
 

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 03.09.2021 г. 
 

Днес, 03.09.2021 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, д-р Лиляна Генчева – 

директор на РЗИ – Ямбол, д-р Венцислав Славов - Управител на ДКЦ-1, Комисар Кольо 

Гяуров – Директор на РДПБЗН Ямбол, 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, Иван Мартинов – директор на ТД „НС“, гр. Ямбол, Валентин 

Ревански – кмет на Община Ямбол, Стойко Стойков – началник РУО Ямбол,  

и представители на членовете: Донка Желева – Главен секретар РЗИ – Ямбол, Галина 

Иванова – представител от Община Тунджа, д-р Атанас Парушев – ЦСМП Ямбол, д-р Иван 

Карастоянов – зам. Управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски“, гр. Елхово, Валентин Вълчев – 

МБАЛ „Св. Пантелеймон“, гр. Ямбол, Христо Стефанов – зам. Директор на РДГП, гр. 

Елхово, Атанас Парушев – ЦСМП, гр. Ямбол, Живка Кафеджиева – представител от Община 

Елхово, Гроздан Иванов – представител от Община Стралджа, Нина Терзиева – представител 

от Община Болярово, Панайот Диманов – представител на МБАЛ „Св. Пантелеймон“- 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 д-р 

Генчева – директор на РЗИ Ямбол. 

 Г-жа Генчева запозна присъстващите с епидемиологичната обстановка в 

областта, като към 03.09.2021 г., 14-дневната заболеваемост е 375,2 на 100 000 души. Под 

карантина има 625 лица, диагностицирани на домашно лечение - 416 лица, хоспитализирани 

са 85 души. В МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол има настанени 61 лица без усложнения, в 

интензивно отделение има 5 души. В 11 лечебни заведения в страната, има настанени 19 деца 

от област Ямбол – в Стара Загора, Сливен и т.н. От 01.09.2021 г. до 03.09.2021 г. има 7 

починали души, от които най-младият е на 37 г. без придружаващи заболявания. В МБАЛ 

„Св. Пантелеймон“ – Ямбол към момента има 21 свободни легла за лечение на болни от 

COVID-19, за не усложнени случаи и 1 свободно легло в интензивно отделение. В МБАЛ 

„Св. Иван Рилски“ – Елхово има 7 свободни легла, в МБАЛ „Св. Йоан Рилски“ – Ямбол – 20 

свободни легла, и 4 легла в СБАЛ по кардиология – Ямбол. На този етап можем да бъдем 

спокойни по отношение на хоспитализациите, но темпът на заболеваемост се увеличава и в 

момента област Ямбол се намира на 5-то място по най-много заболели от COVID-19, след 

Търговище, Русе, Бургас и Велико Търново. Тази сутрин е постъпила в РЗИ заповед на 

здравния министър, която влиза в сила от 07.09.2021 г. и ще важи до 31.10.2021 г., в която са 

отразени всички мерки, които трябва да се вземат.  

Д-р Генчева даде думата на г-жа Донка Желева - главен секретар на РЗИ Ямбол, която 

да представи по-подробно актуалната епидемиологична обстановка за областта чрез 

презентация. Към 03.09.2021 г., 14-дневната заболеваемост е 375,2 на 100 000 души 



население. Случаите са от завърнали се от почивка по Черноморието, посещавали заведения 

в Ямбол, трудови колективи и пристигнали от рискови зони. От всички заболели само осем 

са ваксинирани с втора доза, като 1 е с незавършен цикъл на имунизация с поставена една 

доза. 

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 

Вълчев, който докладва, че към момента има заети 66 легла, 6 са свободни, а в реанимация 

има 1 свободно легло за лечение на болни от COVID-19. Това, което сподели д-р Вълчев, че 

го притеснява най-много е, че в болницата пристигат предимно болни, които са изчакали 

доста време преди да потърсят лекарска помощ и са в доста лошо здравословно състояние. 

Огромна част от тях не правят и консултация с лекар в началото на болестта. Налична е и 

друга възможност за откриване на допълнителни легла в инфекциозното отделение, което е 

затворено в момента, в което могат да бъдат поместени 20 легла за настаняване на болни  от 

COVID-19, за което обслужване обаче, ще са нужни терапевти и медицински сестри. 

Г-н Чалъков отбеляза, че за разлика от предни заседания на медицински съвет, този 

път е получена адекватна информация за болницата, след което се обърна отново към 

представителите на МБАЛ „Св. Пантелеймон“, гр. Ямбол, за информация дали имат нещо 

предвид и какво може да се направи, според тях, за осигуряването на медицински персонал 

в подкрепа на болницата. 

