
 

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 19.11.2020 г. 

 

Днес, 19.11.2020 г. от 14:00 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 Областния медицински 

съвет, д-р Лиляна Генчева - директор на РЗИ – Ямбол, Валентин Ревански – кмет на 

община Ямбол, Енчо Керязов – зам.-кмет на община Ямбол, Георги Георгиев – кмет на 

община Тунджа, Галина Иванова – и.д. секретар на община Тунджа, д-р Антоанета 

Антонова – управител на МБАЛ „Св. Йоан Рилски“, гр. Ямбол, д-р Денка Петрова-

Костова – директор на РЗОК Ямбол, д-р Бистра Пешева – директор на СБАЛ по 

кардиология гр. Ямбол, Петя Панайотова – директор на Дом за стари хора , гр. Ямбол, д-р 

Димитър Рунков – изп. Директор на МБАЛ „Св. Пантелеймон“, гр. Ямбол, Мария Чанева – 

секретар на община Болярово, Димитър Помаков – Управител на МБАЛ „Св. Иван 

Рилски“ , гр. Елхово 

Заседанието бе открито и водено от председателя на Областния медицински съвет 

– Димитър Иванов, Областен управител на област Ямбол.  

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

Областния медицински съвет информира присъстващите, че заседанието се свиква във 

връзка с писмо на министъра на здравеопазването относно възможни варианти за 

реорганизация на лечебната мрежа в страната. Съгласно писмото при 14 дневна 

заболеваемост над 600 заразени на 100 хил. население се предвижда определянето на 

болници за COVID-19  и отделни лечебни заведения, наречени „чисти болници“.   

Д-р Лиляна Генчева – Директор на РЗИ-Ямбол представи накратко състоянието на 

болничната мрежа в област Ямбол. На територията на областта работят 3 

многопрофилни болници, като единствено  в МБАЛ „Св. Пантелеймон“, гр. Ямбол има  

мултипрофилно спешно отделение. И в трите болнични заведения има открити Ковид 

легла, съобразени със спецификата на самата болница. В МБАЛ „Св. Пантелеймон“ това 

са 54 легла за неусложнени случаи и 9 в реанимация, 18 легла в  МБАЛ „Св. Йоан 

Рилски“, гр. Ямбол и 15 Ковид легла в МБАЛ „Св. Иван Рилски“, гр. Елхово. Болничните 

заведения не разполагат с достатъчен брой болнични легла и човешки ресурси. В тази 

връзка д-р Генчева изрази мнение, че към настоящия момент е трудно да бъде 

определена болница в областта само за COVID-19 лечение или такава, която да е „чиста 

болница“. Д-р Генчева представи и данните за заболеваемостта в област Ямбол. 14 

дневната заболеваемост е 519 на 100 хил. население. За последното денонощие 77 са 

новозаразените и общо 1544 случая на коронавирус.  

 

 

 



 

Д-р Рунков информира за ситуацията в МБАЛ „Св. Пантелеймон“, гр. Ямбол.  В 

момента активно заразени с коронавирус от областната болница са 7 човека – трима 

лекари, медицински сестри и санитари. По отношение на легловата база болницата има 

капацитет за разкриване на още 20 легла в отделението УНГ. Д-р Рунков изрази 

становище, че обособяването на болница само за лечение на лица с  COVID-19 ще 

затрудни  оперативната дейност и ражданията в болницата, както и работата на лекарите 

и на останалия медицински персонал.  

Д-р Антонова запозна присъстващите със ситуацията в МБАЛ „Св. Йоан Рилски“, 

гр. Ямбол. В болничното заведение са разкрити 18 легла за лечение на коронавирус. 

Затруднена е работата на лекарите и на медицинския персонал. Болницата е в добра 

координация с МБАЛ Св. Пантелеймон и спешното отделение. Д-р Антонова сподели, че 

изпитват затруднение при транспортирането на пациенти до реанимацията в областната 

болница и заяви нуждата от специализиран транспорт. Тя изрази мнение, че капацитетът 

и персоналът на болничното заведение са ограничени, за да бъде реорганизирана като 

болница за COVID-19 лечение.  

Г-н Иванов сподели, че с д-р Рунков са направили оглед на всички отделения в 

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ Ямбол. Положителното е, че ще бъдат разкрити 20 легла в 

отделението УНГ. На този етап не се налага реорганизиране на болничната мрежа.  

Г-н Иванов увери членовете на съвета, че изразеното мнение ще бъде оформено 

като мотивирано становище и изпратено до министъра на здравеопазването.  

На заседанието беше обсъдена обстановката в социалните домове на територията 

на област Ямбол. Д-р Генчева информира, че преди дни от направени 170 бързи 

антигенни тестове в Дом за стари хора, гр. Ямбол 67 от тях са положителни. РЗИ днес е 

направила PCR тестове на положителните проби, чиито резултати се очакват да бъдат 

готови утре.  

Петя Йорданова – Директор на Дом за стари хора, гр. Ямбол информира 

присъстващите за ситуацията със заразените с COVID-19 възрастни хора в социалната 

институция.  Две жени от заразените са хоспитализирани, 30 души от изследваните са на 

терапия с антибиотици с обща отпадналост, неразположение и безапетитие. Г-жа 

Йорданова информира още, че е издала заповед за 14 дневна карантина за всички хора в 

дома.  

С доказан коронавирус са двама възрастни в Дома за стари хора в с. Болярско, 

община „Тунджа“. Регионалната здравна инспекция е направила PCR-тестове на 24 

потребители и на 20 души персонал в дома  в с. Болярско.  

Във връзка с усложнената ситуация в домовете за възрастни г-н Иванов даде 

възможност на общините да обмислят как да осигурят допълнителен персонал, който да 

обгрижва потребителите в тях. Той предложи на кметовете да се снабдят с антигенни 

тестове за персонала на социалните институции.  

Г-н Георгиев – кмет на община Тунджа изрази възможността персоналът от 

дневните центрове в общината да бъде пренасочен към социалните домове при 

необходимост.  

Обсъдена бе ситуацията и в училищата и детските градини в областта. Училищата 

продължават да работят съгласно заповедта на министъра на образованието.  

 

 

 



След проведената дискусия  и направените предложения от председателя на 

съвета Областният медицински съвет реши:  

1. Да бъде изпратено мотивирано становище до министъра на здравеопазването 

за запазване организацията на болничната мрежа и редът за прием на болни от 

коронавирус в област Ямбол; 

2. Да се осъществява засилен контрол за спазване на въведените 

противоепидемични мерки  в социалните заведения в област Ямбол. Кметовете 

на общините да осигурят допълнителен персонал за обгрижване на 

потребителите в социалните домове и при необходимост да осигурят тестове 

за персонала. 

 

 

 

 

 

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ /П/ 

Областен управител на област Ямбол 

     

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил: /П/ 

Мариела Павлова 

Секретар, Гл. специалист 

 


