 

интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа на територията на 

област Велико Търново 

 

4 

 

 

1. Предистория 
 

 

C0VID-19 е остра респираторна болест, причинена от нов човешки 

коронавирус (наречен SARS-CoV-2), който води до по-висока смъртност при 

хора над 60 годишна възраст и при хора с хронични заболявания като 

сърдечно-съдови заболявания, хронични белодробни заболявания, диабет, рак 

и др. 

По-голямата част от потребителите на специализираните институции са в 

напреднала възраст, страдащи от физически или психически увреждания. Те 

са изложени на по-висок риск от инфекция и неблагоприятен изход, поради 

съвместно живеене в непосредствена близост с други потребители. 

Социалните услуги в общността оказват подкрепа на хора с увреждания, 

възрастни хора и деца с/без увреждания и в тази връзка е необходимо да се 

предприемат специални предпазни мерки, за да защитят потребителите, за 

които се полагат грижи или се оказва подкрепа в общността, за персонала и 

посетителите в услугите с 24-часова грижа. 

Допълнително дейностите по превенция и контрол на COVID-19 могат да 

повлияят на психичното здраве и благополучието на хората, за които се 

полагат грижи и персонала. 

 

Във връзка с гореизложеното, в Областна администрация – Велико 

Търново са постъпили писма от доц. д-р Ангел Кунчев, Главен държавен 

здравен инспектор, вх. № ОА04-5454/11.08.2020 г. и от г-жа Деница Сачева, 

Министър на труда и социалната политика, изх. № 08-00-16 във връзка с 

предприемане на действия по изготвяне на планове за действие в условия на 

COVID-19 във всяка специализирана институция за предоставяне на социални 

услуги (социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна 

грижа) и областни планове за действие при възникване на епидемичен взрив 
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от COVID-19 в социални и интегрирани здравно-социални услуги за 

резидентна грижа. 

 

 

2. Планове за действие в условия на COVID-19 в 

специализираните институции за предоставяне на 

социални услуги на територията на област Велико 

Търново 
 

 

С писмо на Областен управител на област Велико Търново, изх. № ОА04-

5735/20.08.2020 г. са изпратени указания до кметовете на общините от област 

Велико Търново във връзка с изготвянето на планове за действие в условия на 

COVID-19 в специализираните институции за предоставяне на социални 

услуги (социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна 

грижа). 

Планове за действие в условия на COVID-19 в специализираните 

институции за предоставяне на социални услуги включват следните елементи: 

1. Въвеждане, прилагане и контрол на противоепидемичните мерки: 

- спазване на физическа дистанция и недопускане струпване на хора по време 

на хранене, занимания, почивка и др.; 

- обучение на правилна хигиена на ръце (преди хранене, след тоалетна, при 

нужда) и осигуряване на течни сапуни и достъп до течаща вода и/или 

дезинфектанти за ръце с вирусоцидни действие; 

- провеждане на засилена дезинфекционна програма; осигуряване и правилно 

прилагане на дезинфектанти с вирусоцидно действие при дезинфекция на 

повърхности и ръце; 

- обучение по правилен етикет на кихане и кашляне и осигуряване на 

еднократни хартиени кърпи и възможност за тяхното незабавно изхвърляне 

след употреба; 
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- въвеждане на ежедневен скрининг на здравословното състояние на 

потребителите по отношение на симптоми, характерни за протичането на 

COVID-19 при възрастни лица, както и за всяко други видимо отклонение в 

състоянието. Провеждане на консултации с личен/лекуващ лекар. 

2. Провеждане на обучение на персонала по превенция на инфекциите и 

постоянен контрол относно: 

- правилно поставяне и сваляне на лични предпазни средства; 

- спазване на въведените противоепидемични мерки в институцията; 

- скрининг и самонаблюдение на персонала за поява на клинични оплаквания, 

съвместими с COVID-19 и ежедневно отчитане за наличие или липса на 

клинични оплаквания; 

- реорганизация на дейността на персонала с цел намаляване възможността за 

внос и разпространение на COVID-19 в институцията (изменение на графици, 

ограничаване на контактите с други лица от персонала или с потребители, 

плаващо работно време и др.). 

