
 

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 21.01.2022 г. 
 

Днес, 21.01.2022 г. от 10:00 ч., в сградата на Областна администрация Ямбол се 

проведе заседание на Областния медицински съвет.  

На заседанието присъстваха следните членове: Васил Александров – Областен 

управител на област Ямбол и председател на Областен медицински съвет, 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, Петър 

Папашимов – председател на РК на БЛС – Ямбол, Стойко Стойков – началник РУО Ямбол, 

д-р Антоанета Антонова – управител на МБАЛ „Св. Йоан Рилски“ – гр. Ямбол, Георги 

Миланов – директор на ТП на НОИ – Ямбол, 

и представители на членовете:  

Донка Желева – главен секретар на РЗИ Ямбол, Гроздан Иванов – зам. кмет на Община 

Стралджа, Енчо Керязов – зам. кмет на Община Ямбол, Диана Димитрова – директор на 

дирекция КСМДТВО Община Ямбол, Георги Русев – гл. експерт от Община Ямбол, д-р 

Димитър Мицов – представител от СБАЛК – Ямбол, Янко Боянов – представител от РДПБЗН 

Ямбол, Недко Русев – зам. районен прокурор Ямбол, Атанас Парушев – представител от 

ЦСМП Ямбол. 

 Заседанието бе открито и водено от Васил Александров – областен управител на 

област Ямбол. Думата бе дадена на г-жа Радостина Калчева - директор на РЗИ Ямбол. 

Г-жа Калчева представи актуалната епидемична обстановка за областта.  

Към днешна дата 14-дневната заболяемост от КОВИД-19 в област Ямбол е 734 на 

100000 души население или област Ямбол е в тъмночервената зона, където е от 1 седмица. 

По общини е, както следва: 

-община Ямбол-911; 

-община Елхово-599; 

-община Болярово-606; 

-община Тунджа-503; 

-община Стралджа-418. 

Активните случаи са 1111, от които 74 се лекуват в болнични условия в ЛЗБП в областта и в 

други области и 1037 се лекуват в домашни условия. Под карантина са 1507 души. Общо 

диагностицираните от началото на пандемията за област Ямбол са 12043, а починалите са 651. 

Новозаболелите за последното денонощие са 78, за последните 7 дни са 503, за последните 14 

дни са 856. 14 дневната смъртност е 23 на 100000. За последните 24 часа са починали 2-ма души, 

днес-трима, за последнати 7 дни са починали 10 човека, а последните 14 дни-27, т.е. по двама 

души умират на ден в област Ямбол. Тенденцията е за повишаване на заболяемостта и достигане 

на пик на петата вълна през следващите дни и седмици. Заболяемостта се е увеличила 3 пъти за 



областта, от 245 на 01.01.2022 г. на 734 и 3 пъти и половина за гр. Ямбол. Постепенно се 

увеличават случаите на КОВИД-19, нуждаещи се от хоспитализация и интензивно лечение. В 

момента в 4-те ЛЗБП в област Ямбол са разкрити 126 легла за лечение на КОВИД-19. Заети са  

60 легла за неусложнени случаи и 4 легла за интензивни пациенти. Свободни са   60  за 

неусложнени пациенти и 2 интензивни легла. През последните 2 дни са приети 3 интензивни 

пациенти. Натискът  върху болничната и доболничната помощ е голям, като по-голям в момента 

в доболничната помощ. На този етап има достатъчно разкрити легла и няма нужда те да се 

увеличават. Максималният брой легла е 221, от които 12 интензивни и 209 за неусложнени 

пациенти. 

Продължават да се разболяват медицински работници-лекари, медицински сестри, фелдшери 

и санитари.  

Последните варианти на коронавируса-Делта и Омикрон засягат и децата. При последните 

27 проби , които са били изпратени м. декември миналата година е бил доказан Делта варианта, 

като в момента вероятно циркулира и вариант Омикрон, който все още не е доказан, но другата 

седмица ще бъдат изпратени 22 клинични проби за секвениране. В момента има 105 деца на 

домашно лечение и 2 хоспитализирани деца. На домашно лечение има деца от различни 

възрастови групи. Най-много заболели деца има в гр. Ямбол-78, в Стралджа-10, в община 

Тунджа-8 и община Елхово-9. Тъй като в Ямболските болници няма разкрити педиатрични легла 

за КОВИД, децата се настаняват в ЛЗБП предимно в гр. Сливен и Стара Загора. Под карантина 

са общо 22 паралелки от почти всички училища в гр. Ямбол, както и в учебни заведения в гр. 

