
 

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 14.10.2021 г. 
 

Днес, 14.10.2021 г. от 10:30 ч., в сградата на Областна администрация Ямбол се 

проведе заседание на Областния медицински съвет.  

На заседанието присъстваха следните членове: Драгомир Димитров – заместник 

областен управител на Областна администрация – Ямбол, д-р Радостина Калчева - директор 

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

на РЗОК Ямбол, Добрин Димитров – директор на ОДМВР Ямбол, д-р Никол Ковачева – 

директор ЦСМП – Ямбол, Петър Папашимов – председател на РК на БЛС – Ямбол, Валентин 

Ревански – кмет на Община Ямбол, Ибрям Алиев – управител на МБАЛ „Св. Йоан Рилски“ 

– Ямбол, Стойко Стойков – началник РУО Ямбол 

и представители на членовете:  

Иван Динев – представител на РДПБЗН Ямбол, Лиляна Атанасчева – представител от 

Община Болярово, Иван Ников – представител на РДГП Елхово, Галина Мартинова – 

директор ЮИДП ТП ДГС „Тунджа“, Валентин Вълчев – представител от МБАЛ „Св. 

Пантелеймон“ – Ямбол, Недко Русев – заместник районен прокурор – гр. Ямбол, д-р Ванушка 

Стефанова – представител от ДКЦ1, Живка Кафеджиева – зам. кмет на Община Елхово, Неда 

Бъчварова – представител от Община Ямбол, Живка Йорданова – представител от Община 

Стралджа, Донка Желева – главен секретар на РЗИ Ямбол, Галина Иванова – секретар на 

Община „Тунджа“. 

 Заседанието бе открито и водено от Драгомир Димитров – заместник областен 

управител на област Ямбол. Думата беше предоставена на г-жа Радостина Калчева - директор 

на РЗИ Ямбол. 

Г-жа Калчева представи актуалната епидемична обстановка за областта. Към днешна 

дата заболеваемостта за област Ямбол е 489,32 на 100 000 души население. Това означава, че 

сме на прага на тъмночервената зона, която е от 500 души заболяемост нагоре. Активните 

случаи в област Ямбол са 932-ма заболели, като от тях 117 се намират в болнични заведения, 

а 815 са на домашно лечение. Под карантина са 1022-ма души, това са контактни на заболели 

от COVID-19, както и завърнали се от рискови зони. От началото на пандемията, общо 

диагностицираните за област Ямбол са достигнали 9035 души, а починалите са 424 души. 

Наблюдава се 14-дневната заболеваемост, като за този период има нови 570 заболели, като в 

понеделник – 11.10.21 г. е имало рекорд с 64-ма нови случаи. Починалите за този период са 

29, това означава, че всеки ден има повече от 2-ма души починали. Тенденцията през 

последните дни и седмици е повишаване на заболеваемостта. Вълната все още е в своето 

развитие, в своята стихия, тоест все още не сме достигнали пика. Освен, че се наблюдава 

увеличаване на случаите на заболяемост от COVID-19, се наблюдават и случаи, които се 

нуждаят от хоспитализация, от болнично лечение, включително и от интензивно такова. Към 

момента заетите легла в област Ямбол са 99, свободните са 39, от които свободни са 3 

интензивни и 36 за пациенти без усложнения, като в частната болница капацитетът е зает на 

100%. Всичко това показва, че натискът към болничната и доболничната помощ е много 

голям. Има заболели медицински лица, социални работници, включително учители, 

помощен персонал от учебни и детски заведения. Единствената добра новина, в случая, е, че 



няма хоспитализирани деца, болни от COVID-19. Най-малките деца заболели, на домашно 

лечение, са две деца на по 2 г., всички останали деца, около 30 на брой, са в добро състояние, 

на домашно лечение и под карантина. Към момента са карантинирани 9 класа от 5 училища. 

Освен в училищата, има карантинирани 3 групи от детски заведения, които са под карантина, 

заради заболели деца или учители. За съжаление, малка част от учителите са ваксинирани и 

сега вече се вижда какъв е резултатът от това. Най-много са случаите в община Ямбол, най-

малко в община Болярово, което е разбираемо, предвид броя на населението във всяка 

община. 18-19% от населението в областта е ваксинирано, като ако се прибавят 30-40 % 

преболедували, отново не може да се постигнат мечтаните 70-75% колективен имунитет, при 

който би се спряло разпространението на болестта. Затова тази тенденция на постоянно 

покачване на заболелите налага прилагането на нови допълнителни мерки. Тези 

противоепидемични мерки ще са за срок от поне 3 седмици, като първата мярка е: 

 Преустановява се провеждането на присъствени групови занятия в езикови, 

образователни и други обучителни центрове; 

 Преустановяват се посещенията в детски центрове, клубове и др., предоставящи 

групови услуги за деца; 

 Събирания от частен характер – сватби, кръщенета и погребения, ще се провеждат 

само с членове на семействата; 

 Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, 

обучения, конкурси, тиймбилдинги, изложения и др. обществени мероприятия в 

присъствена среда; 

 Преустановява се провеждането на всички масови мероприятия, като музикални и 

други фестивали, фолклорни и други инициативи с такъв характер. Тази мярка е 

основна, тъй като на тези мероприятия се събират най-много хора, не винаги се спазва 

дистанция, не винаги посетителите са с маска.  