3. Създаване на механизъм за наемане на персонал (пенсионери, 

студенти, временна заетост, доброволци) при необходимост – при 

заболели или карантинирани служители; 

4. Изготвяне и прилагане на механизъм за незабавно оповестяване на 

регионалната здравна инспекция по територия при поява на 

инфекциозно заболяване, в т.ч. и на респираторно заболяване, 

отговарящо по дефиниция за случай на COVID-19. Следва да се има 

предвид нетипичното протичане на заболяването при възрастни хора; 

5. Изготвяне на алгоритъм за действие при поява на потвърден случай на 

COVID-19 по отношение на:  

- своевременна хоспитализация на лица с клинични оплаквания и по лекарска 

преценка;  
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- незабавна изолация на асимптомни потребители в стаи по един, двама и 

повече, съобразно капацитета и възможността на сградния фонд (кохортна 

изолация) на отделен етаж или в отделна сграда от останалите потребители с 

осигурен персонал за полагане на грижи, вкл. и на медицинско наблюдение за 

поява на клинични оплаквания. Недопускане смесване на асимптомни с 

отрицателни за COVID-19 потребители в едни и същи помещения; 

- карантиниране на близки контактни и недопускане смесване на неконтактни 

с контактни потребители в едни и същи помещения; 

- при възможност, извеждане от институцията на асимптомни и контактни 

лица и поставянето им в семейна среда за намаляване натоварването на 

персонала и на риска от допълнително заразяване на потребители. 

6. Координация и комуникация с местните и със здравните власти, 

роднини на заразени и на починали потребители при възникване на 

взрив от COVID-19. 

 

Община Велико Търново е предприела следните мерки за превенция на 

потребители в специализирани институции за предоставяне на социални 

услуги: 

На 09.03.2020 г. на електронната страница на Община Велико Търново са 

публикувани Противоепидемични мерки за профилактика и ограничаване на 

разпространението на новия коронавирус-2019 nCoV, както и издадените 

заповеди на Кмета на Община Велико Търново. 

На 13.03.2020 г. е създадена пълна организация по телефон и по 

електронна поща за функционирането на социалните услуги на територията на 

Община Велико Търново в изпълнение на ограничителните и 

противоепидемични мерки. 

Със Заповеди на Кмета на Община Велико Търново своевременно се 

определя реда и организацията на работа на всички дневни форми на социални 
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услуги за деца и пълнолетни лица в Община Велико Търново, на 

специализираните институции и специализирани услуги от резидентен тип. 

Дейността на Домашен социален патронаж, Центровете за настаняване от 

семеен тип за деца и за пълнолетни лица, Кризисен център, Домовете за стари 

хора, Домовете за пълнолетни лица с умствена изостаналост, Защитени 

жилища, Преходно жилище, Наблюдавано жилище се осъществява при 

засилени мерки на превенция - както на работниците и служителите, така и на 

потребителите. Изготвени са Указания за предоставяните от Община Велико 

Търново, услуги в домашна среда, както и Важни съвети към потребителите на 

услуги в домашна среда на територията на Община Велико Търново. 

В изпълнение на Писмо с Вх. № 0413-00-26/12.08.2020 г. на Министъра 

на труда и социалната политика, всички специализирани институции и 

социални услуги от резидентен тип на територията на общината са изготвили 

Планове за действие в условията на COVID-19, които са утвърдени от Кмета 

на Община Велико Търново на 17 август 2020 г.  

В изготвените планове за действие в условията на COVID-19 са 

разписани подробно мерките, които се предприемат от съответната социална 

услуга при установяване на случай на заболяването на COVID-19 и 

произтичащата от това необходимост за адаптиране на материалната база, с 

цел създаване на сигурна и безопасна среда за потребителите и персонала в 

съответната социална услуга.  

