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ПРОТОКОЛ №8 
от заседание на Областна епизоотична комисия Ямбол, 

проведено на 13 декември 2019 г.  

  

 

Днес, 13.12.2019 г. от 10:30 ч. в Областна администрация Ямбол се проведе 

заседание на Областната епизоотична комисия (ОЕК).  

На заседанието присъстваха членове на епизоотичната комисия, представител на 

РДГ Сливен и представител на промишлена свинеферма, 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 на Заповед № РД10-214 от 12.12.2019 г. на Директора на РДГ 

Сливен; 

2. Разни 

 

По т.1 

Председателят на комисията г-н Димитър Иванов  информира членовете и всички 

присъстващи, че Областната епизоотична комисия се свиква във връзка с констатиран 

случай на болестта Африканска чума по свинете, при дива свиня, на територията на с. 

Камен връх, община Болярово, в землището на ТП „ДГС Елхово“. Той запозна 

участниците в заседанието със Заповед №РД10-214 от 12.12.2019 г. на Директора на РДГ 

Сливен инж. Златка Азманова. Заповедта се издава във връзка с  обявен първично 

възникнал случай на болестта Африканска чума по свинете (АЧС) при дива свиня на 

територията на област Ямбол. Съгласно заповедта на Директора на РДГ се определят три 

зони за биосигурност около зоната на констатиран случай на АЧС. Ограничава се 

достъпът до горски територии, попадащи в подзона А. Ловът в землището на с. Камен 

връх е ограничен до 10 януари 2020 г., включително.  

Д-р Георгиев - Директор на ОДБХ Ямбол информира за ситуацията на АЧС в 

страната - 19 области са засегнати към настоящия момент, 49 случаи при диви свине и 2 

случая при източнобалкански свине на територията на област Шумен. Д-р Георгиев 

докладва относно случая с отстреляното диво прасе в землището на с. Камен, община 

Елхово. Издадена е заповед на Изпълнителния директор на БАБХ от 11.12.2019 г. за 

обявен първично възникнал случай на болестта АЧС на територията на област Ямбол. По 

отношение на засилване на мерките за биосигурност на обектите, д-р Георгиев ще изпрати 

стандартната процедура на БАБХ до всички общини и отговорни институции.  

Инж. Кирил Кирилов – зам. директор на ДГС Елхово докладва за действията и 

мерките от страна на горското стопанство - изпълняват се нарежданията, дадени в 

заповедта на РДГ Сливен, поставят се табели в подзоните, служителите са снабдени със 

защитни облекла, ограничен е достъпа в определените горски територии, забранен е лова.  
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Г-н Иван Иванов - зам.-кмет на община Стралджа повдигна въпроса за стопаните, 

отглеждащи свине тип заден двор. Обсъдено бе да се направи актуален опис на 

отглежданите в заден двор прасета, извън 20 километровата зона в общините Стралджа и 

Болярово.  

Д-р Колев – Началник отдел „Здравеопазване на животните“, ОДБХ Ямбол запозна 

членовете с текущия мониторинг на промишлените ферми в областта. От взетите проби 

до този момент няма положителни за болестта АЧС. Той даде подробна информация 

относно констатирания случай при дивото прасе, вида на инфекцията и възможните  

начини на разпространение. ОДБХ Ямбол работи в условия на констатиран вирус на 

болестта АЧС на територията на област Ямбол. Д-р Колев информира още, че в 20 

километровата зона около промишлените ферми има пълна депопулация на свине, 

където важи забраната да не се отглеждат прасета в заден двор за срок от 12 месеца. 

Михаил Тодоров – представител на промишлена ферма взе отношение по темата и 

мерките, които всички институции прилагат за неразпространение на вируса на АЧС. 

Промишлената ферма, чийто представител е той е оборудвана с бързи тестове за 

установяване на вируса. Опасността за възникване на болестта във фермата е голяма 

поради непосредствената близост с диви свине и в тази връзка г-н Тодоров помоли за  

точна информация относно броя на дивите прасета в местността Острова, Тополовград. 

Председателят на комисията, увери г-н Тодоров, че ще разговаря с горското 

стопанство в Тополовград за уточняване на популацията на диви свине в тази зона. 

Инж. Сотирова – ДГС Тунджа се включи в дискусията с информацията, че всички 

проби взети от диви свине в местността Острова са отрицателни.  

След направена дискусия по т.1 комисията  прие следните 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Изпълняване на Заповед №РД10-214 от 12.12.2019 г. на РДГ Сливен;  

2. Общините Стралджа и Болярово да направят актуален опис на свинете, 

отглеждани в стопанства тип заден двор до 18.12.2019 г., като списъците бъдат 

предоставени на Областната епизоотична комисия.  

 

По т. Разни 

Бяха обсъдени изплатените обезщетения на стопаните, заклали домашните си 

прасета в стопанства тип заден двор в 20 км зона.  

В края на заседанието областният управител Димитър Иванов призова отново за 

стриктно спазване на превантивните мерки от страна на стопаните, за да не се допусне 

заболяване освен по дивите и по домашни свине. 

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 


