
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 07.12.2020 г. 

 

 

Днес, 07.12.2020 г. от 15:00 ч., в сградата на Областна администрация Ямбол се проведе 

заседание на Областния медицински съвет. На заседанието присъстваха: Димитър 

Иванов – областен управител на област Ямбол и председател на Областен медицински 

съвет, д-р Вълчев – зам. директор по медицинските въпроси на МБАЛ „Св. 

Панталеймон“ Ямбол, д-р Петрова-Костова – Директор на РЗОК Ямбол, д-р Лиляна 

Генчева – директор на РЗИ Ямбол, д-р Кривошиева – Директор дирекция „Медицински 

дейности“ към РЗИ Ямбол, д-р Антонова – Директор на МБАЛ „Св. Йоан Рилски“, град 

Ямбол, д-р Помаков – Директор на МБАЛ „Св. Иван Рилски“, град Елхово, Петър Киров 

– кмет на община Елхово.  

Заседанието бе открито и водено от председателя на Областния медицински съвет – 

Димитър Иванов, Областен управител на област Ямбол.  

Г-н Иванов – Областен управител на област Ямбол и председател на Областния 

медицински съвет информира присъстващите, че заседанието се свиква във връзка с 

дейността на МБАЛ град Елхово и разкриването на нови легла за лечение на Ковид болни 

в МБАЛ „Св. Йоан Рилски“, град Ямбол.  

 

Г-н Иванов прикани д-р Помаков да представи моментното състояние на болницата в 

град Елхово. 

       Д-р Помаков докладва, че към момента има липса на лекари, които да обслужват 

пациентите с ОРЗ, Пневмонии и Ковид, като поради тази причина са принудени да спрат 

приема на пациенти със споменатите заболявания. Голяма част от лекарите на МБАЛ 

Елхово са болни, а други от тях под карантина. Д-р Помаков добави, че най-голям брой 

пациенти с Ковид в болницата в Елхово са били от града и от Тополовград.  

       Г-н Киров съобщи, че е предложил на медицинските сестри в детските градини и 

училищата на територията на град Елхово, да отидат на работа в болницата, като 

попълнят липсващите места в останалите отделения, не в Ковид отделението, но е 

получил отказ.  

      Д-р Кривошиева докладва, че без петнадесетте легла в Елхово, за лечение на Ковид 

болни в областта остават 107 легла, плюс тези, които предстои да се разкрият в МБАЛ 

„Св. Йоан Рилски“ град Ямбол. 

      Д-р Генчева потвърди броят на леглата, като уточни, че в момента те са 82, а след 

разкриването на новите легла в МБАЛ „Св. Йоан Рилски“ Ямбол, техният брой ще бъде 

107.  



     Г-н Иванов поиска своевременно информиране на всички РЗИ-та и болници, които 

са разчитали на МБАЛ в град Елхово, че Ковид отделението там няма да работи поради 

големият брой заболели лекари. 

     Д-р Петрова-Костова зададе въпрос към Д-р Генчева, дали е възможно заповедта за 

разкриване на нови легла в МБАЛ „Св. Йоан Рилски“ да бъде още от утре.  

     Д-р Генчева отговори положително на зададения въпрос.  

     Д-р Вълчев докладва за броя на заболелите лекари и в МБАЛ „Св. Панталеймон“ град 

Ямбол, които са около 20. Поради тази причина в болницата няма да работи и АГ 

отделението.  

 

                След обсъждане на двете теми, пряко свързани с епидемичната обстановка в 

област Ямбол и направените предложения, 

 

 

Областният медицински съвет реши: 

1. Във връзка с временната невъзможност на болницата в град Елхово да приема 

пациенти с Ковид, пациентите от град Елхово и Болярово с Ковид, ще се лекуват 

в болниците в град Ямбол. ЦСМП Ямбол да бъдат уведомени за ситуацията с 

временно затвореното отделение в град Елхово. 

2. Да бъде уведомен директорът на РЗИ Хасково за временната невъзможност на 

болницата в град Елхово за прием на Ковид пациенти, заради пациентите от град 

Тополовград, които често се лекуват там.  

3. Директорът на РЗИ Ямбол д-р Генчева да издаде заповед за разкриването на 

допълнителни легла в МБАЛ „Св. Йоан Рилски“ Ямбол, за лечение на Ковид 

болни. Заповедта да бъде в сила от утре /08.12.2020г./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил: /П/ ДИМИТЪР ИВАНОВ /П/ 

Областен управител на област Ямбол 


