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ПРОТОКОЛ №1 
от заседание на Областна епизоотична комисия Ямбол, 

проведено на 15 януари 2020 г.  

  

 

Днес, 15.01.2020 г. от 10:30 ч. в Областна администрация Ямбол се проведе 

заседание на Областната епизоотична комисия (ОЕК).  

На заседанието присъстваха членове на епизоотичната комисия и представители на 

промишлени свинеферми, съгласно приложения присъствен лист. 

Заседанието премина при следния дневен ред:  

 

1. Актуална епизоотична обстановка  

2. Докладване от общините за определените терени за обезвреждане на животински 

продукти и специфично рисков материал съгласно Наредба №22 от 10.02.2006 г. 

3. Запознаване с Указания на министъра на земеделието, храните и горите, 

утвърдени със Заповед №РД 48-3 от 06.01.2020 г. 

4. Обсъждане на предстоящи проверки на всички населени места на територията на 

област Ямбол за съществуващи обекти, тип „заден двор“ за отглеждане на свине.  

5. Разни 

 

 

Заседанието бе открито и водено от Заместник-председателя на комисията Волен 

Дичев – зам. областен управител на област Ямбол. 

По т.1 

Актуалната епизоотична обстановка в страната и областта беше представена от д-р 

Георгиев – Директор ОДБХ – Ямбол. В 15 области има отстреляни диви свине с 

положителни проби на заболяването Африканска чума по свинете. Интензитетът на 

инфекцията продължава да се поддържа във високи нива, особено за областите 

разположени в Северна България. От началото на 2020 г. са регистрирани 5 огнища на 

АЧС на територията на областите Шумен, Варна, Габрово и Сливен.  На територията на 

област Ямбол са констатирани 4 случая на болестта АЧС при диви свине в землищата на 

селата Лозенец, Камен връх, Поляна и Савино. 

Във връзка с усложнената обстановка д-р Георгиев информира членовете, че 

изпълнителният директор на БАБХ е издал заповед №РД11-81 от 09.01.2020 г. относно 

движението на свине от и към животновъдни обекти и кланици на територията на цялата 

страна.  С друга заповед №РД11-01 от 09.01.2020 г. се нарежда постоянен официален 

контрол в промишлените обекти на територията на цялата страна. Съгласно заповед на д-р 

Георгиев служители на ОДБХ Ямбол ще имат за задача да проверяват и контролират 

изпълнението на Програмата за надзор и контрол на болестта АЧС в България през 2019 – 

2021 г. в съответния свиневъден обект, да взимат и изпращат проби за изследване от 

всички умрели животни. Извършват всички действия и предписания, дадени в заповедта. 
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Председателят на комисията г-н Димитър Иванов  се обърна към членовете и 

представителите на медиите за спазване на стриктни мерки от страна на ловците и 

ловните дружинки  и всички граждани при откриването на умрели животни като се 

сигнализират официалните институции. 

 

По т.2 

Представителите на общините в област Ямбол докладваха за определените терени за 

обезвреждане на животински продукти и специфично рисков материал съгласно Наредба 

№22 от 10.02.2006 г. 

За община Болярово докладва г-жа Нина Терзиева – зам.-кмет на община Болярово. 

На територията на общината са определени терени за загробване на принудително убити 

свине в 15 населени места съгласно Наредба №22 от 10.02.2006 г. Терените са съгласувани 

с РИОСВ – Стара Загора, Басейнова дирекция ИБР - Пловдив и Басейнова дирекция 

„Черноморски район“ - Варна. Комисията е определила и начина за обезвреждане на 

умрелите животни чрез загробване в траншей. Общината разполага и със съответната 

техника за загробване на животните.  

За община Стралджа докладва зам.-кметът г-н Иван Иванов. На територията на 

общината са утвърдени 3 площадки за загробване с протокол от 22.08.2019 г. от работата 

на комисията, определена със заповед на кмета на общината. Терените са съгласувани с 

РИОСВ – Стара Загора, Басейнова дирекция ИБР - Пловдив и Басейнова дирекция 

„Черноморски район“ - Варна. 

За община Елхово докладва зам.-кметът г-жа Кафеджиева. С протокол от комисията, 

определена съгласно Наредба 22 от 10.02.2006 г. са определени терени в землището на 

селата Пчела, Бояново и Лалково. Обезвреждането на странични животински продукти и 

на специфичнорисков материал ще се извършва чрез трупни ями.  

За община Тунджа доклада г-н Кръстев – секретар на общината. На територията на 

община Тунджа има 14 землища с определени и съгласувани 41 бр. терени от съответните 

институции за загробване на животни.    

За община Ямбол докладва г-жа Стефка Василева - Старши експерт дирекция „Общ. 

собственост и икономически дейности“. Теренът за загробване на умрели животни е 

определен от постоянно действаща комисия, назначена със заповед № РД/02-

00483/27.06.2016 г. Към настоящия момент община Ямбол няма изготвен протокол от 

работата на комисия, както и писмени становища от РИОСВ Стара Загора басейнова 

дирекция Пловдив. В тази връзка председателят на комисията г-н Иванов изиска 

общината да проведе процедурата по определяне на терените съгласно Наредба 22 от 

10.02.2006 г. 

Председателят на комисията г-н Иванов информира, че е изпратил искане към 

РИОСВ - Стара Загора за проверка на всички нерегламентирани сметища, представляващи 

евентуална опасност по отношение на разпространяване на заболяването.  

 

По т.3  

Г-н Дичев запозна присъстващите със Заповед №РД 48-3 от 06.01.2020 г. на 

министъра на земеделието, храните и горите. Д-р Георгиев представи Указанията на 

министъра на земеделието, храните и горите, утвърдени със същата заповед относно 

мерките за биосигурност и изискванията при ловуване. 
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По т.4 

Д-р Георгиев информира, че има изготвен график за проверка на населените места 

в областта за съществуващи обекти тип „заден двор“, който е съгласуван с общините. 

Проверките са започнали съгласно графика. 

 

 

По т. Разни 

Информация беше предоставена относно броя на отстреляните диви прасета и 

взетите проби от тях. Ловът на диви прасета е удължен до 31.01.2020 г. 

Представителите на промишлените ферми изразиха своето притеснение по 

отношение движението на диви свине в близост до техните животновъдни ферми и 

настояха за повече контрол от страна на ловните стопанства. 

 

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 


