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ПРОТОКОЛ №3 
от заседание на Областна епизоотична комисия Ямбол, 

проведено на 01 август 2019 г.  

  

 

Днес, 01 август 2019 г. от 15:00 ч. в Областна администрация Ямбол се проведе 

заседание на Областна епизоотична комисия Ямбол (ОЕК).  

На заседанието присъстваха:  

Председател: Димитър Иванов – Областен управител 

Зам.-председател: Волен Дичев – Заместник областен управител 

Зам.-председател: Д-р Николай Георгиев – Директор на ОДБХ Ямбол 

Секретар: Д-р Стоян Колев – Началник отдел „Здравеопазване на животните“, 

ОДБХ Ямбол  

членове: 

Д-р Лиляна Генчева – Директор на РЗИ Ямбол 

инж. Кирил Кирилов – Зам. директор на ДГС Елхово 

Николай Елков  - специалист Лов, СЛР „Ловно-рибарско дружество Диана“ 

Христо Желязков - Ръководител на СЛР „Ловно-рибарско дружество Диана“ 

Георги Сеизов – Орнитолог 

Пенка Михайлова – Трифонова – Гл. директор в ГД „Аграрно развитие“ на ОД 

„Земеделие“ – Ямбол 

Георги Кючуков – Началник отдел „Охранителна полиция“, ОД МВР Ямбол 

инж. Галин Костов – Директор на Областно пътно управление - Ямбол 

представители на членовете: 

Стоян Врачев – старши експерт РДГП Елхово 

Ст. инсп. Николай Колев – РДПБЗН - Ямбол 

Инж. Светла Сотирова  - ДГС  „Тунджа“ Ямбол  

Васил Йорданов – ТДНС - ДАНС Ямбол 

Андон Кръстев – Секретар на община Тунджа 

Подп. Диан Димитров – В.ф. 26030 – Безмер 

Нина Терзиева – Зам. кмет на община Болярово 

Иван Иванов – Зам. кмет на община Стралджа 

Данка Камбарева – Директор на дирекция, община Ямбол 

Живка Кафеджиева - Зам. кмет на община Елхово 

 

На заседанието присъстваха още: Д-р Илиян Костов – зам. директор на Център за 

оценка на риска, МЗХГ, д-р Станьо Габаров  - представител на БВС, Евгени Христов – 

зам. директор на ОДМВР Ямбол, инж. Стоян Радев – Управител на ВиК Ямбол 

Участие в заседанието взеха собственици и представители на индустриалните и 

фамилни ферми в областта. 

Заседанието бе открито и водено от Димитър Иванов – Областен управител на 

област Ямбол и председател на Областна епизоотична комисия. При откриването г-н 

Иванов представи усложнената епизоотичната обстановка в страната по отношение на 

заболяването Африканска чума по свинете и последните решения на Централния 

епизоотичен съвет. По нареждане на ЦЕК са определени 20 км зони около индустриалните 

ферми, в които следва да се преустанови отглеждането на свине в обекти тип „заден двор“ 
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със срок до 02.08.2019 г. На собствениците е дадена възможност до 2 август да заколят 

сами домашните си свине, за да усвоят месото им. За тези мерки незабавно са били 

уведомени  кметовете на петте общини в областта.  

Г- н Иванов припомни, че на заседанието, проведено на 16.07.2019 г. комисията взе 

няколко решения, които трябваше да се изпълнят в срок. По отношение на описа на 

животните в личните стопанства към настоящия момент в областна администрация Ямбол 

е постъпила информация от 3 общини относно броя на отглежданите домашни свине в 

обектите тип „заден двор“ – община Тунджа – 1593 бр. свине, община Болярово – 343 бр. 

свине и община Елхово – 650 бр. По отношение на местата за загробване информация е 

получена от община Ямбол, община Болярово и община Стралджа.  

