
Областна администрация Ловеч 

„Областен кризисен щаб по здравеопазване“ 

 

П Р О Т О К О Л 

от неприсъствено заседание на Областен кризисен щаб по здравеопазване към 

Областна администрация – Ловеч 
 

Днес, 10.11.2020 г. от 15.00 часа в Областна администрация Ловеч, се проведе 

неприсъствено заседание на Областен кризисен щаб по здравеопазване съгласно Заповед 

№ РД-07-28/26.03.2020 г. на Областен управител на област Ловеч, за вземане на решение 

за провеждане на присъствените учебни занятия в учебните заведения от област Ловеч, 

считано от 12.11.2020 г  

Председател на щаба - г-жа Ваня Събчева – областен управител на област Ловеч  

 

Членове на щаба: 

1. Бойко Пъдарски – зам. областен управител на област Ловеч и зам.председател на 

щаба; 

2. Д-р Анета Винева – директор на РЗИ – Ловеч и секретар на щаба; 

3.     Нели Митева – директор дирекция АКРРДС в ОА – Ловеч; 

4.     Христо Христов – директор на ТД на ДАНС – Ловеч; 

5.   Д-р Антонио Маринов – директор на РЗОК – Ловеч; 

6.   Д-р Велислав Тодоров – председател на Български лекарски съюз – Ловеч; 

7.   Ст. комисар Милен Маринов – директор на ОД на МВР – Ловеч; 

8.   Комисар Владимир Кацарски – директор на РДПБЗН – Ловеч; 

9.   Еленко Начев – началник на РУО – Ловеч; 

10.   Д-р Росен Федерчев - директор на ОДБХ - Ловеч; 

11.   Цветомира Георгиева - директор на БЧК - Ловеч; 

12.   Д-р Силвия Моева – зам. директор на ЦСМП-Ловеч; 

13.   Д-р Румяна Нановска – изп. директор на  МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ –

Ловеч; 

14. Илияна Костова – управител на МБАЛ Кардиолайф – Ловеч; 

15. Д-р Пенко Бамбов – управител на МБАЛ – Троян; 

16. Д-р Цветомила Дудевска – управител на „СБАЛББ – Троян“ ЕООД; 

17. Д-р Невелина Ганева – управител МБАЛ „Д-р Ангел Пешев“ – Тетевен; 

18. Д-р Иван Иванов – управител на МБАЛ – Луковит. 

 

Материали за участие в заседанието бяха изпратени и на осемте общини от област 

Ловеч. 

 

Неприсъственото заседание се проведе при следния дневен ред: 

1. Вземане на решение за провеждане на присъствените учебни занятия в учебните 

заведения от област Ловеч, считано от 12.11.2020 г. 

2. Разни. 

 

На всички членове са изпратени материали, свързани с обсъжданите теми:  

1. Писмо на министъра на образованието и науката с наш вх. № РД-03-311(229) 

09.11.2020 г. 

2.   Писмо с наш вх. № РД-03-311(230) 09.11.2020 г. от РУО-Ловеч 

 

В указания срок постъпиха следните становища: 

1. Писмо наш вх. РД-03-311(235)/10.11.2020 г. на Община Ловеч, с което се 

подкрепя решението и се изразява становище, че е по-добре за образователната 

система подобни мерки да обхващат по възможност цялата календарна учебна 

седмица – от понеделник до петък, включително. 

2. Писмо наш вх. № РД-03-311(236)10.11.2020 г. на Община Летница, с което се 

одобрява предложението за възстановяване на присъствените учебни занятия за 
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учениците от гимназиален етап на обучение на територията на област Ловеч, 

считано от 12.11.2020 г. 

3. Писмо с наш вх. № РД-03-311(237)10.11.2020 г. на Община Троян, с което се 

изказва становище, че след направено проучване за мнението на директорите и 

педагогическите състави в пет училища, които решението засяга са против. Двама 

от петимата директори също така считат, че следва да бъде въведено 

дистанционно обучение и в прогимназиалния етап. Предлага се на Областния 

кризисен щаб по здравеопазване да бъдат възстановени присъствените учебни 

занятия за учениците от гимназиален етап на обучение на територията на област 

Ловеч, считано от 16.11.2020 г. 

 

Като взе предвид всички изказани становища, Областен кризисен щаб по здравеопазване 

към Областна администрация Ловеч съгласува и прие следното решение: 

„Възстановяват се присъствените учебни занятия за учениците от гимназиален етап на 

обучение на територията на област Ловеч, считано от 12.11.2020 г.“ 

 

 

Приложения към протокола:  

 Писмо наш вх. РД-03-311(235)/10.11.2020 г.  на Община Ловеч 

 Писмо с наш вх. № РД-03-311(236)/10.11.2020 г. на Община Летница 

 Писмо с наш вх. № РД-03-311(237)10.11.2020 г. на Община Троян 

 

 

 

 

 

 

Председател:………………………….. 

                     / Ваня Събчева, Областен управител на област Ловеч/ 

 

 

Протоколирал:…………………………. 

                      / Християн Христов, специалист в дирекция АКРРДС/ 


