
 

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 21.01.2021 г. 

 

 

Днес, 21.01.2021 г. от 11:00 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, Мария Чанева – секретар на 

община Болярово, Галина Иванова – и.д. секретар на община „Тунджа“, Владимир Стоев 

– директор на дирекция в община Тунджа, Михаил Керемидчиев – зам.-кмет на община 

Ямбол, Диана Димитрова – директор на дирекция „Култура, спорт, младежки дейности, 

туризъм и връзки с обществеността“, община Ямбол, д-р Лиляна Генчева - директор на 

РЗИ – Ямбол, Донка Желева – Главен секретар на РЗИ Ямбол, старши комисар Иван 

Русев – Директор ОДМВР Ямбол, Павлина Пенева – главен секретар на Областна 

администрация Ямбол.  

 Заседанието бе открито и водено от председателя на Областния медицински съвет 

– Димитър Иванов, Областен управител на област Ямбол.  

 Г-н Димитър Иванов информира присъстващите, че заседанието се свиква във 

връзка с предстоящото провеждане на кукерски игри и мероприятия на територията на 

област Ямбол в условия на извънредна епидемична обстановка. Той се позова на 

заповедта на министъра на здравеопазването за въведените противоепидемични мерки 

на територията на цялата страна и напомни, че съгласно тези мерки е преустановено 

провеждането на културни мероприятия. Затова провеждането на масови мероприятия  

на територията на областта следва да бъде ограничено и при спазване разпоредбите в 

заповедите на министъра на здравеопазването. 

  Г-н Иванов информира присъстващите, че във връзка с организацията на 

парламентарните избори ще бъде затруднено организирането на мероприятия в градския 

парк на гр. Ямбол. След което той предостави думата на д-р Генчева - Директор на РЗИ-

Ямбол за изразяване на становище относно провеждането на традиционните кукерски 

мероприятия. 

Д-р Генчева изрази мнение, че в тази извънредна епидемична обстановка и 

съгласно заповедта на министъра на здравеопазването №РД 01-677/25.11.2021 г., не 

трябва да се допуска провеждането на масови кукерски прояви.   В случай че по места 

бъдат организирани кукерски игри, д-р Генчева даде следните предложения: кукерските 

игри да се проведат само по улиците, без да се влиза в дворовете и домовете на хората, 

да не се допуска сливане на кукерски групи от различни населени места на открито и 

закрито, да не се допуска участието на лица с температура и кашлица в кукерските групи, 

да бъде почистено и дезинфекцирано мястото след проявите.  



 

Д-р Генчева напомни, че отговорността за организация и провеждане на тези 

събития е на кметовете на общини и населени места.   

Г-н Иванов подкрепи изразеното становище и призова да не се организират 

мероприятия, които да предполагат струпване на много хора на едно място. С цел 

правилното организиране на традиционните кукерски прояви, г-н Иванов предложи д-р 

Генчева да изпрати писмени указания до кметовете на общините в областта.   

Д-р Генчева увери присъстващите, че ще направи тези конкретни указания и ще 

ги изпрати до общините.  

Старши комисар Иван Русев – директор на ОДМВР Ямбол апелира също към 

избягването на организирането на масови мероприятия, които биха рискували 

разпространението на коронавируса сред хората.  

В края на заседанието г-н Иванов обобщи, че тази година традиционните кукерски 

игри в област Ямбол ще се проведат при строги правила, съобразени със заповедта на 

министъра на здравеопазването и указания, дадени от РЗИ Ямбол, така че да бъдат 

спазени всички противоепидемични мерки.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ /П/ 

Областен управител на област Ямбол 

     

 

 

Изготвил: /П/ 

Мариела Павлова 

Секретар, Гл. специалист 

 