Своевременно на социалните услуги, предоставяни на територията на 

Община Велико Търново се изпращат постъпващите указания и заповеди за 

организация на социалните услуги, държавно делегирана дейност от АСП, 

МТСП и МЗ. 

На официалната страница на Община Велико Търново може да се следи 

за допълнителна и най-актуалната информация, относно действията на 

Община Велико Търново във връзка с въведените противоепидемични мерки 
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срещу разпространението на остри респираторни заболявания, включително и 

във връзка със случаите на COVID-19.  

 

В Община Горна Оряховица със Заповед № 2663 от 05.08.2020 г. на Кмета 

на общината са въведени временни противоепидемични мерки, касаещи 

предоставянето на социалните услуги на територията на Община Горна 

Оряховица, както следва: 

- забраняват се посещения за външни лица в специализираните 

институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални 

услуги от резидентен тип за деца и възрастни; 

- дейностите на дневните центрове за деца и възрастни, Приюта за 

бездомни лица, Центъра за обществена подкрепа, защитеното жилище в 

Горна Оряховица се осъществяват със засилени мерки за превенция – 

както на работниците и служителите, така и на потребителите; 

- дейността на Домашен социален патронаж продължава при строго 

спазване на санитарно-хигиенните изисквания. 

За всяка специализирана институция на територията на общината е 

изготвен план за действие в условията на COVID-19, който е утвърден от 

Кмета на Община Горна Оряховица. 

 

На територията на Община Елена функционират две социални услуги от 

резидентен тип: ЦНСТДБУ – гр. Елена и ЦНСТЛУИ – с. Илаков рът. Услугите 

имат изготвени и утвърдени от Кмета на Община Елена планове за 

ограничаване на здравния риск от коронавирус COVID-19, които са 

съобразени с изискванията на Министерството на здравеопазването и Главния 

държавен здравен инспектор. Въведени са противоепидемични мерки, които 

стриктно се спазват и не се допускат посещения на външни лица и близки на 

потребителите. На персонала са проведени обучения по превенция на 
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разпространението на COVID-19 в социалните услуги. Центровете имат 

изготвен алгоритъм за действие при потвърден случай на COVID-19 по 

отношение на своевременна хоспитализация на лица с клинични оплаквания и 

по лекарска преценка. Обособени са помещения за незабавна изолация на 

асимптомни потребители или такива със съмнения. 

 

Социалните институции на територията на Община Златарица /ДСХ 

„Донка Паприкова“ и ЦНСТДБУ „Вяра, Надежда, Любов“/ са в процес на 

изготвяне на планове за действие в условията на COVID-19. Община 

Златарица не разполага с помещение – общинска собственост, което да е 

обзаведено и оборудвано, за да бъдат изолирани лица със съмнения, без 

оплаквания. 

 

На територията на Община Лясковец няма специализирани институции за 

предоставяне на социални услуги (социални и интегрирани здравно-социални 

услуги за резидентна грижа). 

 

На територията на Община Павликени всички специализирани 

институции за предоставяне на социални услуги (социални и интегрирани 

здравно-социални услуги за резидентна грижа) имат изготвени планове за 

действие в условията на COVID-19. 

 

На територията на Община Полски Тръмбеш няма специализирани 

институции за предоставяне на социални услуги (социални и интегрирани 

здравно-социални услуги за резидентна грижа). 

 

В Община Свищов специализираните институции за предоставяне на 

социални услуги от резидентен тип Център за настаняване от семеен тип за 
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пълнолетни лица с деменция – с. Овча Могила /2 броя/ и Дом за стари хора 

„Мария Луиза“ – гр. Свищов имат изготвени планове за действие в условията 

на COVID-19. 

 

На територията на Община Стражица има четири резидентите услуги: 

- Защитено жилище за лица с умствена изостаналост - гр. Стражица; 

-  Защитено жилище  за лица с физически увреждания - гр. Стражица; 

-  Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - гр. 