Елхово и гр. Стралджа. Под карантина са и 5 групи от 5 различни ДЗ.  

Освен деца, ученици, в момента има болни и много учители. Към момента те са близо 50 на 

брой, като най-много заболели учители има в ОУ „Н. Петрини“. 

Г-жа Калчева обясни, че от 1 година се провежда доброволна и безплатна имунизационна 

кампания с ваксини срещу КОВИД-19, но имунизационното покритие е незадоволително. Малко 

повече от 27 % от населението на областта е имунизирано, което е далече от желания колективен 

имунитет от над 70 %. Последните 1-2 месеца се поставят предимно бустерни дози, така че това 

не спомага много за увеличаване на обхвата. 9221 са лицата, получили бустерни дози. Общо 

поставените дози са 61181, със завършен курс са 27696. От м. юни 2021 г. ваксините са разрешени 

за деца над 12 г., а от м. декември има и педиатрични ваксини Пфайзер за деца на и над 5 г.  

В момента работят 4 ВИП, като  имунизации се извършват и от всички ОПЛ. 

Приоритет са здравните работници, потребители и персонал от социални институции, 

възрастни хора над 65 г. и хора с придружаващи заболявания. Имунизациите са много достъпни 

за гражданите. Има редовно изнесени кабинети, както и мобилни екипи на РЗИ, които 

осъществяват имунизации по домовете на трудноподвижни хора, както и в отдалечени, 

труднодостъпни райони.  

Започнала е и разяснителна кампания по училищата за запознаване на родителите с 

възможността да се имунизират и децата. 

Г-жа Калчева запозна присъстващите с това, че инспекторите на РЗИ осъществяват 

денонощен граничен здравен контрол на ГКПП-Лесово, както и проверки по спазване на 

заповедите на Министъра на здравеопазването, относно носене на маски, дистанция, 

дезинфекция и наличие на зелени сертификати в обекти с обществено предназначение и други. 

Извършват се и извънредни проверки, съвместни с ОД на МВР и ОДБХ, нощни проверки и извън 

работното врече на инспекторите. 



Тенденцията за покачване на заболяемостта, особено за гр. Ямбол, незадоволителния 

имунизационен обхват и с цел ограничаване разпространението на заболяемостта от КОВИД-19 

г-жа Калчева предложи следните мерки:  

1. Преустановяване на присъствените занятия за гр. Ямбол, считано от 24.01.2022 г. до 

30.01.2022 г.; 

2. Преустановяване провеждането на спортни извънкласни дейности и мероприятия в 

областта; 

3. Преустановяване на масови мероприятия – събори, музикални и др. мероприятия, в т.ч. 

„Кукерландия“  и „Кукериада“; 

4. Преустановяване на масови спортни събития в областта на открито и закрито; 

5. Преустановяване на дейностите в пенсионерските клубове и дневните центрове за 

възрастни в областта. 

Г-н Александров предложи всеки, който желае да изкаже мнението си по предложените 

мерки, както и да запознае присъстващите с обстановката в конкретната институция, за която 

всеки отговаря. 

Думата бе дадена на д-р Диманов, който да разясни обстановката в МБАЛ „Св. 

Пантелеймон“. Г-н Диманов обясни, че има разкрити общо 74 легла за пациенти, болни от 

COVID-19, които са разпределени в 4 зони, съобразени с възможностите на болницата – кадровия 

състав на лечебното заведение. Има ковид реанимация за активно лечение с 6 интензивни легла. 

Към днешна дата няма завишаване на приема на болни с COVID-19. В момента, в болницата, 

средно тежките и леките случаи са общо 23 и един в реанимацията. Г-н Диманов обясни, че 

действително заболяемостта в момента е по-често срещана при деца и младежи, като 

заболяването протича леко. В момента в болницата има достатъчно свободни легла, персонал, 

лекарства и други консумативи, за обезпечаване на пациентите с COVID-19. Процесът е много 

динамичен, понякога е непредсказуем, но има възможност да се открият нови свободни легла в 

тези 4 зони, споменати по-горе, които също могат да се обезпечат с персонал и други необходими 

медикаменти и консумативи. Случаите на заболели, които в последните седмици влизат в 

болницата са по-леки, в сравнение с първата вълна на COVID-19. 

