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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: /п/  

ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ 

за Областен управител на област Търговище, 

съгласно Заповед №278/29.07.2020 г. 

Дата: 12.08.2020 г.  

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  №5 

На 10 август 2020 г. в пресцентъра на Областна администрация – област 
Търговище се проведе заседание на Областния координационен щаб в област 
Търговище, в състав определен със Заповед №259/14.07.2020 г. на Областния 
управител на област Търговище, с цел координиране, организиране на действията на 
компетентните държавни органи, във връзка с обявената от СЗО спешност за 
общественото здраве от международно значение по отношение на заболяването 
COVID – 19, беше свикан Съвета.  

На заседанието присъстваха: Председател: г-н Панайот Димитров - за 
Областен управител на област Търговище, съгласно Заповед №278/29.07.2020 г. 

И членове:  

1. д-р Марин Йовов – Главен секретар на РЗИ – Търговище 
2. д-р Иван Светулков – Изпълнителен директор на „МБАЛ“ – Търговище АД 
3. д-р Янка Андреева – Директор на ЦСМП – Търговище 
4. д-р Дарин Димитров - кмет на община Търговище 
5. ст. комисар Николай Ненков – Директор на ОД МВР – Търговище 
6. ком. Стефан Стефанов - РДПБЗН – Търговище 

7. инж. Исмаил Ибрямов - зам. кмет на общ. Антоново 
8. Ваня Борисова - БЧК Търговище 
9. Галина Градинарова - директор ДИТ Търговище 
10. д-р Емил Зафиров - ОБДХ – Търговище 
11. Йовчо Яков - изп. директор на МБАЛ Попово 
12. Ивайло Илиев - РЗОК Търговище 
13. Диан Георгиев - ТДНС Търговище 
14. Весела Маринкова - РЗИ Търговище 
15. Юнал Османов - зам. кмет на общ. Омуртаг 
16. Светлана Савова - РУО Търговище 
17. Тодорка Танева – Главен секретар на ОА – Търговище.  
18. Георги Георгиев - директор АКРРДС ОА Търговище 
19. Константина Моллова - ОА Търговище 
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На заседанието присъства и г-жа Милка Николова - директора на ДГ 

„Пчелица“ гр. Търговище. 

Заседението протече при следния: 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Постъпило писмо с вх.№РР-15-70/06.08.2020 г. от директора на ДГ 

„Пчелица“ гр. Търговище за сливане на групи в детската градина.   

2. Разни. 

Г-н Димитров даде думата на г-жа Николова, да обясни какво налага 

обединяването на групи в детската градина. Тя разясни, че температурата в 

помещението на група „Делфин“ е над 35 градуса, което крие риск от прегряване на 

децата. Г-жа Николова е уведомила и взела разрешение от родителите на децата във 

всички групи за сливането.  

Д-р Димитров - кмет на град Търговище изрази своето съгласие за сливането 

на групите при спазване на всички епидемиологични мерк. Същото мнение изразиха 

и от РУО Търговище. Г-жа Маринкова от РЗИ Търговище, поясни, че групите не 

трябва да надвишават 12-16 деца. 

Указанията на доц. д-р Кунчев са, че Областния щаб трябва да съгласува 

предложението на директора на детската градина и в тази връзка  

 

Областния координационен щаб в област Търговище единодушно прие 

следното решение:   

 

РЕШЕНИЕ № 1 

 

 „Областния координационен щаб съгласува направеното 

предложение от директора на ДГ „Пчелица“ гр. Търговище децата от 

четвърта група „Делфин“ за периода 10.08.2020 г. - 28.08.2020 г.  да бъдат 

преместени в другите три функциониращи групи на детската градина.“ 

 
 По втора точка от дневния ред, г-н Димитров даде думата на д-р Йовов от РЗИ 

да запознае присъстващите с епидемиологичната обстановка в областта. 

 От началото на карантината в област Търговище са карантинирани общо 4290 

лица, като от тях с изтекла карантина са 4139 лица. В момента за наблюдение са 

151 лица, като 116 се наблюдават от общопрактикуващи лекаи, а 35 от РЗИ. 

 Регистрираните положителни с Ковид-19 до 10 август 2020 г. на територията 

на областта са 38 лица. 

 Д-р Йовов заяви, че е създадена организация за неразпространение на 

заразата сред работещите в стъкларските заводи от холдинга „Шишеджам“ край 

Търговище, заради регистрирани три положителни проби на служители или близки 

на такива през миналата седмица. Своевременно са взети проби на 36 лица, имащи 

най-близък контакт със заразените, като получените резултати са отрицателни. 

 Във връзка с регистристрираните случаи на заразяване с коронавирус при 

работници, изграждащи газопровода „Балкански поток“ в региона, стана ясно, че 

предстои да бъде реализирано масово тестване. Ще бъдат взети проби от около 300 

лица, работещи по трасето. Към момента в област Търговище има установен 1 случай 

на заболял работник на строежа – мъж на 60 г. от гр. Попово. 

 В заключение д-р Йовов апелира към представителите на общинските 

администрации да оказват съдействие, при ежемесечното организиране на 

пробонабиране от персонала и домуващите в домовете за възрастни хора, лица с 

увреждания, ЦНСТ и др. 
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 Ст. комисар Николай Ненков – Директор на ОД МВР – Търговище уведоми, че 

до момента има 37 досъдебни производства за неспазване на мерките, от които 21 са 

с присъди.   

 Д-р Светулков сподели, че в инфекциозното отделение на болницата към 

момента, са настанени 5-ма пациенти с доказана коронавирусна инфекция. 

 

 След приключване на заседанието се получиха запитвания от други детски 

градини за обединяване на групи, което наложи неприсъствено вземане на  

 

РЕШЕНИЕ №2 
 

„Областния координационен щаб съгласува обединяването на групи от 
детски градини на територията на област Търговище до 31 август 2020 г.“ 
 
Настоящия протокол да бъде изпратен за сведение на всички членове на Областния 
координационен щаб.  

 
 

 

Протоколист: /п/ 

/К. Моллова/ 