Стражица; 

-  Преходно жилище - гр. Стражица. 

Четирите институции са  разработили  планове за действия в условията на 

COVID 19. 

 

На територията на Община Сухиндол функционира Дом за пълнолетни 

лица с деменция – с. Горско Косово, който има изготвен план за действие в 

условията на COVID-19. 
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3. План за действие при възникване на епидемичен 

взрив от COVID-19 в социални и интегрирани 

здравно-социални услуги за резидентна грижа на 

територията на област Велико Търново 
 

 

3.1. Указания за превенция разпространението на 

COVID-19 в социални и интегрирани здравно-социални 

услуги за резидентна грижа на територията на област 

Велико Търново 
 

 

3.1.1. Общи изисквания за дезинфекция и превенция 

разпространението на COVID-19 в социалните услуги на 

територията на област Велико Търново 
 

 

Съгласно изискванията на Министерството на здравеопазването, 

ръководителите на социалните услуги задължително организират 

провеждането на следните противоепидемични мерки в работните помещения: 

- Ръководителите на социалните услуги утвърждават протокол за 

почистване и дезинфекция; 

- Определят се длъжностни лица, отговорни за контрол на входа на 

социалната услуга по отношение броя на влизащите лица с цел 

недопускане струпване на хора и спазването на дистанция и контрол на 

дейностите по почистване и дезинфекция; 

- За всяка социална услуга се определят критичните точки, които 

подлежат на задължителна дезинфекция. Критични точки са всички 

повърхности, свързани с поток на хора, както и често докосваните 

повърхности - бюра, чинове, дръжки на врати, прозорци, ключове за 

осветление, бутони на асансьори; парапети; гишета за обслужване на 

граждани; стационарни телефони и апарати, сензорни екрани, тоалетни 
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чинии, мивки, бани, кранове и много други често докосвани с ръцете 

повърхности, в зависимост от спецификата на всяка услуга. Критичните 

точки се дезинфекцират поне два пъти дневно и при замърсяване. 

Видимо мръсните повърхности трябва първо да бъдат почистени с 

почистващ препарат или със сапун и вода и след това да се използва 

дезинфектиращ препарат (дезинфектант/биоцид); 

- При наличие на потвърден случай на COVID-19 в социалната услуга се 

извършва почистване и дезинфекция на повърхности влезли в контакт 

със заболялото лице, работните/спални помещения и общите части в 

сградата; 

- Задължително се извършва почистване и дезинфекция на всички 

помещения в социалната услуга; 

- След всяка дезинфекция и почистване хигиенистите попълват чек-лист и 

в края на работния ден го предават на определено от ръководителя 

длъжностно лице, което съхранява попълнените чек-листи; 

- Не се допускат до работните помещения 

служители/потребители/посетители с прояви на остри респираторни 

болести (повишена телесна температура, кашлица, хрема и други); 

- Създава се организация на работа, която да осигури физическа 

дистанция между персонала и потребителите най-малко от 1,5 м.; 

- Избягване на докосването (напр. ръкостискане, прегръщане или 

целуване) между персонала/потребителите/посетителите в социалната 

услуга; 

- Проветряване на всички помещения често за поне 10 мин. - сутрин 

преди пристигане на потребителите, при почистване на помещенията, 

след изпращане на потребител и в края на работния ден, като при 

подходящи атмосферни условия и за по-дълго време; 
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- Персоналът в услугата следва да има осигурени лични предпазни 

средства в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на 

работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.); 

- В случаите на обособена приемна/регистратура в социалната услуга, 

изискващото се разстояние е не по-малко от 1,5 м. и при задължително 

използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По 

изключение се допуска обслужване на потребителите в приемната, като 

персонала е без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са 

осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, 

позволяващ влажно почистване и дезинфекция; 

- Задължително се осигурява дезинфектант за ръце на входовете на 

сградата; 