 Единствено по отношение на предстоящите избори след месец, допускаме да 

се провеждат срещи с избирателите, но при възможност тези срещи да бъдат 

на открито, с маски, с физическа дистанция, а при невъзможност на открито, 

не повече от 20 избиратели на закрито – може по-често да се провеждат срещи, 

но с по-малко избиратели да са; 

 Преустановяват се масовите спортни мероприятия на закрито, както и на открито, с 

изключение на включените в годишния спортен календар, като същите се провеждат 

без публика; 

 Затваряме пенсионерските клубове и дневните центрове за възрастни хора, където с 

часове постъпват хора на свиждане, понеже пенсионерите са сред най-рисковата 

група; 

 Фитнес залите, спортните зали и кина, театри, концерти, продължават да работят при 

30% заетост и капацитет; 

 Преустановяват се груповите посещения на музеи; 

 Всички физически или юридически лица, които са собственици или управляват 

търговски, административни и други обекти, предоставящи услуги на граждани е 

необходимо да създадат организация, така че да няма повече от един човек на 8 кв.м. 

и лице от персонала, което да следи за спазването на мерките; 

 На всички пазари, тържища, базари, се създава организация на еднопосочно 

движение, като се осигурява контрол на влизащите  и се допуска не повече от един 

човек на 8 кв.м., като трябва да се спазва дистанция от 1.5 м. Всички работещи и 

посетители са длъжни да носят маски. 

 За учениците се въвежда ротационно обучение, като с приоритет присъствено ще 

бъдат учениците от 1-4-ти клас, както и останалите, на които предстоят матури и 

външни оценявания. Те ще бъдат присъствено първите две седмици, евентуално 

третата седмица ще се сменят. Това важи за 7-ми, 8-ми и 12-ти клас, заедно с 1-4-ти 

клас. Детските градини и ясли остават отворени, като спазват строго 

противоепидемичните мерки. 



 Площадките за игра и парковете са отворени със специален режим на посещение и 

спазване на дистанция и избягване струпването на хора; 

 Преустановяване на свижданията в лечебните заведения и специализираните 

социални институции. Допуска се само на лица от терминален стадий да имат 

посетители. 

Всички останали дейности, които не са забранени, не са преустановени с тази заповед, се 

провеждат, съгласно предните две заповеди на министъра, от края на месец август и месец 

септември. Това са заповеди РД-01-748 и РД-01-743.  

Г-жа Калчева даде думата на г-жа Стефанова – общопрактикуващ лекар от ДКЦ1 – 

Ямбол, която обясни, че последните две седмици определено е нараснал натискът върху 

семейните лекари, особено миналата седмица. Работи се със зелени коридори – понеделник, 

сряда и петък, като само за понеделник са направени около 40 прегледа. Г-жа Стефанова 

обясни, че не  са заработили ковид зоните в Ямбол, което предполага смесване на пациенти 

с различни вируси, понеже има и други циркулиращи такива и това поставя хората в голям 

риск. „Прави впечатление отказът на местното население да бъде уточнено заболяването – 

дали е ковид или не, особено от ученици и деца, посещаващи местните заведения. Една част 

от заболеваемостта остава скрита – вкъщи се тестват с бързи антигенни тестове, не желаят да 

бъдат афиширани и съответно част от близките, най-вероятно, се разхождат навън, като това 

допълнително излага на риск останалите хора“. Г-жа Стефанова обясни, че ПСР- тестът е 

безплатен и няма ограничение в броя им, но хората не желаят да се тестват. Не е достатъчен 

контролът в детските заведения, по отношение на сутрешния филтър. Необходимо е да се 

помисли върху прилагането на по-сериозен контрол за превенция на разпространението, 

понеже не може да се разчита на самоконтрол.  

Г-жа Стефанова поясни, че работи само 1 ковид зона, другите не работят, съответно 

пациентите биват насочени за рентгенографии в ДКЦ или в болницата, което е отново 

смесване на потоци. Ако има възможност, апелира, към убеждаване и образоване на 

населението от нуждата от ваксиниране, ползата от спазване на карантина, ползата от 

спазване на дистанция и носене на маски. Г-жа Стефанова смята, че трябва да има филтър на 

медицинските центрове – измерване на температура, спазване на дистанция, може би и да се 

въведе възможност за онлайн записване. Също така обясни, че доста лекари са се разболели, 

съответно техните пациенти са насочвани и разпределяни между останалите, което е огромно 

натоварване за тях.  

Г-жа Петрова се включи по темата и обясни, че има един медицински център – 

медицински център Бербатов, който работи 8 часа дневно само с болни от COVID-19, а 

договарянето с други медицински центрове е по изявление на две страни 

Г-н Димитров даде думата на д-р Вълчев, който обясни, че липсата на синхронизация 

и организация в доболничната помощ рефлектира най-тежко върху областната болница, 

която и без това е в сравнително тежко състояние и финансово и кадрово. Опитват се да 

стабилизират нещата, като към момента с лични разговори успява да продължи работата в 

реанимацията на болницата, което е от значително, жизненоважно значение за областта. 

