РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

ПРОТОКОЛ №5
от заседание на Областна епизоотична комисия Ямбол,
проведено на 23 август 2019 г.
Днес, 23.08.2019 г. от 10:30 ч. в Областна администрация Ямбол се проведе редовно
заседание на Областната епизоотична комисия (ОЕК).
На заседанието присъстваха членове на епизоотичната комисия, представители на
членовете, главният секретар на областна администрация Ямбол съгласно приложения
присъствен лист.
Заседанието бе открито и водено от председателя на комисията Димитър Иванов –
Областен управител на област Ямбол.
Заседанието премина при следния дневен ред:
1. Разглеждане и приемане на списъци от общините в област Ямбол с брой
стопанства и брой заклани свине от обекти тип „заден двор“ в 20 км зони
около индустриалните ферми;
2. Разни
По т.1:
Председателят на комисията г-н Иванов информира присъстващите, че в
Областна администрация Ямбол са постъпили списъци с брой стопанства и брой заклани
свине от обекти тип „заден двор“ от петте общини на територията на областта.
Списъците са изготвени от кметовете и кметските наместници на населените места,
попадащи в 20 км зони. Същите са подписани и подпечатани от кмета/кметския
наместник и от официалния ветеринарен лекар и ще служат като базова информация за
изплащане на обявеното подпомагане за извършване на дейности по почистване и
дезинфекция.
След разглеждане и гласуване единодушно епизоотичната комисия прие следното
РЕШЕНИЕ:
1. Приема и предоставя за заверяване от областен управител списъците от
общините в област Ямбол с брой стопанства и брой заклани свине от обекти тип „заден
двор“ в 20 км зони около индустриалните ферми.
Д-р Георгиев – Директор на ОДБХ Ямбол представи седмичния анализ на
епизоотичната обстановка в Европа и страната. Към момента в Европа от Африканска
чума по свинете са засегнати 16 държави. Констатирани огнища има вече в Сърбия,
очаква се потвърждение за Македония. В Румъния през изминалата седмица са
констатирани 25 нови огнища на АЧС.
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По данни на д-р Георгиев до момента са проверени 71 населени места в област
Ямбол. В община Тунджа проверка е направена на 36 населени места в 1022
животновъдни обекта, доброволно закланите прасета са 1922. В община Стралджа са
посетени 12 населени места, 362 обекта, доброволно закланите прасета са на 100% .
В община Болярово е направена проверка на три населени места, 53 стопанства,
броят на закланите прасета е 141. В община Елхово остават три населени места за
проверка.
По т.2
Председателят на комисията запозна членовете със съдържанието на получени
писма от МОСВ и Министерство на здравеопазването относно изискванията и мерките
за местата за загробване на принудително умъртвени животни.
По време на заседанието бяха обсъдени начините за дезинфекция на обектите
„заден двор“. Д-р Георгиев уточни, че списък с препаратите за дезинфекция ще бъде
предоставен от ветеринарните власти на всички общини в областта.
След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.
Приложение: Присъствен лист

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
ДИМИТЪР ИВАНОВ
Областен управител на област Ямбол

Изготвил: /П/
МАРИЕЛА ПАВЛОВА
Технически секретар
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