- На видно място е необходимо да се поставят информационни табели или 

да се информират по друг начин потребителите на услугата за 

задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете, 

етикет на кихане и кашляне и носене на защитни маски; 

- Персоналът на специализираните институции и на социалните услуги от 

резидентен тип задължително ползват защитна маска или шлем по време 

на работа; 

- Защитната маска трябва да покрива изцяло носа и устата - от основата на 

носа до брадичката. Преди поставяне на маската ръцете се измиват със 

сапун и вода или се обтриват с дезинфектант за ръце на алкохолна 

основа. Защитната маска за лице се сваля отзад напред като се хванат 

връзките (ластиците) й и се избягва докосването на предната й страна, 

След сваляне на маската ръцете незабавно се измиват със сапун и вода 

или се обтриват с дезинфектант за ръце. Защитната маска за лице за 

еднократна употреба се изхвърля в кош за отпадъци веднага след 

сваляне; 
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- Маските от текстил за многократна употреба се изпират с гореща вода и 

перилен препарат при температура на водата 60-90 градуса; 

- Защитната маска се сменя с нова веднага щом се навлажни. Маските за 

еднократна употреба не се носят повторно; 

- Необходима е правилна хигиена на ръцете. Ръцете се измиват с вода и 

сапун за минимум 20 секунди, като се спазва правилната техника за 

обтриване на ръцете (да се обръща специално внимание на палците, 

между пръстите, върховете на пръстите, гърба на дланите). При 

невъзможност за измиване и при видимо чисти ръце може да се извърши 

дезинфекция на ръце с продукт на алкохолна основа. Дезинфектантът се 

втрива в кожата на сухи и видимо чисти ръце в продължение на 

минимум 30 секунди, като се спазва правилната техника за обтриване на 

ръцете. Необходимото време на обработка на кожата е посочено на 

етикета на дезинфектанта. Ръцете се мият винаги, когато са видимо 

замърсени, преди, по време на и след приготвяне на храна; преди 

хранене; след ползване на тоалетна; след кихане или кашляне; при 

непосредствена грижа за потребител, който е в невъзможност за 

самообслужване; 

- При кихане и кашляне следва да се закрива устата и носа с еднократни 

хартиени кърпи за нос, които след употреба се изхвърлят в определени 

за целта кошчета за отпадък с капак, след което ръцете си измиват 

незабавно. При невъзможност, се използва ръкава на носената дреха 

като ръката се свива в лакътната става и с предмишницата се покриват 

носа и устата. Не се използва дланта на ръката; 

- Замърсеното бельо трябва да бъде поставено в плътни торби или 

контейнери, след като внимателно се отстранят всички твърди 

екскременти и се постави в покрит съд/кофа. Препоръчва се машинното 

пране да се извършва при температура 60-90 градуса или при 
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необходимост при спазване на здравните изисквания, регламентирани с 

Наредба № 12 за здравните изисквания към обществените перални. 

 

 

3.1.2. Изисквания за превенция разпространението на COVID-19 

в социалните услуги от резидентен тип и в специализираните 

институции на територията на област Велико Търново 
 

 

- Трябва да се въведе спазването на физическа дистанция в социалната 

услуга с цел превенция на разпространението на COVID-19; 

- Да се осигури физическо разстояние при групови дейности - не по-малко 

от 1,5 м.; 

- При възможност и в зависимост от атмосферните условия, груповите 

дейности да се извършват в двора на социалната услуга; 

- Ползване на 30% от капацитета на залата за групови дейности; 

- Да се осигури хранене на потребителите на смени винаги в една и съща 

група, за да се осигури физическо разстояние между тях или ако не е 

възможно, храната да се доставя в спалните помещения; 

- Да се осигури строг контрол при ползването на дезинфекциращи 

средства в социалните услуги: да се поставят на недостъпно място до 

потребителите и да се ползват от потребителите под контрола на 

персонала; 

- Новонастанените потребители, както и потребителите след домашен 

отпуск или след болнично лечение, се настаняват в самостоятелна стая 

за 14 дневен период. Храненето се осъществява в стаята и се ограничава 

достъпа на други потребители. В продължение на 14 дни обслужването 

на тези потребители се извършва от екип от едни и същи служители, при 

спазване на всички противоепидемични мерки; 

- Да се осигури топла вода през цялото денонощие; 
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- Къпането на потребителите да се извършва минимум два пъти седмично, 

а при необходимост и по-често. 

