
 

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 17.03.2021 г. 

 

Днес, 17.03.2021 г. от 14:00 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 провежда във връзка с взетото решение на последното 

заседание за среща на членовете на съвета днес и евентуално приемане на нови мерки 

предвид усложнената епидемична обстановка в областта.  

Донка Желева – За директор на РЗИ –Ямбол, съгласно заповед №РД-01-

131/08.03.2021 г. представи актуалната епидемична обстановка в областта. 14-дневната 

заболеваемост в област Ямбол е достигнала 473 на 100 000 души население. От общо 4859 

диагностицирани с коронавирус, активните случаи в област Ямбол са 584, 553 са на 

домашно лечение, 102 души са хоспитализирани, поставени под карантина са 1032 души.  

Г-жа Желева съобщи, че на работна среща с директорите на болниците, проведена 

вчера е направено преструктуриране на болничните легла за лечение на COVID-19. 

Издадена е нова заповед на РЗИ Ямбол за определяне на лечебните заведения на 

територията на област Ямбол за извършване на лечение и хоспитализация на пациенти с 

COVID-19 със съответния брой легла: 

1. МБАЛ „Св. Пантелеймон“, гр. Ямбол – 81 легла 

2. МБАЛ „Св. Йоан Рилски“, гр. Ямбол – 44 легла 

3. СБАЛ по кардиология, гр. Ямбол – 4 легла 

4. МБАЛ „Св. Иван Рилски“, гр. Елхово – 4 легла 

В допълнение г-жа Желева съобщи каква е заболеваемостта сред учениците и 

учителите в областта - под карантина има 152 ученици, от които 9 са заразени, а останалите 

са контактни, а сред педагогическия персонал 209 са под карантина, от които 20 са 

положителни за коронавирус, а 9 са контактни. 

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

ситуацията в областната болница продължава да бъде тежка. Д-р Вълчев изрази мнение, че 

на днешното заседание е важно отново да бъдат обсъдени всички мерки, взети на 10.03.2021 

г. като се обърне внимание на мерките, касаещи детските заведения, учениците в начален 

етап на образование и провеждането на състезания и други масови мероприятия.     

Стойко Стойков – началник на РУО Ямбол предложи учениците от 1-ви до 4-ти клас 

да останат на присъствено обучение, тъй като по данни не се наблюдава повишена 

заболеваемост в учебните заведения в областта. Той предложи също така да бъдат 

възобновени индивидуалните ученически практики на учениците в професионалните 

гимназии.  



 

Енчо Керязов – зам.-кмет на Община Ямбол подкрепи предложението на г-н Стойков 

по отношение дейността на детските ясли и градини, продължаване на присъствено 

обучение на учениците в начален етап и възобновяване на индивидуалните ученически 

практики. 

Д-р Антонова – управител на МБАЛ „Св. Йоан Рилски“, гр. Ямбол също подкрепи 

направеното предложение на г-н Стойков за детските и учебни заведения. Д-р Антонова 

настоя за прилагане на по-стриктни мерки  и по-строг контрол в големите вериги магазини. 

Тя изрази мнение, че за съжаление хората не спазват наложените мерки като спазване на 

необходимата дистанция и носене на защитни маски. Д-р Антонова докладва, че към 

момента капацитетът на болницата за прием на болни от коронавирус е запълнен и няма 

свободни легла.  

Д-р Ибришимов – председател на сдружение на общопрактикуващите лекари 

подкрепи предложението за продължаване дейността на детските заведения и 

присъствените занятия на учениците от 1-ви до 4 ти клас. 

Д-р Папашимов – Председател на регионална колегия на БЛС Ямбол се изказа в 

подкрепа на направеното предложение на началника на РУО-Ямбол. Д-р Папашимов изрази 

категорично мнение за затваряне на ресторанти, кафенета и фитнес клубове.   

Д-р Славов – Управител на ДКЦ1, гр. Ямбол се изказа в подкрепа на затваряне на 

ресторанти, кафенета и фитнес клубове. Д-р Славов подчерта важността да бъдат 

ограничени  масовите контакти между хората и да се вземе балансирано решение за 

ограничаване разпространението на вируса. Необходимо е и да се обърне внимание на 

факта, че английският вариант на коронавируса засяга все повече деца и млади хора.  

Георги Миланов – Директор на ТП на НОИ, гр. Ямбол изрази становище ресторанти 

и кафенета да не бъдат затваряни. Според г-н Миланов тези места към момента не са масово 

посещавани, мерките, които сега бъдат взети ще имат резултат след две седмици. Примерът, 

който показват някои страни в Европа за пълен локдаун не показва намаляване на 

заболеваемостта от коронавирус.  

Д-р Петрова – Директор на РЗОК Ямбол поиска да бъде завишен контрола за 

спазване на мерките в заведенията и кафенетата от отговорните институции.  

Д-р Ибришимов коментира повишаването на заболеваемостта сред пациентите, 

които лекува. Той съобщи за  върнат пациент от болница, поради недостиг на легла. За да 

бъде избегнат натиска към болниците и лекарите,  той предложи мерките за затваряне на 

заведения да действат поне две седмици.  

Г-н Дичев изрази уважение към мненията и становищата на всички лекари и това на 

представителите на другите институции. Според него  в тази усложнена епидемична 

обстановка е необходимо да има строги действащи мерки, които да не налагат затварянето 

или прекратяването дейността на местния бизнес.  

Членовете обсъдиха провеждането на състезания и други масови мероприятия на 

територията на област Ямбол.  

Г-н Керязов съобщи, че в края на седмицата предстои да се проведе международен 

турнир по състезателни танци „Диана Къп“ 2021 г. в спортната зала Диана. Организацията 

на спортното събитие е направена и ще се проведе при спазване на противоепидемичните 

мерки. Същото се отнася и за всички останали мероприятия, които се провеждат на 

територията на община Ямбол.  

По отношение на пенсионерските клубове, членовете се обединиха около решението 

те да останат затворени до 02.04.2021 г. 

 



 

След приключване на обсъждането на мерките, членовете на ОМС взеха следното 

решение:  

І. Директорът на РЗИ-Ямбол да издаде заповед, в която да бъдат допълнени следните 

мерки:   

1. Възобновяват се провеждането на индивидуални практически часове и 

практически часове на индивидуално работно място в предприятие или на територията на 

съответното училище, изпити за придобиване на правоспособност по професия, изпити за 

определяне на срочна/годишна оценка, когато е обективно невъзможно провеждането им 

от разстояние в електронна среда от 19.03.2021 г. Занятията ще се провеждат в съответствие 

с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на 

здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищно 

образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на 

интернет страницата на Министерство на образованието и науката. 

2. Пенсионерските клубове преустановяват дейността си от 18.03.2021 г. до 

02.04.2021 г. 

 

В края на заседанието г-н Дичев пое ангажимент да проведе работна среща с РЗИ-

Ямбол и управителите на местните търговски вериги магазини за обсъждане на завишаване 

спазването на всички противоепидемични мерки.  

 

 

 

 

 

      ВОЛЕН ДИЧЕВ /П/ 

За областен управител на област Ямбол,  

съгласно Заповед №РД01/00022 от 02.03.2021 г.  

 

 

Изготвил: /П/ 

Мариела Павлова 

Главен специалист 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