Информация за епизоотичната обстановка, свързана със заболяването АЧС 

представи д-р Николай Георгиев - Директор на ОДБХ Ямбол. Към 01.08.2019 г. в страната 

има 28 огнища на заразата, в пет свинеферми в страната има огнища тече процес по 

евтаназиране. Създадена е организация от страна на органите на реда за наблюдение пред 

фермите и кланиците.  

Д-р Илиян Костов – зам. директор на Център за оценка на риска към МЗХГ определи 

заболяването като необичайно по отношение на своето разпространяване и 

икономическите загуби, които носи за съответните държави. Той представи в детайли 

заболяването африканска чума по свинете, начина на разпространение и вирусът, който го 

причинява. Към момента на територията на южна България се прилагат строги мерки за 

намаляване на риска от възникване на огнища на заразата. Съветите на специалиста са да 

продължат срещите със стопаните, за да бъдат информирани относно клиничната картина 

на заболяването, местата за изхвърляне на животински отпадъци. Всяка община трябва да 

определи място, на което да загробва убитите животни, както и да намери предварително 

техника, с която при евентуална зараза да се извозват евтаназираните животни. Съвети 

бяха дадени и на собствениците на индустриални ферми в областта по отношение на био 

сигурността в обектите. 

След изказването на д-р Костов председателят на комисията даде възможност на 

всички присъстващи да вземат отношение по темата.  

Иван Иванов – зам. кмет на община Стралджа повдигна въпроса за определянето на 

местата за загробване на убитите животни. На заседание комисия, назначена със заповед 

на кмета на община Стралджа е определила терени за загробване на животни в случай на 

възникване на огнище на болестта. Поради кратките срокове тези терени все още не са 

одобрени от Басейнова дирекция. Г-н Иванов постави въпроса в случай на огнище как 

следва да се процедира, ако все още нямат съгласуване от инстанцията. 

Председателят на комисията посъветва представителите на всички общини от 

областта, които имат този проблем да направят съвместни срещи с представители на РЗИ 

Ямбол и Басейнова дирекция, за да ускорят процеса по определяне на местата за 

загробване.  

С представителите на общините беше обсъдена необходимата земекопната и 

транспортната техника, с която ще бъдат превозвани евтаназираните животни, както и 

начините на финансиране на тези дейности.  

Инж. Светла Сотирова  - ДГС  „Тунджа“ Ямбол докладва за предприетите мерки от 

горското стопанство. Със заповеди са определени 20 км зони около индустриалните 

ферми с включени ловни стопанства за извършване на лов на дива свиня. Ловните 

сдружения издават разрешителни за индивидуален лов на дива свиня. Инж. Сотирова 

сподели, че  се наблюдава намаление на популацията на дивите свине в региона. 

С изказване по темата се включи д-р Бъчваров  - собственик на свиневъден 

комплекс РС с. Калчево – необходимо е да се намери формулата, по която да се работи 
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заедно. Оцеляването според д-р Бъчваров ще стане само със съдействието на стопаните, 

отглеждащи домашни свине, които трябва да проявят разбиране в тази трудна ситуация.  

Важно е също така да се предприемат мерки за намаляване на популацията на дива 

свиня според д-р Бъчваров. 

В края на заседанието председателят на комисията запозна присъстващите с 

последното писмо на МЗХГ с изх. № 91-743/01.08.2019 г., получено в областна 

администрация Ямбол. С писмото министерството иска информация за брой задни 

дворове и домашни свине по общини и населени места, както и поименен списък на 

лицата, отглеждащи свине. 

 В тази връзка областният управител и председател на комисията се обърна към 

представителите на общините за предоставяне на исканата информация в областна 

администрация Ямбол в най-кратки срокове. 

След изчерпване на темата, заседанието беше закрито. 

 

 

Приложения: 1. Присъствен лист 

            

 

 

 

  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

ДИМИТЪР ИВАНОВ 

Областен управител на област Ямбол 

 

 

 

 

     

Изготвил: /П/ 

МАРИЕЛА ПАВЛОВА 

Технически секретар 

 


