
 

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 19.08.2021 г. 
 

Днес, 19.08.2021 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, Донка Желева – Главен 

секретар, за директор на РЗИ Ямбол, д-р Венцислав Славов - Управител на ДКЦ-1, Комисар 

Кольо Гяуров – Директор на РДПБЗН Ямбол, Кина Асенова – Здравен медиатор, д-р Бистра 

Пешева- Директор на СБАЛ по кардиология, гр. Ямбол, Георги Миланов – Директор ТП на 

НОИ Ямбол, д-р Денка Петрова – Директор на РЗОК Ямбол, Добрин Димитров – директор 

на ОДМВР Ямбол, Иван Кирилов – директор на ТД „НС“, гр. Ямбол, 

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

Живка Йорданова – Община Стралджа, Станимир Сотиров – Зам. директор на ЮИДП 

Сливен, д-р Атанас Парушев – ЦСМП Ямбол, д-р Иван Карастоянов – зам. Управител на 

МБАЛ „Св. Иван Рилски“, гр. Елхово, д-р Йорданка Димитрова – МБАЛ „Св. Пантелеймон“, 

гр. Ямбол, Христо Стефанов – зам. Директор на РДГП, гр. Елхово, Атанас Парушев – ЦСМП, 

гр. Ямбол. 

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

Ямбол и председател на Областен медицински съвет. 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 актуалната епидемиологична обстановка за областта чрез 

презентация. Към 19.08.2021 г., 14-дневната заболеваемост е 129,6 на 100 000 души 

население. Активните случаи на Корона-вирусна инфекция в област Ямбол са 159, като 138 

са на домашно лечение, а 21 са настанени в лечебни заведения, както следва: в МБАЛ 

„Св.Пантелеймон-Ямбол“ АД-15, в други болници - 6, 1 е в интензивно отделение. Средната 

възраст на лицата в лечебните заведения е 55,9 години. 

След представянето на данните за заболеваемостта в областта, г-н Чалъков даде 

думата на представителите на лечебни заведения за информация, относно настоящото 

състояние и възможности на лечебните заведения за осигуряване на необходимата леглова 

база за лечение на болни от COVID-19.  

Думата бе дадена на представител от МБАЛ „Св. Пантелеймон“, гр. Ямбол, д-р 

Димитрова, която докладва, че към момента Ковид леглата в областта са 30, от които 18 бр. 

легла са заети, като има възможност да се реагира динамично, според възникналата 

ситуацията и при необходимост лечебното заведение общо да предоставя 42 легла за лечение 

на болни от COVID-19, съобразено със заложените мерки в Националния план. 

Д-р Карастоянов от МБАЛ „Св. Иван Рилски“, гр. Елхово, обясни, че за момента имат 

налични 4 бр. легла, като нито едно от тях не е заето. При необходимост имат готовност за 

разкриване на 6 до 15 легла за лечение на болни от COVID-19. 

След представянето на данните от лечебните заведения, г-н Чалъков даде думата на 

представителите от Общините. 



Г-н Стоев – представител от Община Тунджа, обясни че се извършват периодично 

проверки на територията на общината, както и че днес – 19.08.2021 г. кметовете и кметските 

наместници трябва да докладват в Общината за броя на извършените проверки, като 

информацията ще се сведе след това до РЗИ – Ямбол. 

Г-жа Йорданова – представител от Община Стралджа, обясни, че на територията на общината 

не е висока заболеваемостта, спазват се всички мерки и се подава ежедневно информация от 

кметовете и кметските наместници от населените места за извършените проверки до РЗИ – 

Ямбол. 

Думата бе дадена на г-жа Чанева – представител от Община Болярово, която обясни, 

че от няколко дни вече има наличие на заболели деца от COVID-19, на територията на 

общината се спазват всички мерки, също така се информира системно РЗИ за извършените 

проверки. При наличие на заявени желания за ваксинация, ще бъде подадена информация до 

РЗИ за организиране на мобилни екипи.  

