
1 

 

 

ОБЩИНА ПИРДОП - СОФИЙСКА ОБЛАСТ 

2070 град Пирдоп, пл. „Тодор Влайков” №2; тел.: 07 181/52 42, факс: 07 181/57 01 

www.pirdop.bg, е-mail: obshtina.pirdop@gmail.com; obstina@pirdop.bg 

 
ПРОТОКОЛ №3 

от проведено заседание на Общински кризисен щаб - Пирдоп за превенция и 

ограничаване разпространяването на Корона вирус – COVID-19 

 

 Днес, 22.10.2020 г. в 09:00 ч. в заседателната зала на Община Пирдоп, с адрес 

гр. Пирдоп, пл. „Тодор Влайков” №2, ет. 3, се проведе заседание на Общински 

кризисен щаб за превенция и ограничаване разпространяването на Корона вирус – 

COVID-19, създаден със Заповед №161/10.03.2020 г. на Кмета на Община Пирдоп. 

 

На заседанието присъстваха: 

 

1. Мария Шентова - зам.-кмет на община Пирдоп 

2. Иван Щаплев – зам.-кмет на община Пирдоп 

3. Златка Кънева – кмет на кметство Душанци 

4. Д-р Веселин Господинов – началник отделение „Нервни болести“ 

5. Гл. инсп. Христо Присов – началник РУ-Пирдоп 

6. Мария Маркова – началник „Охранителна полиция“ в РУ-Пирдоп 

7. Д-р Десислава Толинова – общопрактикуващ лекар 

8. Вяра Абаджиева – социален работник в СК „ДПЛСН и ДСП“ - гр. Пирдоп 

9. Дамяна Алипиева – директор на ДГ „Пека и Карло Чоконяни“ 

10. Евдокия Богданова – директор на НУ „Тодор Влайков“ 

11. Ненка Рашева – директор на ПГМЕ-Пирдоп 

12. Диана Луканова – ВрИД директор на ПГТХТ „Никола Димов“ 

13. Цвятко Четьов – директор на СУ „Саво Савов“ 

 

Общинският кризисен щаб проведе заседанието си във връзка с увеличаващия се 

брой заразени с коронавирус и повишената заболеваемост от COVID-19. Директорите 

на учебни заведения докладваха, че няма заразени ученици, спазват се 

противоепидемичните мерки и обстановката към момента е спокойна. 

 

Д-р Господинов информира присъстващите, че районът към днешна дата е подсигурен 

за диагностика и лечение на леки до средно тежки случаи на болни с коронавирусна 

инфекция. В COVID-отделението на МБАЛ-Пирдоп наличният ресурс е от 10 легла, 

осигурени са отделни коридори и персонал, който не контактува с другите болни. При 

заемане на наличните легла, на основание заповед на министъра на здравеопазването 

ще бъдат разкрити още 22 легла.  

 

В Дома за пълнолетни лица със сетивни нарушения също се спазват всички мерки, не 

се допускат външни посетители. Сред домуващите няма случаи на заразени. 

 

Г-н Щаплев съобщи, че към датата и часа на провеждане на заседанието, на 

територията на Община Пирдоп има 1 регистриран случай на диагностициран с 

COVID–19. Под домашна карантина са поставени 6 лица. Гл. инспектор Присов 

уведоми, че за района броят на заболелите лица е 12.  

 

След извършен анализ и оценка на настоящата обстановка на територията на 

община Пирдоп,  бяха взети следните решения: 

 

1. Всички обществени сгради и търговски обекти задължително да дезинфекцират 4 

пъти дневно.  

2. Детските градини и училищата да работят със засилен филтър на входа за проверка 

на здравословното състояние на децата, учениците и персонала. 

3. Работно време на заведенията за хранене и развлечения в гр. Пирдоп и с. Душанци 

до 23.00 ч. 

4. Да се извършва дезинфекция на автобусите за масов и ученически превоз. 

 

Обсъдени бяха и други въпроси от оперативен характер. 
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Кризисният щаб на Община Пирдоп препоръчва на всички граждани: 

 

1. Ако имате вирусни симптоми, свържете се с Вашия лекар. Ако нямате личен лекар, 

се обърнете към Регионална здравна инспекция – София област или позвънете на 

телефон 112. 

 

2. При предписана домашна карантина, задължително спазвайте указанията, които 

сте получили. 

 

За информация и сигнали: 

Денонощен тел: 07181/51-88   

(дежурен към ОбА–Пирдоп) 

 

 
 

Протоколчик:       

К. Илиева 

Ст.експ. „ВО и ИТ“ 

 

 


