
 

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 19.07.2022 г. 
 

Днес, 19.07.2022 г. от 14:00 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, Капка 

Йоргова – директор на ТП на НОИ – Ямбол, комисар Кольо Гяуров – директор на РДПБЗН 

Ямбол, Кина Асенова – НМЗМ, д-р Веселин Кънев – управител на МБАЛ „Св. Йван Рилски“ 

– гр. Елхово 

и представители на членовете:  

Неда Бъчварова – началник отдел в Община Ямбол, Валентин Вълчев – зам. Директор на 

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – гр. Ямбол, Дончо Христов –РДГП – Елхово, Владимир Стоев – 

директор на дирекция от Община „Тунджа“, д-р Атанас Парушев – ЦСМП Ямбол, Живка 

Кафеджиева – зам. кмет на Община Елхово, Станчо Ставрев – Община Стралджа. 

 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 e 187 на 

100 000  души население, или област Ямбол е в жълтата зона, където е от една седмица. Тя е 

малко над средната заболяемост за страната – 186. По общини е, както следва: 

- община Ямбол – 210; 

- община „Тунджа“ – 191; 

- община Болярово – 174; 

- община Стралджа – 150; 

- община Елхово – 103. 

Активните случаи са 346. 14 лица се лекуват в болнични условия в ЛЗБП, като от тях  

1 - e в МБАЛ „Св. Пантелеймон“ и 2 в други области. 334 лица се лекуват в домашни условия. 

Под карантина са 157 души. Общо диагностицираните от началото на пандемията за област 

Ямбол са 17970, а починалите са 750. Новозаболелите за последното денонощие са 43, за 

последните 7 дни са 136, за последните 14 дни са 214. 14-дневната смъртност е 0.87 на 100 000 

души. За последните 24 часа е починала една жена, а за последните 14 дни – двама души. 

Тенденцията е за повишаване на заболяемостта и достигане на пик на шестата вълна през 

следващите дни и седмици. Заболяемостта се е увеличила почти 4 пъти за областта от 

началото на месеца, от 50 на 01.07.2022 г., на 187 днес. Постепенно се увеличават случаите 

на КОВИД-19, нуждаещи се от хоспитализация. Няма пациенти, нуждаещи се от интензивно 

лечение. В момента болни с КОВИД-19 има само в държавната болница, и те са в 

неусложнено състояние. Натискът върху болничната и доболничната помощ все още не е 

голям. На този етап няма върнати пациенти. 



Няма новозаболели медицински работници. В момента боледуват предимно  

възрастните хора. 

Няма регистрирани взривове. Няма групи от ДЗ под карантина. Предстои изпращане 

на проби за секвениране. 

Г-жа Калчева обясни, че има засилен интерес към ваксините последните дни. На 

18.07.2022 г. е имало 120 ваксинирани, от които 117 бустерни дози. Тя напомни, че всеки, 

който желае, над 18 годишна възраст, може да си постави четвърта ваксина, като допълни, 

че има достатъчно от всички видове. Пунктовете за ваксинация към момента са в РЗИ и 

Медицински център „Бербатов“. 

Г-жа Калчева запозна присъстващите, че с Решение № 474 от 14.07.2022 г. 

Министерски съвет е приел Национален оперативен план за справяне с Пандемията от 

КОВИД-19, съгласно който област Ямбол се намира в етап 1 (от днес), и е необходимо да се 

вземат временни противоепидемични мерки за срок от 1 месец, или до преминаване в друг 

етап, с цел ограничаване разпространението на заболяванията, а именно: 

1. Поставяне на защитна маска за лице, за еднократна или многократна  

употреба, при посещение на лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, оптики, 

аптеки, дрогерии, Регионална здравна инспекция – Ямбол, специализираните институции за 

предоставяне на социални услуги, автобусите на градския транспорт на територията на 

областта.  

Беше обсъдена и възможността за носене на маски и в междуградския транспорт на 

територията на областта.  

2. Спазване на физическа дистанция от 1,5 м, на открити обществени места,  

на които има струпване на хора; 

3. Провеждането на противоепидемични мерки от работодателите в  

работните помещения - недопускане на лица със симптоматика, при възможност, 

организиране на работа от дистанция; 

4. Всички физически и юридически лица, собственици на обекти с  

обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги, да 

организират дейността си с оглед спазване на дистанция минимум 1,5 м; 

5. Засилен сутрешен филтър в детските градини и институциите,  

предоставящи социални услуги 

 

 Членовете на съвета приеха предложените от директора на РЗИ – Ямбол мерки 

за справяне с КОВИД- 19, които да влязат в сила от 20.07.2022 г., след което областният 

управител благодари на всички присъстващи и закри заседанието на Областния медицински 

съвет. 

 

 

 

 

ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ: /П/ 

Областен управител на област Ямбол 

Изготвил: /П/ 

Виктория Спасова 

Секретар, Гл. специалист 