След представената информация, г-н Чалъков даде думата на г-жа Желева, във връзка 

с анализ от направените проверки за спазване на противоепидемичните мерки. 

Г-жа Желева докладва, че всеки петък РЗИ обобщава информацията за брой 

извършени проверки относно спазването на противоепидемичните мерки самостоятелни и в 

общосформирани екипи с МВР и БАБХ, по реда на съвместната заповед на МЗ, МВР и МЗХГ 

РД-01-686/05.08.2021 г. От 9 до 17.08.2021 г. са извършени общо 163 проверки: заведения за 

обществено хранене – общо 36 направени проверки; Търговски обекти – 69 проверки; Нощни 

заведения – 2 проверки; Обекти с обществено предназначение – 26 бр.; Бензиностанции – 24 

проверки. От направените проверки има издадено 1 предписание, няма издадени актове. 

Очаква се на национално ниво да бъде издадена заповед за цялата страна, за въвеждане на 

допълнителни мерки, както е в плана за ограничаване на разпространението.  

Г-жа Желева се обърна с молба към всички кметове от населените места да бъдат 

инициативни, да се записват желаещите за ваксиниране, има достатъчно количество от 

всички ваксини. Може да се направят изнесени кабинети по различни населени места при 

наличие на желание за ваксиниране. В Министерски съвет се обсъжда възможност от лечение 

на COVID-19 от доболнична помощ – личните лекари за всички случаи, които не са 

усложнени да лекуват пациентите си  на домашно лечение, за да се намали натискът към 

болничните заведения. 

Думата беше дадена на д-р Петрова, която обясни, че това се обсъжда от Министерски 

съвет, и ако бъде въведено, ще бъде приложено. 

Г-н Чалъков предостави думата на г-н Миланов, който зададе въпроса каква е 

прогнозата за това кога всички легла в болниците, на територията на област Ямбол, ще бъдат 

заети с болни от COVID-19, на който въпрос г-жа Желева отвърна, че с оглед сегашния темп 

на развитие на зараза, е възможно в рамките на 3 седмици да се запълнят всички свободни 

легла. Според нея проблемът не е в липсата на леглова база, а липсата на човешки ресурс, 

лекарите, които лекуват COVID-19 са много малко. Проблем е, че голяма част от лекуващите 

са в пенсионна възраст, които са в рискова група и е разбираемо, че се притесняват за 

здравето си и липсва желание от тяхна страна да лекуват болни от COVID-19. 

По отношение на кадровата обезпеченост, д-р Димитрова обясни, че разполагат с 

млади специализанти, които ще бъдат насочени към ковид отделенията, при необходимост, 

като тази практика вече са я прилагали и имат готовност отново да я приложат. 

Г-н Чалъков даде думата на г-жа Желева, да обясни повече за Ниво 2 от Националния 

оперативен план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2, в което попада област Ямбол към 

днешна дата. 

Г-жа Желева обясни, че Ниво 2 -  Значително или повишаващо се ниво на заразеност 

е от 100 до 250 на 100 000 души население, в рамките на 14-дневена заболеваемост. Разясни 

какви са заложените мерки, свързани със социални и семейни събирания, организирани 



събития на закрито, тренировки и спортни събития на закрито и открито, културни събития 

на закрито, кафенета, ресторанти, барове, нощни заведения, места за настаняване, услуги и 

др., включени в Националния план.  

След представените данни за заболеваемостта в област Ямбол и обсъждане на мерките 

от Националния оперативен план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2, членовете на 

съвета приеха следното решение: 

1. На територията на област Ямбол да бъдат спазвани мерките, предписани в 

Националния оперативен план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2, за Ниво 

2 от плана. 

 

 

 

 

 

 

ГЕОРГИ ЧАЛЪКОВ: /П/ 

Областен управител на област Ямбол 

Председател на Областен медицински 

съвет 

     

Изготвил: /П/ 

Виктория Спасова 

Секретар, Гл. специалист 


