
Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я 

О Б Л А С Т E Н   У П Р А В И Т Е Л   Н А   О Б Л А С Т   Я М Б О Л 

 

ПРОТОКОЛ 

от заседание на Областен медицински съвет, проведено на 10.11.2020 г. 

 

 

Днес, 10.11.2020 г. от 15:00 ч., в сградата на Областна администрация Ямбол се проведе 

заседание на Областния медицински съвет. На заседанието присъстваха: Димитър 

Иванов – областен управител на област Ямбол и председател на Областен медицински 

съвет, Таня Ружева – директор на Дирекция обществено здраве към РЗИ Ямбол, д-р 

Димитър Рунков – изпълнителен директор на МБАЛ „Св. Панталеймон“ Ямбол, д-р 

Валентин Вълчев – зам. директор по медицинските въпроси на МБАЛ „Св. 

Панталеймон“ Ямбол, д-р Денка Петрова-Костова – Директор на РЗОК Ямбол, д-р 

Венцислав Славов – управител на ДКЦ 1 Ямбол, Валентин Ревански – кмет на община 

Ямбол, Георги Георгиев – кмет на община „Тунджа“, Нина Терзиева – зам. кмет на 

община Болярово, Стойко Стойков – директор на РУО Ямбол. 

Заседанието бе открито и водено от председателя на Областния медицински съвет – 

Димитър Иванов, Областен управител на област Ямбол.  

Г-н Иванов – Областен управител на област Ямбол и председател на Областния 

медицински съвет информира присъстващите, че заседанието се свиква във връзка с 

взимане на решение относно това, как ще продължат да учат учениците в област Ямбол 

– присъствено или дистанционно, както и създаването на Ковид зона /зона за триаж на 

пациенти със симптоми на Ковид/ в ДКЦ 1. 

Г-н Стойков – директор на РУО Ямбол представи данни за учителите, 

ползващи болничен отпуск към този момент, а именно общият процент заболели учители 

е 8%, а на учениците 5%. Г-н Стойков докладва, че от 1174 общо учители в областта 95 

към момента са положителни за Ковид или са с грипоподобни симптоми, а 35 са в 

болничен отпуск по други причини. От учениците, които са 11 558, със симптоми или 

положителни за Ковид са 596. Към този момент, притеснително е положението в 

училището в град Стралджа, където на местно ниво е взето решение онлайн обучението 

да продължи. 

       Г-н Георгиев – кмет на община „Тунджа“ докладва, че към този момент ситуацията 

в училищата на община „Тунджа“ е спокойна. Г-н Георгиев информира, че отсъстващи 

учители има, но към този момент в училищата се справят и имат готовност за 

преминаване в онлайн режим, ако това се наложи.  

       Г-жа Ружева – директор на Дирекция обществено здраве към РЗИ Ямбол предложи 

да се следва заповедта на Министъра на здравеопазването, като не се преминава изцяло 

на онлайн обучение. 



Г-н Иванов изказа мнение, че ситуацията е динамична и ще продължава да се следи 

постоянно и ежедневно процеса във всяко едно населено място и училище. Той предложи 

да се взимат локални решения, като на този етап да не се спира учебния процес, особено 

в начален курс, тъй като поне засега няма основание за това.  

 

Членовете на Областен медицински съвет подкрепиха предложението на Димитър 

Иванов – Областен управител на област Ямбол и Председател на Областен медицински 

съвет.  

 

Г-н Иванов даде думата на д-р Славов – управител на ДКЦ 1 Ямбол, относно втората 

точка от дневния ред.  

Д-р Славов докладва, че ДКЦ 1 има отделен вход, който би могъл да се използва за вход 

към триажната зона за пациенти и би могъл да организира дейността в ДКЦ-то в най-

кратки срокове.  

       Г-н Иванов предложи Ковид зоната да стартира работа от идната седмица, за да има 

д-р Славов достатъчно време да организира дейността и да се подготви.  

       Д-р Вълчев – зам. директор по медицинските въпроси на МБАЛ „Св. Панталеймон“ 

Ямбол, информира, че цялостната идея на Ковид зоната е триажа да бъде изведен от 

спешните кабинети, като до там да стигат само пациентите с нужда от болнично лечение. 

Д-р Вълчев изказа своята готовност да предоставя информация на д-р Славов, свързана 

с триажа на пациенти, тъй като в МБАЛ „Св. Панталеймон“ вече имат нужния опит. 

        Г-н Ревански кмет на община Ямбол се ангажира, че ще издаде заповед към ДКЦ 1, 

за разкриването на Ковид зоната. 

        Г-н Иванов се обърна към д-р Славов с информацията, че там, където има обособени 

Ковид зони, Министерството на здравеопазването ще осигури наличието на тестове.  

       Д-р Рунков – изпълнителен директор на МБАЛ „Св. Панталеймон“ Ямбол отправи 

въпрос към д-р Славов, относно работното време на Ковид зоната. 

       Д-р Славов отговори, че към този момент се предвижда работното време да бъде от 

08:00 часа до 16:00 часа.  

        Г-н Иванов се обърна към началника на РУО г-н Стойков, да изисква на ежедневна 

база информация от училищата и детските градини на територията на областта, за броя 

на заболелите и актуалната ситуация в учебните заведения.  

         След обсъждане на двете теми, пряко свързани с епидемичната обстановка в област 

Ямбол и направените предложения  

Областният медицински съвет реши: 

1. Обучението в учебните заведения в област Ямбол да се извършва присъствено 

след 12.11.2020г., освен в училищата и детските градини, чийто директори на база 

заболеваемостта в конкретното заведение са взели решение да продължат онлайн 

обучението.  

2. Кметът на община Ямбол да издаде заповед за разкриването на Ковид зона в ДКЦ 

1 Ямбол.  

 

Изготвил: /П/ ДИМИТЪР ИВАНОВ /П/ 

Областен управител на област Ямбол 


