
 

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 21.10.2020 г. 

 

Днес, 21.10.2020 г. (сряда), в сградата на Областна администрация Ямбол се 

проведе заседание на Областния медицински съвет.  

На заседанието присъстваха членове на Областния медицински съвет, 

представители на работодателските организации, главен секретар и директор на дирекция 

„АКРРДС“, Областна администрация Ямбол, съгласно приложения присъствен лист. 

 Заседанието бе открито и водено от председателя на Областния медицински съвет 

– Димитър Иванов, Областен управител на област Ямбол.  

 Председателят на Областния медицински съвет информира присъстващите, че 

заседанието се свиква във връзка с писмо на Министъра на здравеопазването №16-00-

4/19.10.2020 г., съгласно което е необходимо институциите на местно ниво да 

предприемат допълнителни мерки във връзка с разпространението на COVID-19 при 

отчетена 14-дневна заболяемост на и над 60% на 100 000 население. Той представи 

мерките, предложени от Министъра на здравеопазването, които следва да се вземат за 

овладяване развитието на епидемичната ситуация на регионално ниво. Г-н Иванов изрази 

мнение, че предвид повишаването броя на заболелите от коронавирус в област Ямбол и 

предстоящия сезон на острите респираторни заболявания е наложително на територията 

на областта да бъдат въведени допълнителни мерки и повишен контрола по тяхното 

изпълнение. Той даде думата на  д-р Димитър Рунков, директор на МБАЛ „Св. 

Пантелеймон“ – Ямбол за представяне на обстановката в болничното заведение.   

Д-р Рунков информира присъстващите, че в инфекциозното отделение на 

болницата са настанени 15 пациенти с коронавирус, една жена е в  реанимация в 

критично, но стабилно състояние, 4-ма пациенти чакат за резултати от проби в 

белодробно отделение. Д-р Рунков коментира, че съществува тенденция броят на 

пациентите със симптоми на Ковид пред неотложните и спешните кабинети да се 

увеличава, затова триажът на пациенти е много важен в този момент. Предстои 

откриване на COVID лаборатория в болницата, която се очаква да заработи до края на 

месец ноември. В нея ще се правят PCR тестове, които в рамките на 3 часа ще дават 

съответния резултат. 

Д-р Генчева – Директор на РЗИ-Ямбол докладва  за епидемичната ситуация в 

региона. 10 са новооткритите случаи на COVID-19 в област Ямбол за изминалото 

денонощие. Общо заразените до сега в област Ямбол са 601, 385 са под карантина, а 

излекуваните са 434. Починалите са 32-ма.  

Г-н Иванов подчерта, че на днешното заседание са поканени представители на 

работодателските организации в региона за съдействие при информиране на фирмите и 



бизнеса за стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Той даде думата на д-р 

Генчева, за да направи обръщение към тях. 

Д-р Генчева призова всички юридически лица, собственици и управители на 

фирми, предприятия да спазват строго предписаните мерки – сутрешен филтър на 

работниците и служителите, носенето на защитни маски, спазването на определената 

дистанция от 1,5 – 2 м., хигиената на ръцете, дезинфекция на повърхностите.  

Таня Бончева – Изпълнителен директор на ИСА Ямбол сподели, че предвид 

спецификата на  риска от разпространението на коронавирус службата по трудова 

медицина е изготвила оценки на риска на фирми с планирани мерки за минимизирането 

появата на болестта на работното място.  Тя изрази мнение, че е необходим контрол от 

страна на компетентните институции по прилагането на противоепидемичните мерки 

във фирмите и предприятията. 

Стойчо Стойчев - Председател на ЯТПП сподели мнение, че фирмите са 

притеснени да не бъдат наложени рестриктивните мерки, на които бяха подложени през 

пролетта.  По отношение на противоепидемичните мерки на работното място  

работодателите се отнасят отговорно и сериозно.    

Директорът на РЗИ-Ямбол отново цитира писмото на Министъра на 

здравеопазването, според което допълнителни и ограничителни мерки следва да се 

въвеждат при отчетена 14-дневна заболяемост на и над 60% на 100 000 население. Д-р 

Генчева докладва, че за област Ямбол заболяемостта при население 117 335 е 70,4 %. 

Предвид тези данни е необходимо на територията на област Ямбол да бъдат въведени 

допълнителни ограничителни мерки.  

Г-н Иванов подчерта, че едни от най-важните мерки, които трябва да се въведат 

са тези, свързани с провеждането на масови, културни и спортни мероприятия на закрито 

и открито. 

Петър Киров – Кмет на община Елхово информира, че на територията на 

общината вече са взети мерки за провеждането на събития, направена е организация на 

общинския пазар и в търговските обекти. По отношение на контрола по спазване на 

мерките г-н Киров предложи да бъдат сформирани екипи от представители на общините, 

МВР и РЗИ, които да извършват проверки на различните места.  

След направеното обсъждане на епидемичната ситуация в област Ямбол и във 

връзка с писмо на Министъра на здравеопазването №16-00-4/19.10.2020 г.  

 

Областният медицински съвет реши:  

І. Предлага на директора на РЗИ-Ямбол да издаде заповед за въвеждане на 

допълнителни противоепидемични мерки на територията на област Ямбол както следва: 

 

1. Да бъде създадена организация в хранителните и нехранителни търговски обекти 

за спазване на въведените противоепидемични мерки, в това число пропускателен 

режим, спазване на изискването за осигуряване на дистанция, поставяне на защитна 

маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо 

носа и устата (шлем, шал, кърпа), от посетители и служители в съответните обекти. Да 

се извършва дезинфекция на количките и кошниците за пазаруване след ползването им 

от всеки клиент; 

 2. Да се въведе учестена дезинфекция в обекти с обществено предназначение, 

търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите минимум 4 пъти 

на ден по предварително изготвен график; 



3. Контрол по спазването на  предложените  противоепидемични мерки се 

осъществява от  кметове на общини, РЗИ, ОД на МВР,ОДБХ, Инспекция по труда-Ямбол 

и Областна администрация. 

4. Мерките се въвеждат със Заповед на Директора на РЗИ и са в сила до 30.11.2020 г. 

 

  

 

 

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ /П/ 

Председател на ОМС  

Областен управител на област Ямбол 

     

 

 

Изготвил: /П/ 

Мариела Павлова 

Секретар, Гл. специалист 

 