Г-н Александров даде думата на д-р Антонова, управител на МБАЛ „Св. Йоан Рилски“. Г-жа 

Антонова обясни, че в болницата има разкрити 33 легла, от които 28 в момента са заети. Случаите 

са сравнително по-леки, въпреки, че има и смъртни такива. Най-често по-сериозните случаи са 

на пациенти със сърдечни заболявания, диабет и други странични болести. Пациентите, които са 

починали не са само от COVID-19, а и със странични заболявания, усложнени от него. Има 

възможност да се приемат и лекуват още пациенти, като единственият проблем към момента е, 

че много от персоналът е болен, най-вече от хирургично и инфекциозно отделение. Г-жа 

Антонова допълни, че се надява в началото на следващата седмица да са в пълен състав, за да 

могат пълноценно да обслужват всички пациенти в болницата.  

Думата бе дадена на г-н Диманов, който обясни, че финансовото обезпечаване на ковид 

болните е недостатъчно, тъй като средната цена възлиза около 2000-2500 лв. на човек, и особено 

сега, имайки предвид легловата база на МБАЛ „Св. Пантелеймон“, има огромни разходи за 

отопление на лечебното заведение. Налично е 5 пъти увеличение на разходите за електроенергия 

и газ, и 5 пъти увеличение на цените за кислород.  

Г-н Александров даде думата на г-н Иванов – зам. кмет на Община Стралджа, който да изрази 

мнение. Г-н Иванов направи предложение към г-жа Калчева и информира областния управител 

и присъстващите в залата за наличието на скрита заболеваемост сред ромското население. 

Представителите от въпросния етнос не желаят да бъдат извършвани тестове, както и да бъдат 

ваксинирани. В град Стралджа, особено в едно от училищата, в което преобладава население от 



маргинализираните групи, се наблюдава висок брой болни ученици от COVID-19. Г-н Иванов 

представи данни от 19.01.2022 г., в която: ученици от 7-ми клас по образец са 340, от които 

присъстващите са били 93. Деца от подготвителна група общо 64 на брой, от които са 

присъствали само 17. В едно от другите училища – при общ брой 537 ученици, 224 са отсъстващи, 

както и 4-ма учители под карантина, заради положителен резултат от тест за COVID-19. Г-н 

Иванов предложи за град Стралджа, изключвайки селата от общината, също да бъдат предприети 

мерки за провеждане на неприсъствени занятия в училищата.  

Г-жа Антонова изяви желание да вземе думата, като обясни, че е много важно да се увеличи 

контролът по спазване на мерките. Като пример посочи градския транспорт и големите 

хранителни вериги, в които повечето от посетителите не носят маски и не спазват дистанция.      

Г-жа Антонова сподели, че според нея в много случаи именно ваксинираните пренасят доста 

голяма част от заразата, понеже те самите смятат, че повече не могат да се заразят, или че не са 

преносители и не се пазят толкова, колкото тези, които не са ваксинирани. Много важно е, според 

нея, през тези две седмици освен предприемането на новите мерки, да се упражни и голям 

контрол по спазването им. 

Г-н Александров даде думата на г-н Енчо Керязов – зам. кмет на Община Ямбол, който 

пожела да изкаже мнение, относно организирането и провеждането на фестивали и спортни 

занятия. По-конкретно се засегна темата за провеждане на фестивала „Кукерландия“, за който    

г-н Керязов предложи да се открие фотоизложба, която да е на открито, на която ще се спазват 

всички противоепидемични мерки, с цел да се продължи традицията в града, свързана с този 

фестивал. Относно спортните занятия, предложи новите мерки да не се отнасят за 

картотекираните спортисти, национални състезатели, върху подготовката на които, биха се 

отразили подобни мерки.  

Думата бе дадена на г-н Шиков, който обясни, че логично е след като учениците минават на 

онлайн обучение, нощните заведения да бъдат затворени. Повдигнат бе въпросът и за затваряне 

на детските градини, на който г-жа Калчева обясни, че е много трудно за родителите на децата, 

ако се затворят всички детски градини.  