 

 

3.2. Механизъм за допълнително разкриване на болнични 

легла и болнични отделения за лечение на COVID-19 в 

случай на засягане на социална институция със 

значителен брой потребители и заболяване в кратък 

период от време на голям брой лица, водещо до 

запълване на наличния капацитет на лечебните 

заведения за болнична помощ, определени за лечение на 

COVID-19 в област Велико Търново. Осигуряване за 

временно ползване на общинска собственост, в която 

лицата без оплаквания (асимптомни потребители) или 

контактни потребители да бъдат изолирани 
 

 

Ръководството на Община Горна Оряховица определя хижа „Божур“ за 

място, където могат да бъдат настанявани лицата без оплаквания или 

контактни лица могат да бъдат изолирани. Хижата разполага с 6 стаи с общ 

капацитет 16 легла. Стаите са разположени на два етажа, като има 1 стая с 4 

легла, 2 стаи с по 3 легла и 3 стаи с по 2 легла. Хижа „Божур“ е разположена 

на около 7 км западно от Горна Оряховица в местността Божур поляна. 

Собственост е на Община Горна Оряховица, а се стопанисва, поддържа и 

управлява от ОП „Младежки дейности, спортни имоти и прояви“ – Горна 

Оряховица. 

На територията на Община Свищов е осигурена възможност за временно 

настаняване на лицата без оплаквания /асимтпомни потребители/ или 

контактни лица с цел изолиране,  в  8-ми блок на Студентски общежития, като 

е сключен договор между Община Свищов и Стопанска академия „Д. А. 

Ценов“. 
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На територията на Община Стражица има възможност за временно 

ползване на общинска собственост за лицата без оплаквания в сграда, 

намираща се в с. Горски Сеновец. 

В МБАЛ „Св. Иван Рилски“ Горна Оряховица е създаден работещ 

механизъм за допълнително разкриване на болнични легла и отделения за 

лечение на COVID-19 съобразно заповед на Министъра на здравеопазването и 

според броя на новооткритите случаи. По този съществуващ механизъм при 

необходимост ще се осигуряват легла и при засягане на социална институция 

със значителен брой потребители. 

МБАЛ – Павликени не разполага с обособени, отговарящи на 

изискванията помещения за лечение на пациенти с COVID-19. 

 

 

3.3. Оказване на съдействие по осигуряване на персонал 

за медицинско наблюдение и грижа на изолираните или 

карантинираните потребители в други сгради 
 

 

Областната и общинските болници на територията на област Велико 

Търново оказват съдействие на специализираните институции за предоставяне 

на социални услуги (социални и интегрирани здравно-социални услуги за 

резидентна грижа) като при възникнала необходимост по т. 3.2. осигуряват 

персонал за медицинско наблюдение и грижа на изолираните или 

карантинираните потребители в други сгради. 

МБАЛ „Св. Иван Рилски“ Горна Оряховица не разполага с персонал, 

който би могъл да бъде командирован с цел осъществяване на медицинско 

наблюдение и грижи на изолирани или карантинирани потребители на 

социални услуги. 
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МБАЛ – Павликени не разполага с медицински и немедицински ресурс за 

обслужване на пациенти с COVID-19 над определения от РЗИ – 4 бр. 

пациенти.  

МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ Свищов поради кадрови недостиг на 

медицински специалисти е в затруднение да осигури персонал за медицинско 

наблюдение и грижа на изолираните или карантинираните потребители в 

други сгради. 

 


