
 

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 27.10.2020 г. 

 

Днес, 27.10.2020 г. от 14:30 ч., в сградата на Областна администрация Ямбол се 

проведе заседание на Областния медицински съвет.  

На заседанието присъстваха: д-р Лиляна Генчева - директор на РЗИ – Ямбол, 

Донка Желева – Главен секретар на РЗИ Ямбол, д-р Радостина Калчева – РЗИ Ямбол, 

Добрин Димитров – зам.-директор ОДМВР Ямбол, Валентин Ревански – кмет на община 

Ямбол, Христо Христов – кмет на община Болярово, Владимир Стоев – директор на 

дирекция в община Тунджа, д-р Данаил Ибришимов – Председател на сдружението 

ОПЛ, Стойко Стойков – директор на РУО Ямбол, Павлина Пенева - главен секретар на 

Областна администрация Ямбол и представители на нощни заведения в гр. Ямбол. 

 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 със завишения брой на заболели от коронавирус на територията но област Ямбол 

– 43 през последното денонощие. Той запозна присъстващите с усложнената ситуация в 

МБАЛ „Св. Пантелеймон“.  

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

обстановка в региона, а именно 43 са новодиагностицираните случаи в област Ямбол с 

коронавирус за денонощието, сред тях има трима лекари, от които двама от болничната 

и един от извънболничната помощ.  

Г-н Иванов предложи на присъстващите считано от 28.10.2020 на територията на 

областта да бъде преустановена работата на читалищата и пенсионерските клубове. 

Д-р Лиляна Генчева подкрепи предложението на областния управител. 

Христо Христов – кмет на община Болярово също подкрепи мерките, предложени 

от председателя на съвета. Г-н Христов докладва, че към настоящия момент са отменени 

всички организирани масови мероприятия, включително и събитията за празника на 

града.  

Кметът на община Ямбол – Валентин Ревански също подкрепи предложението за 

въвеждане на мерките относно читалищата и пенсионерските клубове. Г-н Ревански 

информира, че не са планувани масови мероприятия на закрито на територията на 

общината, а при тези на открито ще бъдат спазвани всички разпоредби на министъра на 

здравеопазването.  

Владимир Стоев - директор на дирекция в община Тунджа подкрепя 

предложението за читалищата и пенсионерските клубове.  

Д-р Ибришимов – Председател на сдружението на ОПЛ информира, че семейните 

лекари продължават да извършват консултации по телефона, необходимо е да има 



конкретни указания за хоспитализиране на пациенти. Д-р Ибришимов акцентира върху 

допълнителните мерки и контрола по тяхното спазване.  Според д-р Ибришимов 

статистиката показва, че рискови места за разпространение на коронавирус са нощните 

заведения и фитнес клубовете.  

Г-н Иванов се обърна към присъстващите представители на нощни заведения в 

града предвид усложнената епидемична обстановка да спазват стриктно въведените със 

заповеди на Министъра на здравеопазването мерки.  

Д-р Генчева също се обърна към представителите на нощни заведения, като 

припомни ограниченията относно посещаемостта в заведенията – не повече от 1 човек 

на 2 кв.м. от нетната търговка площ на обекта и всички други противоепидемични мерки. 

Тя информира представителите на заведения, че предстоят проверки на място, на които 

ще им бъде предоставена декларация по образец за нетната площ.  

Областният управител обърна внимание, че ако област Ямбол навлезе в червената 

зона ще се пристъпи към затваряне на нощните заведения.  

 Представителите на нощни заведения споделиха, че затварянето на заведенията 

дори за една седмица води до тежки последици за бизнеса. Те заявиха, че при осигурено 

финансово подпомагане, са готови да преустановят дейност с цел ограничаване 

разпространението на вируса.  

Г-н Иванов се обърна към началника на РУО да засилят спазването на 

противоепидемичните мерки в училищата, като за целта ежедневно се осигурява строг 

контрол от директори, учители и медицински лица в учебните заведения.  

След направеното обсъждане на епидемичната обстановка в област Ямбол и 

направените предложения за мерки  

Областният медицински съвет реши:  

1. Директорът на РЗИ-Ямбол да издаде заповед за преустановяване дейността на 

читалищата и пенсионерските клубове на територията на област Ямбол, 

считано от 28.10.2020 г. за срок от 14 дни; 

2. Да се осъществява засилен контрол за спазване на въведените 

противоепидемични мерки в нощните заведения (дискотеки, пиано бар, нощен 

бар, нощни клубове, заведения с жива музика и др. подобни) и фитнес 

клубовете на територията на областта. 

 

  

 

 

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ /П/ 

Областен управител на област Ямбол 

     

 

 

Изготвил: /П/ 

Мариела Павлова 

Секретар, Гл. специалист 

 


