
  
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 18.05.2020 г. 

 

Днес, 18.05.2020 г., 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 
Валентин Ревански – Кмет на община Ямбол 
Мина Грънчарова – Административен ръководител – Районен прокурор, гр. Ямбол 
Участие в заседанието взеха още: Михаил Керемидчиев – зам.-кмет на община 

Ямбол и Донка Желева – Главен секретар на РЗИ Ямбол. 
   

Д-р Генчева информира за два нови случая на заразени лица с Ковид -19. И двата 
случая не са на жители от ограничения район. Общо заразените лица в област Ямбол вече 
са 102. От тях 52 са под домашно лечение, 33 са в болница, а излекуваните са 7. 
Починалите са 10 лица. 

Д-р Рунков информира за 12 души приети в болницата за последните три дни, 
чийто резултати се очакват днес да излязат. 8 от тях са жители на района с въведени 
ограничителни мерки.  

Председателят на съвета информира, че започва тестване на служители на 
ОДМВР, които до този момент са работили на контролно-пропускателните пунктове.  

Старши комисар Милтенов съобщи, че броят на служителите, които са работили 
през последните два месеца на КПП-та в областта  наброява 200 души. При желание всеки 
един от тях ще бъде изследван за вируса.  

Организирането на тестването на служителите на ОДМВР ще започне от днес 
съвместно с РЗИ-Ямбол и МБАЛ „Св. Пантелеймон“ Ямбол.  В рамките на три дни ще 
бъдат тествани 150 служители на ОДМВР от Ямбол и Елхово. Тестовете ще бъдат 
изпратени в лабораторията в гр. Стара Загора за изследване на коронавирус.  

Обсъдена бе ситуацията в района с наложени ограничителни мерки в гр. Ямбол. 
Димитър Иванов информира членовете, че работодателите, чийто работници към 

момента са възпрепятствани да работят имат готовност да тестват своите служители. Той 
отправи предложение ограничителните мерките да отпаднат за тях.  

Валентин Ревански – в случай на отпадане на мерките е необходимо да се въведе 
ред и контрол със съдействието на органите на реда. Той предложи улиците в този район, 
които са с концентрация на заболели да останат затворени. Според г-н Ревански  е 
необходимо да се повиши вниманието на всички граждани в града по отношение на 



използване и пребиваване на обществени места да спазват всички противоепидемични 
мерки. Вирусът е доказано, че не е само в ограничения район.  

Мина Грънчарова – Районен прокурор направи предложение да бъдат направено 
извадково тестване на част от жителите от ограничения район, преди да бъдат премахнати 
контролно-пропускателните пунктове, за да не се допусне масово разпространение на 
заразата.  

След проведената дискусия по темата членовете на Областния медицински съвет 
взеха следните РЕШЕНИЯ:  

1.  Да отпаднат ограничителните мерки на 20.05.2020 г. за работещите от района с 
ограничителни мерки в гр. Ямбол. Работещите ще бъдат допускани до работните си места 
със служебни бележки или декларации, подписани от работодателите. 

2. Да се извършат контролни тествания с PCR проби на живеещи на улиците 
„Тополница“, „Въча“, „Места“, „Капитан Петко Войвода“, където има концентрация на 
носителите на вируса. 

Засиленото полицейско присъствие в района остава, както и останалите 
противоепидемични мерки. 

Областният управител и кметът на Ямбол ще се обърнат с призив към гражданите 
на Ямбол за спазване на всички противоепидемични мерки, посочени в заповедите на 
Министъра на здравеопазването.  

 
Заседанието беше закрито от председателя на областния медицински съвет. 
  

 

 
ДИМИТЪР ИВАНОВ /П/ 
Председател на ОМС 
Областен управител на област Ямбол 

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

 


