
 

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 27.07.2021 г. 
 

Днес, 27.07.2021 г. от 10:00 ч., в сградата на Областна администрация Ямбол се 

проведе заседание на Областния медицински съвет.  

На заседанието присъстваха следните членове: Георги Чалъков – Областен управител 

на област Ямбол и председател на Областен медицински съвет, Валентин Ревански – Кмет 

на община Ямбол, д-р Венцислав Славов - Управител на ДКЦ-1, д-р Денка Петрова – 

Директор на РЗОК Ямбол, Донка Желева – Главен секретар, за директор на РЗИ Ямбол, 

Комисар Кольо Гяуров – Директор на РДПБЗН Ямбол, Георги Миланов – Директор ТП на 

НОИ Ямбол, д-р Бистра Пешева- Директор на СБАЛ по кардиология, гр. Ямбол, Кина 

Асенова – Здравен медиатор 

и представители на членовете: Владимир Стоев – Директор на дирекция в община Тунджа, 

Живка Йорданова – Община Стралджа, Мария Чанева – Секретар на община Болярово, 

Станимир Сотиров – Зам. директор на ЮИДП Сливен, Станко Табаков – РДГП Елхово, Неда 

Бъчварова – Община Ямбол,  д-р Атанас Парушев – ЦСМП Ямбол, Венета Димитрова – 

Секретар на община Елхово, Жана Миланова – РУО Ямбол. 

 Заседанието бе открито и водено от Георги Чалъков - Областен управител на област 

Ямбол и председател на Областен медицински съвет. Г-н Чалъков информира 

присъстващите, че медицинският съвет се свиква по разпореждане на Министъра на 

здравеопазването във връзка с Националния оперативен план за справяне с пандемията от 

SARS-CoV-2, приет с Решение №518 на Министерски съвет от 15 юли 2021 г. В заповедта на 

министъра от 22 юли е разпоредено директорите на РЗИ да представят пред Областните 

щабове Националния план, като целта е да бъде създадена организация, отчитаща 

спецификите и потребностите на съответния регион. Думата беше предоставена на г-жа 

Донка Желева - главен секретар на РЗИ Ямбол и за директор на РЗИ-Ямбол съгласно заповед 

№РД-01-447/05.07.2021 г. 

Г-жа Желева представи Националния оперативен план за справяне с пандемията от 

SARS-CoV-2 чрез кратка презентация. Основният критерий, по който ще се преценява как 

ще се движи пандемията е  14-дневна заболяемост на 100 000 души от населението (общ брой 

на новосъобщените случаи на COVID-19 през последните 14 дни в страната). Този показател 

се следи ежедневно за предходните 14 дни. Според плана България въвежда четири цвята за 

опасност и зониране на пандемията – зелена зона, жълта зона, червена и тъмночервена зона. 

За област Ямбол е представен план за поетапно включване  на болниците  при  лечението на 

пациенти с COVID в зависимост от регистрираната 14-дневна заболяемост на 100 000 души 

от населението и е направена  прогноза за необходимия брой болнични легла.  

Таблицата с общ брой легла за лечение на пациенти с COVID-19 по болнични 

заведения е съгласувана с РЗОК, като броят на леглата се увеличава поетапно в зависимост 

от нивото на заболеваемост. Г-жа Желева подчерта, че на областно ниво ние сме длъжни да 

се придържаме към  разписаното  зониране,  определено  според степента на заразяване и от 

броя на пациентите с коронавирус в болниците  и  съответното ограничаване на дейностите.  

Разчетите са  изготвени  на база  следните показатели: 



 - Относителен дял на лицата със средно тежка форма, нуждаещи се от болнично 

лечение от общия брой заразени лица – 20 % ; 

 - Относителен дял лица от всички хоспитализирани, нуждаещи се от интензивно 

лечение – 5 % ;  

- Среден престой на болните със средно тежка и тежка форма – 15 дни;  

- Среден престой на болните, нуждаещи се от интензивно лечение – 20 дни 

Г-жа Желева представи данни за заболеваемостта в областта. За периода 19.07.2021 г. 

- 25.07.2021 г. заболелите в област Ямбол са общо 6. Към настоящия момент положителните 

проби за коронавирус са 8, като 1 човек е настанен в болница. По отношение на ваксините 

общия брой за седмица е 925, от които 455 са ваксинирани с първа доза.  

След представянето на Националния план г-н Чалъков откри дискусия за неговото 

обсъждане и даване на предложения. 

Д-р Пешева - директор на СБАЛ по кардиология изрази мнение, че за една 

специализирана болница е трудно да бъде направена реорганизация за лечение на пациенти 

с коронавирус. Благодарение на доброто сътрудничество с колегите от здравната инспекция, 

здравната каса и останалите болници в областта, кардиологичната болница успява осигури 

медицинска помощ на пациенти, болни от коронавирус. Д-р Пешева отправи запитване 

относно допълнително финансиране на здравните специалисти в специализираните болници, 

които работят с пациенти с коронавирус.  

