
 

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  

 

 

П Р О Т О К О Л 

От заседание на Областен медицински съвет, проведено на 09.07.2020 г.  

 

Днес, 09.07.2020 г. (четвъртък) в сградата на Областна администрация 

Ямбол  се проведе заседание на Областния медицински съвет в следния състав: 

 

Председател: Димитър Иванов – Областен управител на област Ямбол 

И членове: 

Старши комисар Калоян Милтенов – Директор ОД МВР Ямбол 

Комисар Кольо Гяуров – Директор РД ПБЗН Ямбол 

Комисар Деян Моллов - Директор РДГП Елхово 

Иван Мартинов – директор ТД НС Ямбол 

Георги Георгиев – Кмет на община Тунджа 

Димитър Помаков – управител на МБАЛ „Св.Иван Рилски“, гр.Елхово 

Д-р Антоанета Антонова – Управител на МБАЛ „Св.Йоан Рилски“ ООД, гр. 

Ямбол 

Д-р Венцислав Славов – Управител на „ДКЦ-1- Ямбол“ ЕООД, гр. Ямбол 

д-р Петър Папашимов – РК на БЛС, гр. Ямбол 

Георги Миланов – директор на ТП НОИ, гр. Ямбол 

Мина Грънчарова – Административен ръководител - районен прокурор, гр. 

Ямбол 

Кина Асенова – председател на Етичната комисия на националната мрежа на 

здравните медиатори 

  

Участие в заседанието взеха: д-р Валентин Вълчев – зам.-директор по 

медицинските дейности на МБАЛ „Св.Пантелеймон“, гр. Ямбол; д-р Атанас 

Парушев – ЦСМП, гр. Ямбол; д-р Наташа Капсъзова – РЗИ, гр. Ямбол; Донка 

Желева – Главен секретар на РЗИ, гр. Ямбол; Михаил Керемидчиев – зам.кмет 

на община Ямбол; Мария Чанева - секретар на община Болярово, Жана 

Миланова – РУО, гр. Ямбол; Стоян Иванов – Директор Дирекция „Инспекция 

по труда“, гр. Ямбол; д-р Добромир Димитров – директор ОДБХ. 

Заседанието бе открито и водено от Председателя на Областния 

медицински съвет и Областен управител на област Ямбол Димитър Иванов.    

 



 

Господин Иванов запозна присъстващите със заповедта на министър 

Кирил Ананиев от 09.07.2020 г. и с указанията на главния държавен здравен 

инспектор д-р Ангел Кунчев по отношение на т. 6 от заповедта на министъра. 

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка е необходимо да се 

създаде организация за контрол на въведените временни мерки, съгласно 

заповед № РД-01-393 от 09.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването. 

Председателят на съвета подчерта, че най-важното сега е да се спазват мерките, 

с цел недопускане разпространение на вируса и задържане на ниски нива на 

заболяване на територията на областта. 

  В тази връзка д-р Валентин Вълчев заяви, че обстановката в МБАЛ 

„Св.Пантелеймон“ гр. Ямбол е спокойна. Настанени за лечение са пет лица с 

коронавирусна инфекция. Болницата има необходимите предпазни средства и 

ситуацията е спокойна и под контрол. 

Д-р Антонова заяви, че и МБАЛ „Св. Йоан Рилски“ Ямбол също няма 

проблеми, прави се необходимата дезинфекция и правилата се спазват. 

Д-р Венцислав Славов подчерта, че в ДКЦ-1 са създадени „зелени 

коридори“, взети са всички мерки. 

Господин Димитър Иванов предложи да се създадат екипи от служители 

на Д ИТ, ОДБХ и РЗИ, които да започнат проверки  от 10.07.2020 г. за спазване 

на мерките в заведенията и магазините. Той предложи екипите да препоръчат 

на служителите от проверяваните заведения да използват шлемове за удобство. 

Във връзка с мерките съгласно заповедта на министъра на 

здравеопазването, Областния управител  обърна внимание на кметовете и 

представителите на общини относно дейността на нощни клубове, дискотеки, 

барове и други на закрито. Той подчерта, че общините са наясно с масовите 

прояви и че трябва да се спазват ограниченията от 50% от капацитета на зали, 

кина и др. и отстояние от 1.5 м при провеждане на културни и развлекателни 

мероприятия. 

Председателят на Областния медицински съвет акцентира и на  

провеждането на събития като сватби, кръщенета и други. Нека същите да се 

проведат, но при спазване на предписанията. 

Господин Георги Георгиев – кмет на община Тунджа заяви, че на 

територията на общината няма увеселителни и нощни заведения, няма болни, 

както и не се предвиждат по-големи масови събития. 

Лятното кино в гр. Ямбол може да работи, но при спазване на указанията 

и мерките – 50 % заетост на местата и отстояние между гражданите.  

Господин Иванов се обърна към Кина Асенова – здравен медиатор с 

молба да се дадат насоки за носене на маски, спазване на мерки и социална 

дистанция. Госпожа Асенова запозна съвета с това което се прави от страна на  

 

 



медиаторите. Тя заяви, че разполагат с маски и дезинфектанти от СЗО, които се 

разнасят и раздават на хората и  също така се провеждат разговори с тях. 

Председателят на Областния медицински съвет предостави думата на 

Донка Желева – главен секретар на РЗИ, която запозна присъстващите с 

актуалната обстановка в областта. Пет са болните настанени в болницата в гр. 

Ямбол, двама в болници в други градове, а на домашно лечение са  общо 31 

лица. Под карантина са 313 лица – контактни на болни и пристигащи от рискови 

зони. Госпожа Желева  каза, че са планирани и се извършват съвместни 

проверки със служителите на ОД МВР Ямбол. 

Областният управител заяви, че МВР са ангажирани с проверките на 

карантинирани лица и за да не се натоварва работата им, да се търси съдействие 

от тях при възникнали проблеми. 

Д-р Славов предложи да се вземат по–решителни мерки, а  госпожа 

Желева да се затегне контрола по отношение на носенето на маски и налагане 

на наказания при констатирани нарушения. 

Председателят на съвета  заяви, че съгласно т. ||| от заповедта на 

Министъра на здравеопазването кметовете, ако преценят могат да издават 

заповеди в техните правомощия. 

В края на заседанието Областния управител заяви, че сега ще се разчита 

изключително много на лекарите, РЗИ, ОБДХ и ДИТ за  контрол за спазване на 

противоепидемичните мерки и при необходимост ще се търси съдействието и 

на ОД МВР. 

След изчерпване на темите, заседанието беше закрито. 

 

 

 

      

ДИМИТЪР ИВАНОВ: (П) 

     Областен управител на област Ямбол 

 

 

Изготвил: (П) 

Йорданка Великова 

  