Анализа на областната болница за последните 14 дни има едно леко завишение спрямо 

миналия месец. За съжаление броят на пациентите в тежко състояние се повишава. Като цяло, 

процентът на хоспитализация в болницата за сега, в сравнение с предните три вълни е доста 

по-нисък. Такива са показателите и за смъртността. Г-н Вълчев обърна внимание на това дали 

само лекарите са отговорни за състоянието и смъртността на българските пациенти. Това, 

което се наблюдава е, че голяма част от пациентите пристигат в спешното отделени с тестове 

от аптечната мрежа, голяма част не са потърсили медицинска помощ, провеждат лечение по 

своя лична преценка, както и ниският процент на ваксинация. Той обърна внимание, че е 

много важно българският гражданин да разбере, че освен права има и задължения, които 

трябва да спазва. 

Г-н Димитров попита каква е заетостта на леглата в МБАЛ „СВ. Пантелеймон“ – 

Ямбол, при което г-жа Калчева обясни, че има 22 свободни легла и 3 свободни в интензивно 

отделение.  



Думата бе дадена на г-жа Ковачева – директор на ЦСМП Ямбол, която изказа мнение, 

че натоварването на екипите на ЦСМП е голямо и отправи молба към колегите от доболнична 

помощ да се включат по-активно в борбата с пандемията от COVID-19, защото освен с нея, 

се занимават и с други спешни случаи, поради което скоро няма да могат да издържат на 

натоварването. Проблемът идва и в това, че няма производство на фелдшери, както и, че те 

са предимно възрастни, затова е нужно да се включи доболничната помощ активно. 

Г-н Димитров даде думата на д-р Славов, управител на ДКЦ1 Ямбол, който изрази 

мнение, че се повтаря грешката от миналата година с липсата на ограничителни мерки и по-

конкретно започването на учебната година. Разпространението започва предимно от децата. 

Това не е единственият фактор, но е един от основните. Относно доболничната помощ, г-н 

Славов обясни, че освен COVID-19, има и други болести, вируси и заболявания – сърдечни 

заболявания, онкологични и т.н., както и че е факт, че пандемията от COVID-19 задълбочава 

и усилва ефектите и развитието на тези болести и здравословни проблеми.  

Във връзка с центровете за лекуване на COVID-19, г-н Славов обясни, че г-н Бербатов 

е направил адекватен такъв, и че специалността му е адекватна към лечението на пациенти, 

болни от COVID-19, докато в ДКЦ няма такива специалисти. Той апелира да се агитират 

гражданите да се ваксинират и обясни, че според него трябва да се прилагат други мерки за 

справянето с пандемията, понеже явно тези, до момента, не действат. 

Г-н Димитров даде думата на г-н Стойков, за неговото виждане, относно 

преминаването на ротационен принцип в училищата. Г-н Стойков обясни, че за съжаление 

няма как да се затворят училищата и е съгласен с това, което предложи д-р Калчева. Г-н 

Стойков отправи предложение тези мерки да важат само за училищата в градовете от 

областта, тъй като по селата учениците са малко, затова там по решение на директорите при 

над 10% заболеваемост на учениците или учителите, да се вземе решение за прекъсване на 

присъствения учебен процес и преминаване на дистанционно обучение. Г-жа Калчева прие 

предложението на г-н Стойков. 

Г-н Димитров предложи на присъстващите заповедта за новите мерки да бъде 

изпратена от РЗИ още днес за съгласуване от държавния здравен инспектор, а да не се чакат 

още 2 дни, за да влезе по-скоро в сила, предвид ситуацията, в която се намира област Ямбол.  

Г-н Ревански изяви мнение, че е съгласен с предложението на г-н Димитров, след 

което отправи въпрос към г-жа Калчева, относно ситуацията на ваксинираните в областта, 

дали се е увеличил значително техният брой, при което г-жа Калчева обясни, че от тяхна 

страна постоянно насърчават хората да се ваксинират, защото идеята е именно това – да се 

предотврати разпространението на заразата, но желаещите са много малко. Също така 

обясни, че новата бустерна доза се прилага в момента, като е необходимо да са минали 6 

месеца след втората доза. Приоритет за бустерната доза са практикуващите медицина, 

онкоболните, хората на хемодиализа и тези с по-сериозни заболявания. Г-н Ревански апелира 

лекарите да бъдат по-активни в социалните мрежи, да насърчават гражданите да се 

ваксинират. 

Думата бе дадена на г-н Славов, който отправи апел към г-жа Калчева да се води 

статистика колко процента от заразените са ваксинирани и как са прекарали заболяването.  

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

мерки за справяне с пандемията от COVID-19, членовете на съвета приеха следното решение: 

1. Да се издаде заповед за прилагането на нови противоепидемични мерки за област 

Ямбол. 

 

 

 

ДРАГОМИР ДИМИТРОВ: /П/ 

Зам. областен управител на област Ямбол 

Изготвил: /П/ 

Виктория Спасова 

Секретар, Гл. специалист 


