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От заседание на Областен медицински съвет 

 

 Днес, 24.03.2020 г., се проведе заседание на Областния медицински съвет, на 
което присъстваха: Областен управител на област Ямбол, директор на РЗИ Ямбол, 
прокурист на МБАЛ “Св. Пантелеймон“ гр. Ямбол, директор на ОД на МВР Ямбол, 
директор на ТД“НС„ Ямбол, кмет на община Ямбол, административен ръководител на 
Окръжна прокуратура Ямбол и административен ръководител на Районна прокуратура 
Ямбол. 

 Областният управител уведоми, че поводът на днешното събиране на членовете 
на Областния медицински съвет е запознаване с актуалната епидемиологична обстановка 
в област Ямбол, както и с възникнал проблем относно липсата на обществен транспорт 
за медицински персонал на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ гр. Ямбол, който живее на 
територията на община Тунджа. 

 Директорът на РЗИ-Ямбол д-р Генчева представи актуалната епидемиологична 
обстановка и актуални данни относно броя на карантинираните лица в областта.   

 Административният ръководител на Районна прокуратура Ямбол направи питане 
относно постъпващи дарения в МБАЛ „Св. Пантелеймон“ гр. Ямбол. 

Д-р Рунков отговори, че постъпват дарения в болницата и че са предприети 
действия за снабдяване с апаратура, но сроковете за доставка не са кратки.  

На въпрос на кмета на община Ямбол има ли реанимационни легла, д-р Рунков 
отговори, че е направена поръчка за такива.  

Кметът на община Ямбол предложи сградата на бившия Дом за медико-социални 
грижи за деца при необходимост да бъде оборудвана и използвана за нуждите на 
болницата.  

Д-р Рунков заяви, че е трудно да се направи организация на работата на 
медицинския персонал извън сградата на болницата и на този етап няма такава 
необходимост. 

Областният управител представи на вниманието на присъстващите проблем 
относно липсата на обществен транспорт за медицински специалисти на МБАЛ „Св. 
Пантелеймон“ гр. Ямбол, възникнал след спиране на обществения транспорт от квотата 
на община Тунджа.  

Димитър Иванов уточни, че осигуряването на транспорт на живеещите в община 
Тунджа до областния град е ангажимент на кмета на община Тунджа, който е поканен, 
но не присъства на днешното заседание и се обърна към д-р Рунков с питане за 
възможност за осигуряване на транспорт от страна на болницата.  

Кметът на община Ямбол Валентин Ревански  се ангажира с осигуряването на 
микробус за медицинските специалисти, а областният управител - със средства за 
осъществяване на транспорта.  



Д-р Рунков пое ангажимента да направи организация на работата на 
медицинските специалисти с оглед съобразяване с възможностите за транспорт.  

Членовете обсъдиха заповедта на министъра на здравеопазването, съгласно която 
органите на МВР организират контролно-пропускателни пунктове (КПП) на входно-
изходните пътища на областните центрове и необходимостта от засилен контрол на 
преминаващите, след представяне на необходимите документи за пътуване.  

Присъстващите се обединиха около необходимостта от засилването на контрола 
и наблюдението над лицата,  поставени под карантина в област Ямбол. 

 

 

Димитър Иванов: /П/ 
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ  
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