
 

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 10.03.2021 г. 

 

 

Днес, 10.03.2021 г. от 10:30 ч., в Областна администрация Ямбол се проведе 

заседание на Областния медицински съвет.  

На заседанието присъстваха членове и представители на членовете на  Областния 

медицински съвет съгласно приложения присъствен лист.  

 Заседанието бе открито и водено от Волен Дичев – За областен управител на област 

Ямбол, съгласно Заповед №РД01/00022 от 02.03.2021 г.  

 Г-н Дичев информира присъстващите, че заседанието се свиква във връзка с 

усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на 

територията на страната. Той предостави думата на Донка Желева – За директор на РЗИ –

Ямбол, съгласно заповед №РД-01-131/08.03.2021 г. за представяне на актуалната 

епидемична обстановка в областта.  

 Г-жа Желева докладва за 392 заразени лица, които се лекуват в домашни условия, 72 

болни приети в болница, 14-дневната заболеваемост надхвърля 319,60 на 100 000 население. 

За последните 24 часа заболелите са 63 души. Г-жа Желева изрази мнение, че е необходимо 

да  се вземат допълнителни мерки за ограничаване на разпространението на коронависура.  

Д-р Вълчев  - Зам. директор на МБАЛ „Св. Пантелеймон“, гр. Ямбол информира за 

значително повишаване на заболелите от коронавирус. Дневно през триажния кабинет 

минават между 12-14 души като над 90% от тях са с положителен тест за коронавирус.  Към 

момента в петте отделения в болницата има 65 болни, в Ковид реанимация има 7 пациенти. 

Д-р Вълчев информира още, че британския щам е по-агресивен, голяма част от пациентите 

са млади хора, които постъпват в тежко състояние. В тази усложнена епидемична ситуация 

д-р Вълчев призова членовете на областния медицински съвет да приемат допълнителни 

мерки за спиране на разпространението на вируса на територията на областта.  

Д-р Вълчев направи своите предложения за допълнителни мерки към членовете, 

които да бъдат гласувани в края на заседанието. Мерките, които той направи са 

преминаване на учениците от 5 до 12 клас в дистанционна форма на образование, детските 

ясли и градини да се затварят при повишаване на заболели деца и персонал, да се затворят 

пенсионерските клубове, дейността на читалищата и залите да се сведе до 30%, да се 

забранят всички масови мероприятия, да се препоръча на гражданите да носят защитни 

маски на открито и да се засили контрола в търговските центрове и заведения.  

  

 



 

 

Енчо Керязов – зам.-кмет на Община Ямбол информира присъстващите, че във 

връзка с предстоящото провеждане на кукерския фестивал „Кукерландия“ 2021 г. общината 

е направила промяна в програмата, като една част от предвидените масови мероприятия са 

отменени след становище на РЗИ-Ямбол. Фестивалът ще се проведе при спазване на всички 

противоепидемични мерки.  

Галина Иванова – ид секретар на община Тунджа се присъедини към изказването на 

г-н Керязов относно провеждането на кукерския фестивал и потвърди, че всички 

мероприятия, заложени в програмата ще се проведат съгласно становището на РЗИ – Ямбол.  

 Стойко Стойков – началник на РУО Ямбол подкрепи предложената мярка за 

преустановяване на присъствените учебни занятия за учениците от пети до дванадесети 

клас в учебните заведения на територията на област Ямбол до началото на пролетната 

ваканция. По настояване на преподаватели и родители учениците  от първи до четвърти 

клас остават на присъствено обучение.   

 Мария Чанева – секретар на община Болярово отправи запитване относно 

обученията на СИК в условията на усложнена епидемична обстановка. 

Екатерина Иванова - директор на дирекция АКРРДС в Областна администрация 

Ямбол отговори, че все още няма конкретни указания за тези обучения.  

 По отношение на процеса по ваксинация г-жа Желева предостави информация на 

членовете за всички пунктове, където гражданите могат да си поставят съответната ваксина. 

Към момента РЗИ Ямбол разполага само с ваксина „Астра Зенека“, а ваксина „Пфайзер“ се 

очаква да бъде налична след втората половина на месец април.  

След приключване на изразяване на мнения, г-н Дичев предложи на членовете на 

областния медицински съвет да гласуват направеното предложение за допълнителни мерки 

от д-р Вълчев.  

 

На заседанието след единодушно гласуване бяха приети следните 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, 

стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) в училищата и 

центровете за подкрепа за личностно развитие  за ученици от пети до  дванадесети клас на 

територията на област Ямбол от 11.03.2021 г. до 02.04.2021. г.  

2. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни 

дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна 

и извънучилищна среда за всички възрастови групи от 11.03.2021 г. до 02.04.2021. г. 

3. Пенсионерските клубове преустановяват дейността си от 11.03.2021 г. до 

17.03.2021 г..  

4. Читалищата и танцовите клубове и фитнес залите следва да извършват дейността 

си при използване на 30% от капацитета на помещенията при спазване на физическа 

дистанция от най-малко 1,5 м, носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно 

проветряване на всеки час и дезинфекция за срок от 11.03.2021 г. до 24.03.2021. г. 



5. При констатирани случаи на заболял персонал или деца от детски ясли и детски 

градини да се уведоми РЗИ Ямбол за преценяване на необходимостта от затваряне на 

детските заведения.  

6. Препоръчва се носене на защитни маски за лице на открито във всички населени 

места в област Ямбол за срок от 11.03.2021 г. до 24.03.2021. г. 

7. Препоръчва се на кметовете на населени места да отменят планираните масови 

мероприятия по места за срок от  11.03.2021 г. до 24.03.2021. г. 

8. Да се засили контрола по спазване на въведените противоепидемични мерки със 

заповеди на министъра на здравеопазването и директора на РЗИ – Ямбол, от ОДБХ – Ямбол, 

Д „Инспекция по труда“ Ямбол, кметовете на общини, ОДМВР Ямбол и РЗИ- Ямбол  

 

Г-н Дичев предложи следващото заседание на Областния медицински съвет да се 

проведе на 17.03.2021 г., след което заседанието беше закрито. 

 

 

 

      ВОЛЕН ДИЧЕВ /П/ 

За областен управител на област Ямбол,  

съгласно Заповед №РД01/00022 от 02.03.2021 г.  

 

 

Изготвил: /П/ 

Мариела Павлова 

Главен специалист 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