Д-р Вълчев отвърна, че нямат възможност да осигурят терапевти, понеже наличните 

към момента покриват 4 други отделения.  

Г-н Чалъков обясни, че е бил алармиран от областния управител на Сливен – г-н 

Афузов, който е споделил, че в тяхната болница - МБАЛ "Д-р Иван Селимински" стремглаво 

нарастват случаите на хора, които са дошли от Ямбол, след което поиска обяснение от 

представителите на лечебните заведения. 

В отговор, д-р Вълчев обясни, че няма случай, при който да е бил върнат пациент, още 

повече имайки предвид, че всички хора, които отиват в болницата са вече в тежко състояние.  

Г-жа Желева допълни, че няма законово ограничение за това в коя болница да бъде 

лекуван, това е личен избор и предпочитания. 

Думата бе дадена на д-р Диманов, който обясни, че проблемът не е в липсата на легла, 

а в липсата на персонал, който проблем е не само в област Ямбол, а на територията на цялата 

страна. Д-р Диманов насърчи всички лекари в областта да участват, да работят заедно, в екип, 

да се подкрепят, тогава смята, че ще може да се помогне на всички хора. Изрази мнение, че 

всеки има право на избор къде да се лекува. 

Г-н Чалъков даде думата на д-р Карастоянов – зам. управител от МБАЛ „Св. Иван 

Рилски“ – гр. Елхово, който обясни, че са открити 5 допълнителни легла, а до преди 2 дни 

всички 10, които са били разкрити в ковид сектора са били заети. В сравнение с предната 

вълна, при която е имало само 1 терапевт, сега има още 2-ма лекари в ковид отделението. 

Това са хора, които са дошли и откликнали на пуснати обяви от тяхна страна. 

Думата бе дадена на д-р Петрова – директор на РЗОК Ямбол, която да обясни за 

обезпечеността на лечебните заведения. Тя обясни, че РЗОК има подписани договори с трите 

лечебни заведения, за лечение на пациенти с COVID-19, с ямболска болница за трите пътеки, 

една от които е за деца, с болницата в Елхово и от 02.09.2021 г. с МБАЛ „Св. Йоан Рилски“ 

– Ямбол. Г-жа Петрова обясни, че на този етап има около 50 свободни легла на територията 

на област Ямбол, които могат да поемат болни. Относно интензивните грижи, в момента има 

разкрити 8 легла, от които само 1 свободно, но както предните пъти, може да се увеличат 

леглата с още 13 бр. Г-жа Петрова разясни, че има приета методика от надзорния съвет на 



касата, за лекуване в домашни условия, която трябва да бъде съгласувана с лекарския съюз, 

но на този етап не е съгласувана. Финансирането така или иначе е осигурено, остава да се 

съгласува някакъв вид методика за прилагане на този вид лечение. 

Г-н Чалъков допълни, че при наличие на вече съгласувана методика и осъществяване 

на такъв вид лекарска помощ на по-леките случаи, ще се освободят още легла от болниците 

за по-сериозни случаи и като цяло няма да е толкова натоварено в болничните заведения, а и 

за самите лекари.  

Г-жа Петрова предложи на г-н Чалъков да организира среща в по-малък състав само 

на медицинските участници в този съвет – директори на болници, общопрактикуващи 

лекари, лекарски съюз, РЗИ и РЗОК, за да може в по-малък състав да се обсъдят нуждите и 

действията, които трябва да се предприемат. 

Г-н Чалъков обясни, че ще бъде направена такава среща още следващата седмица, като 

след заседанието ще се обсъди и насрочи дата и час за срещата и всички ще бъдат уведомени 

още днес. 

Думата бе дадена на г-н Славов – управител на ДКЦ 1 – Ямбол, който обясни, че г-жа 

Петрова много уместно е предложила свикването на съвет в такъв вид. Също така, обясни и 

че няма бързи антигенни тестове, а август месец е спряло и финансирането в стария си вид 

на лекарите, но те не са престанали да работят. Очакват да бъде приета новата методика, за 

да продължи работата както би следвало.  

Думата бе дадена на г-жа Терзиева – представител от Община Болярово, която изяви 

желание да се включи в дискусията. Г-жа Терзиева се обърна с молба към всички 

представители на лечебните заведения да не се отказва лекарска помощ на хора в нужда, 

поради подаден сигнал към нея за отказ от лечение на болен от COVID-19. Обърна се и към 

РЗИ с молбата да бъде подавана актуална информация към общината за заболелите, както и 

идващите от чужбина, при което г-жа Генчева отвърна, че нямат такава възможност, понеже 

целия персонал е зает и няма как да се отдели време и за това.  