Д-р Петрова – директор на РЗОК Ямбол поясни, че съгласно новата методика 

допълнително финансиране има за медиците, които са участвали в лечение и диагностика на 

болни от COVID-19. Д-р Петрова докладва, че към момента Ковид леглата в областта са 28 

основно в МБАЛ „Св. Пантелеймон“, гр. Ямбол. РЗОК има готовност за преструктуриране 

на леглата при повишаване заболеваемостта.  

Г-н Ревански – кмет на община Ямбол отправи запитване към здравната инспекция 

относно спецификите на делта вариант на коронавируса.  

Г-жа Желева поясни, че делта варианта е значително по-заразен и води до по-висок 

риск от хоспитализация при неваксинирани лица. Смятан за опасен, защото по симптомите 

често не бива разпознат като Ковид-19. При него заболяването започва по-различно, 

отколкото при останалите мутации. Първите симптоми приличат на обикновена настинка: 

хрема, главоболие, болки в гърлото. Може да се стигне и до повишена температура. Само че 

така типичният за Ковид-19 симптом - загуба на вкус и обоняние - тук не се проявява. За 

някои млади хора Ковид-19 се усеща по-скоро като обикновена настинка. В Ямбол няма 

доказан случай на делта вариант на вируса за сега, информира г-жа Желева.  

Д-р Славов – управител на ДКЦ 1 постави въпрос за бъдещото финансиране на 

триажния кабинет, който бе открит миналата година в Диагностично-консултативния 

център.  

Д-р Петрова отговори, че ако бъде удължена епидемичната обстановка в страната, 

договорът за работа на триажния кабинет ще бъде продължен.  

Владимир Стоев – директор на дирекция "Отбранително-мобилизационна подготовка, 

обществен ред и сигурност", Община Тунджа информира, че ваксинационния процес в 

община Тунджа продължава. Ваксинацията се осъществява съвместно с РЗИ Ямбол, темпът 

на ваксиниране на жителите остава нисък по селата.  

 По време на заседанието членовете обсъдиха процеса по ваксиниране на населението. 

Ваксинационният обхват остава нисък в областта, включително сред медиците и учителите.  

Г-н Ревански предложи да бъде удължена кампанията на изнесените ваксинационни 

пунктове в населените места в областта. Според кмета на община Ямбол е необходимо хората 

да бъдат  активно информирани за новия делта вариант на вируса и призовани да се 

ваксинират.  



Здравният медиатор Кина Асенова докладва пред членовете, че след последната 

работна среща на съвета и по нейно искане, РЗИ-Ямбол е разработило и издало 

информационни брошури за ваксинацията. Тези материали са раздадени сред 

малцинственото население по населени места. Въпреки това интересът към ваксините остава 

нисък. Според г-жа Асенова е необходимо по-засилена информационна кампания за 

ваксините. 

Председателят на съвета г-н Чалъков отправи предложение към членовете, което да 

бъде едно от решенията на медицинския съвет, РЗИ Ямбол ежедневно да информира 

обществеността  за епидемичната обстановка в област Ямбол, да насочва вниманието към 

спазването на противоепидемичните мерки и да продължи информирано да насърчава хората 

към ваксиниране.  

След направените обсъждания и предложения по Националния план членовете на 

съвета приеха следните решения: 

 1. РЗИ-Ямбол да следи и контролира епидемичната ситуацията на територията на 

областта, като   проследява показателите за разпространението на инфекцията, капацитета на 

здравната система в областта и при необходимост уведомява областния щаб за 

противодействие разпространението на коронавирус в областта, за обсъждане и 

предприемане на   мерки съобразно Плана; 

2. На основание  на взетите решения от областния щаб,  директорът  на РЗИ-Ямбол  да 

въвежда  със заповед временни противоепидемични мерки и организация за своевременно 

осигуряване на медицинска помощ на пациенти в областта; 

3. Мерките следва да се прилагат стриктно и в пълен обем от работодатели, органи по 

назначаване и всички граждани. Общините и регионалните държавни структури, съгласно 

функционалната си компетентност, съдействат и упражняват контрол по изпълнението на 

въведените мерки;   

4. РЗИ-Ямбол  и ОД на МВР Ямбол да създадат организация за ефективен  контрол по 

спазването на предписаната задължителна карантина на контактни лица и изолация на болни 

и заразоносители; 

5. Областният щаб и РЗИ-Ямбол своевременно да информират медии и гражданите за 

епидемичната обстановка, за ползите и правилното прилагане на противоепидемичните 

мерки, както и за ваксинирането; 

6. РЗИ-Ямбол, със съдействието на общините в областта, да продължава да организира 

и провежда изнесени ваксинационни пункове в населените места в област Ямбол. 

7. Да се проведе разяснителна кампания за ваксинацията с участието на медиаторите 

в общините на област Ямбол; 

8. Да продължи функционирането на Триажния кабинет в „ДКЦ-1 Ямбол“ ЕООД. 

Решенията бяха приети от членовете и след изчерпване на темата заседанието беше 

закрито. 

 

 

ГЕОРГИ ЧАЛЪКОВ /П/ 

Областен управител на област Ямбол 

Председател на Областен медицински 

съвет 

     

Изготвил: /П/ 

Мариела Павлова 

Секретар, Гл. специалист 


