
 
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 15.05.2020 г. 

 

Днес, 15.05.2020 г. (петък), в сградата на Областна администрация Ямбол се 
проведе заседание на Областния медицински съвет в следния състав: 

Председател: Димитър Иванов – Областен управител на област Ямбол 
Заместник-председател: Д-р Лиляна Генчева - Директор на РЗИ – Ямбол 
И членове: 
Д-р Димитър Рунков – Прокурист на МБАЛ „Св. Пантелеймон“, гр. Ямбол 
Старши комисар Калоян Милтенов – Директор ОДМВР Ямбол 
Иван Мартинов – Директор на  ТД „НС“, гр. Ямбол 
Комисар Деян Моллов - Директор РДГП – Елхово 
Валентин Ревански – Кмет на община Ямбол 
Мина Грънчарова – Административен ръководител – Районен прокурор, гр. Ямбол 
 
Участие в заседанието взеха: д-р Валентин Вълчев – зам.-директор по 

медицинските дейности на МБАЛ „Св. Пантелеймон“, гр. Ямбол, Михаил Керемидчиев – 
зам.-кмет на община Ямбол и Донка Желева – Главен секретар на РЗИ Ямбол. 
 Заседанието бе открито и водено от председателя на Областния медицински съвет – 
Димитър Иванов, Областен управител на област Ямбол.  

Темите на заседанието, които бяха обсъдени: актуална епидемична информация за 
област Ямбол, нови заповеди на Министъра на здравеопазването за извънредната 
епидемична обстановка, въведените ограничителни мерки в жк. „Райна Княгиня“, гр. 
Ямбол. 

Актуални данни за епидемичната обстановка представи д-р Валентин Вълчев – 
общо хоспитализирани са 31 лица с положителни проби на COVID-19, 5 в COVID 
реанимация, 14 лица в ПФО, 12 лица в инфекциозно отделение. Общият брой на заболели 
в областта е 95. Двама са починалите за последното денонощие, осем е общият брой на 
починалите в областта. 

По отношение на новите заповеди, издадени от Министъра на здравеопазването за 
извънредната епидемична обстановка д-р Генчева акцентира върху новите мерки, 
залегнали в тях -  задължителната изолация и болнично лечение на лицата на 60 години, 
лицата с хронични заболявания, лица с тежко клинично протичане на болестта COVID-19 
и с невъзможност за изолация и домашно лечение. Д-р Генчева обърна внимание и на 
механизма на хоспитализация на болните лица, описан в заповед № РД-01-264/14.05.2020 
г. Предписанията за изолация в лечебно и домашно заведение са описани в същата 
заповед. 

 
 
 



Председателят на съвета обърна внимание на членовете, че в заповедите, с които 
се въвеждат конкретни противоепидемични мерки, не е посочен ясно контрола на 
карантинираните лица. Старши комисар Милтенов увери присъстващите, че 
служителите на ОДМВР Ямбол ще продължат да осъществяват контролни дейности на 
поставените лица под карантина.  

Обсъдена беше епидемичната обстановка и взетите противоепидемични мерки на 
територията на жк. „Райна Княгиня“ в гр. Ямбол.  

Валентин Ревански – кмет на община Ямбол постави въпроса за актуалната 
обстановка в ограничения район и предложи РЗИ Ямбол да направи анализ на ситуацията 
там. 

Д-р Генчева сподели, че са налице проблеми, създавани от жителите на този 
квартал – не носят предпазни маски, агресивни са, отказват да се изследват.   Д-р Генчева 
е изпратила до Националната мрежа на здравните медиатори листовки с подвеждаща 
информация, които се разпространяват сред жителите на квартала. 

Димитър Иванов заяви, че на този етап е важно да се анализират приложените 
ограничителни мерки в жк „Райна Княгиня“ и да се прецени тяхната ефективност. По 
последни данни по-голямата част от заболелите от COVID-19 в града е извън този 
периметър.  Трябва да се вземе предвид и риска, който представляват контактните лица, 
ако се отпуснат ограничителните мерки.  

Д-р Вълчев информира, че тази седмица броят на приетите пациенти в болницата е 
значително намалял.  

Г-н Иванов подчерта, че на първо време е важно да бъде дадена възможност на 
хората от жк. „Райна Княгиня“ да ходят на работа. Такова е и настояването на 
работодателите в града, като от тях ще се изисква да приложат и спазят всички 
противоепидемични мерки.   

Д-р Генчева увери, че всички заповеди на Министъра на здравеопазването с 
разписаните противоепидемичин мерки, ще бъдат изпратени до работодателите.  

Старши комисар Милтенов коментира, че е необходимо да се прецизира каква е 
опасността от разпространението на болестта от жителите на ограничения район и в 
случай, че новите пациенти не са от този периметър,  наложените мерки биха могли да 
отпаднат.  

По отношение на пробите д-р Генчева информира, че към момента се очакват 
резултати от 19 проби на пациенти и медицински персонал. Резултатите от последните 6  
положителни проби показват, че само един е жител на жк. „Райна Княгиня“. 

В края на дискусията председателят на Областния медицински съвет излезе с 
предложение към присъстващите да бъде направено проследяване на резултатите от 
пробите за последните три дни и в понеделник 18.05.2020 г. съветът да проведе поредното 
си заседание. Членовете приеха така направеното предложение.  

След изчерпване на тематиката, заседанието беше закрито.  
 

 
ДИМИТЪР ИВАНОВ /П/ 
Областен управител на област Ямбол 

     
Изготвил: /П/ 
Мариела Павлова 
Секретар, Гл. специалист 

 