Г-н Миланов – директор на ТП на НОИ взе отношение, относно затварянето на 

пенсионерските клубове – да могат да се посещават от граждани със зелен сертификат, като по 

този начин ще се поощрят всички хора, които са се ваксинирали.  

Г-н Александров даде думата на г-н Славов – управител на ДКЦ1, който сподели, че от 

всичко, което често се споделя в този състав, проблемът е в спазване на мерките. Той обясни, че 

е редно служителите на МВР да се включат по-активно при контрола по спазване на мерките. 

Това, което по-малко се коментира, според г-н Славов е, че хората продължават да боледуват и 

от други болести, но повечето от лекарите са ангажирани с пациенти, болни от COVID-19, и в 

ДКЦ остават малко специалисти, които да се грижат за останалите болни.  

Думата бе дадена на г-н Стойков – началник на РУО Ямбол, който обясни, че трябва да се 

прецени доколко за ямболска област е необходимо да се затварят училищата и пенсионерските 

клубове. Според него, това, което се е коментирало до момента на заседанието, от медицинските 

специалисти и от РЗИ – наличието на предимно по-леки случаи, дали би било предпоставка за 

минаване на учениците на онлайн обучение. Това, което обясни г-н Стойков е, че следващата 

седмица е последна такава от първия учебен срок за учениците, и ще е по-трудно оформянето на 

оценките им за тях и самите преподаватели. Освен това, на учениците от 7-ми, 10-ти и 12-ти клас 

им предстои външно оценяване, за което трябва да се подготвят. Той сподели информация, която 

е поискал от директорите на училищата в града, според която към момента около 25% - около 

2500 ученици в областта, не присъстват на учебни занятия, като най-големият брой е в гр. Ямбол. 

В училищата в община Тунджа има много малко болни учители и ученици.  



Г-н Александров взе думата, като изказа своето мнение по темата. Той обясни, че според него 

е необходимо да се вземат по-сериозни мерки – да се премине към онлайн обучение на всички 

ученици, в рамките на две седмици. След това отново даде думата на г-жа Калчева, която да 

прочете финално предложението за нови мерки против разпространяването на COVID-19, които 

да се въведат.   

Г-жа Калчева представи окончателно предложените за въвеждане мерки: 

1. Преустановява се провеждането на присъствени учебни занятия в учебните 

заведения в гр. Ямбол и гр.Стралджа за учениците от 5 до 12 клас, от 24.01.2022 г. до 

30.01.2022 г. 

2. Преустановява се провеждането на спортни извънкласни дейности и мероприятия 

при децата в областта, с изключение на картотекирани състезатели, за срок от 24.01.2022 г. 

06.02.2022 г.  

3. Преустановяват се провеждането на всички масови мероприятия, като музикални и 

други фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с такъв характер, в т. ч. и 

предстоящите „Кукерландия“ и „Кукериада“, с изключение на планираната от община Ямбол 

фотоизложба на открито, за срок от 24.01.2022 г. 06.02.2022 г. 

4. Преустановява се дейността на пенсионерските клубове и дневните центрове за 

възрастни в областта за потребители без сертификати /за преболедуване, ваксиниране, 

изследване, наличие на антитела/ за срок от 24.01.2022 г. 06.02.2022 г. Отговорниците на 

посочените обекти да създадат организация за проверка на сертификатите на влизащите. 

5. Да се засили контролът в хранителните магазини, детските градини, градския 

транспорт и заведенията на територията на област Ямбол от отговорните институции за срок 

от 24.01.2022 г. 06.02.2022 г. 

6. Нощните заведения /съгласно чл.124, ал.7, т.6, т.7, т.8, т.9, т.10, т.11 от Закона за 

туризма/ на територията на област Ямбол преустановяват дейността си от 23,00 часа до 8,00 

часа, за срок от 24.01.2022 г. 06.02.2022 г. 

  

 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. 

 

Г-н Александров благодари на всички присъстващи за взетото отношение и изразено мнение 

по този важен за гражданите на област Ямбол въпрос, и закри заседанието на Областния 

медицински съвет. 

 

 

 

 

ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ: /П/ 

Областен управител на област Ямбол 

Изготвил: /П/ 

Виктория Спасова 

Секретар, Гл. специалист 