В отговор на г-жа Терзиева, думата взе г-н Парушев – представител на ЦСМП Ямбол, 

който обясни, че всеки ден в 09:00 ч. и 16:00 ч., по данни на РЗИ, във всички болници в Ямбол 

и Елхово е имало свободни легла и няма как и защо някой да е отказал лекарска помощ и 

приемане по спешност на болен от COVID-19, както и че той категорично не приема тази 

забележка. 

Думата бе дадена на г-н Ревански – кмет на Община Ямбол, който попита г-жа Генчева 

по какъв начин 8-те заболели и в същото време ваксинирани души са изкарали болестта. Г-

жа Генчева обясни, че са преболедували с много леки симптоми и оплаквания, при което бе 

обсъдено колко е важно тази информация да бъде сведена до знанието на населението, да се 

насърчава по всякакъв начин да се ваксинират хората, да бъдат направени различни 

информационни кампании, насърчаващи ваксиниране на населението.  

Г-жа Генчева пожела да обърне специално внимание и да изкаже своите 

благодарности на ръководството на Община Ямбол, за предоставените пунктове за 

имунизация, също така апелира и към останалите общини за подобни действия, като обясни, 

че имат готовност да се посещават домове на хора, желаещи да бъдат ваксинирани, както и 

да се посещават новооткрити пунктове за ваксинация.  

Г-н Чалъков наблегна на това, че няма друг начин, освен информационни кампании, с 

които да се осведомяват хората и да се насърчава ваксинирането, понеже всеки човек има 

право на избор дали да се ваксинира или не.  

Думата бе дадена на д-р Вълчев, който искаше да обърне внимание на това, че се 

забелязва ръст на заболелите в ромската махала. 

В отговор г-жа Генчева обясни, че се е свързала с медиаторите, които са обяснили, че 

са информирали хората за възможностите за ваксиниране, но не е имало желаещи. 



Г-н Чалъков даде думата на г-н Стойков – представител на РУО Ямбол, който да 

обясни за възможността за откриване на учебната година. 

Г-н Стойков обясни, че към момента 90% от учителите имат готовност за започване 

на учебната година, като до 15.09.2021 г. всички ще са готови на 100 % и ще може да се 

проведе нормален учебен процес. Също така обясни, че 30% от педагогическия персонал в 

ямболска област са ваксинирани. Г-н Стойков насърчава ваксинирането, провеждането на 

информационни кампании, както и направи предложение да се проведе педагогически съвет, 

на който да бъде предложено който желае да се тества, при което г-жа Генчева отвърна, че 

РЗИ разполага с 2200 теста, колкото са нужни за област Ямбол, и при наличие на желание, 

може да се осигурят. 

Г-жа Желева обясни, че има инициатива на министерството на образованието, при 

която ако 70% от персонала е ваксиниран, се издава сертификат, като в Ямбол, за момента 

има издаден сертификат на обсерваторията и се очаква в следващите дни да бъде издаден 

такъв и на ДГ „Слънце“ – гр. Ямбол. 

Г-н Чалъков даде думата на г-жа Желева, която чрез презентация да представи новите 

мерки, описани в заповедта на министъра на здравеопазването, които влизат в сила от 

07.09.2021 г. и важат до 31.10.2021 г. 

След представяне на мерките, думата бе дадена на г-н Ревански, който обясни, че при 

наличие на нови мерки повечето хора са скептично настроени, както и хората от бизнес 

средите, но той винаги се старае да разясни целта и необходимостта от тези мерки. Отново 

насърчи всички да се включват в насърчаване на гражданите да се ваксинират.  

Думата бе дадена на другите представители от общините в областта, които обясниха, 

че всички мерки се спазват, при издаване на нова заповед от министерството на 

здравеопазването се качват и разпространяват на техните сайтове, насърчават се хората да се 

ваксинират и се правят все повече информационни кампании. 

Г-н Чалъков попита г-н Стефанов – директор РД „Гранична полиция“ – Елхово, какви 

мерки се взимат и биха се взели при наличие на още мигранти, при необходимост, при което 

г-н Стефанов обясни, че има предвидени центрове в гр. Елхово, където да се лекуват 

заболелите, както и ще се снабдят с необходимото оборудване и техника, като например 

термометри за мерене на температурата при преминаване и др., за предварително изследване 

на състоянието на всеки човек. 

В края на заседанието, г-н Чалъков попита дали някой иска думата и след като нямаше 

други желаещи да се включат в обсъждането, закри заседанието на областния медицински 

съвет. 

 

 

 

 

 

 

ГЕОРГИ ЧАЛЪКОВ: (П) 

Областен управител на област Ямбол 

Председател на Областен медицински 

съвет 

     

Изготвил: (П) 

Виктория Спасова 

Секретар, Гл. специалист 


