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ПРОТОКОЛ №2 

от заседание на Областна епизоотична комисия Ямбол, 
проведено на 16 юли 2019 г.  

  
 

Днес, 16 юли 2019 г. от 13:00 ч. в Областна администрация Ямбол се проведе 
заседание на Областна епизоотична комисия Ямбол (ОЕК).  

На заседанието присъстваха:  
Зам.-председател: 
Д-р Николай Георгиев – Директор на ОДБХ Ямбол 
Секретар:   
Д-р Стоян Колев – Началник отдел „Здравеопазване на животните“, ОДБХ Ямбол  
и членове: 
Д-р Лиляна Генчева – Директор на РЗИ Ямбол 
инж. Емилия Симеонова  - Лесничей в ДГС  „Тунджа“ Ямбол  
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. Кирил Кирилов – Зам. директор на ДГС Елхово 
Димитър Иванов – Началник сектор РДГП Елхово 
Янко Боянов – Началник сектор РДПБЗН- Ямбол 
 
Епизоотичната комисия се проведе в разширен състав като участие в нея взеха инж. 

Галин Костов - Директор на ОПУ – Ямбол, собственици и представители на 
индустриалните и фамилни ферми в областта. 

Заседанието бе открито и водено от Димитър Иванов – Областен управител на 
област Ямбол. При откриването г-н Иванов поясни, че заседанието се свиква във връзка 
с писмо (изх. №91-684/12.07.2019 г.) на Министъра на земеделието, храните и горите г-
жа Десислава Танева относно създалата се тежка епизоотична обстановка, свързана с 
появата и разпространението на болестта Африканска чума по свинете. Присъстващите 
бяха накратко запознати с писмото на г-жа Танева, съдържащо информация относно 
болестта АЧС, необходимия контрол и мерки, които следва да бъдат прилагани в цялата 
страна.  

Предвид създалата се тежка епизоотична обстановка и големия риск от поява на 
болестта АЧС в област Ямбол г-н Иванов се обърна към участниците в заседанието за 
непрекъснато наблюдение на епизоотичната обстановка в областта, за координирани 
действия между всички институции и организации и съдействие от страна на 
свинефермите в региона. Според г-н Иванов две от първите мерки, които трябва да се 
вземат и реализират на територията на областта е организирането на информационна 
кампания по населени места, както и провеждането на ежеседмични заседания на 
областната епизоотична комисия. Той призова представителите на свинефермите да 
участват активно в информационната кампания по населени места, да информират хората, 
които отглеждат свине от тип „заден двор“ в близост до техните ферми за болестта АЧС и 
за мерките, които следва да бъдат взети.  
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Областният управител запозна присъстващите подробно и с информацията за АЧС, 
която е постъпила от Министерството на земеделието, храните и горите в областна 
администрация Ямбол, след което предостави думата на д-р Николай Георгиев – Директор 
на ОДБХ Ямбол.  

Д-р Георгиев докладва за ситуацията към началото на месец юли с АЧС в 
европейските страни – Румъния – 1277 огнища на болестта АЧС, Полша – 217, Литва – 
120, Латвия – 63, Естония -27, в Италия обстановката е ендемична. В България д-р 
Георгиев припомни, че миналата година по области, включително и в област Ямбол във 
връзка с повишения риск от разпространение на болестта Африканска чума по свинете 
са проведени информационни кампании по населени места, направени са обучения на 
ловци и стопани. Д-р Георгиев припомни също, че съвместно с ОПУ – Ямбол беше 
направена организация по отношение на сметосъбирането, извозването и 
обезвреждането на хранителни отпадъци, начините за обезопасяване на местата за 
изхвърляне на отпадъци на рисковите места на територията на област Ямбол.  

Към настоящия момент на територията на България има обявени огнища на АЧС в 
областите Враца, Плевен, Добрич и Бургас. Основни причинители за болестта са дивите 
прасета по границата ни с Румъния, а начините на предаване на вируса са чрез болни 
свине, продукти от месо, фуражи, хора, които са били в контакт с болни свине, 
оборудване, дрехи, опаковки.  

Д-р Георгиев посочи основните важни мерки, които следва да бъдат взети към 
настоящия момент, за да не се допусне навлизане на заболяването в областта: добра 
информационна кампания, ежеседмични срещи на членовете на епизоотичната комисия, 
проследяване на ситуацията в петте общини, проследяване на популацията на дивата 
свиня в областта. 

Информация за актуалната епизоотична обстановка в област Ямбол беше 
представена от д-р Стоян Колев - Началник отдел „Здравеопазване на животните“, ОДБХ 
Ямбол.  На територията на областта има 3 промишлени ферми за свине, 5 фамилни 
ферми и ферми тип „заден двор“. Една от големите опасности за възникване на огнище 
на АЧС представляват фермите тип „заден двор“, в които животните не са регистрирани 
и идентифицирани и движението им е нерегламентирано. В малък процент тези ферми 
имат и развъдна дейност. До този момент в област Ямбол е постъпил един сигнал за 
умряло животно в гр. Болярово на 11.07.2019 г. Взети са кръвни проби от животното, 
които са изпратени за изследване.  

Д-р Колев добави още, че след прекратяване на ловната дейност  няма информация 
за дивите животни, не могат и да се вземат проби от тях за изследване. От изключителна 
важност е движението на живи животни да става със съдействието на органите на МВР и 
Гранична полиция. По отношение на биосигурността в промишлените ферми е 
необходимо тя да се извършва непрекъснато от страна на хората, работещи в обекта.  

Комисар Георги Кючуков – Началник отдел „Охранителна полиция“, ОД МВР 
Ямбол заяви готовността на служителите на ОД МВР Ямбол, взети са всички 
предохранителни мерки,  засилено е вниманието при движението на живи животни. 

 След изказването на представителите на институциите, г-н Иванов прикани всички 
присъстващи собственици и представители на промишлени ферми да вземат отношение 
по тема.  

С изказване по темата се включи д-р Илиян Бъчваров – „Репродуктор по 
свиневъдство“ АД – с. Калчево. Той сподели опита си преди години като началник на 
ветеринарната служба в Ямбол с борбата с различни болести по животните – син език и 
шап. Налице тогава е била силна разяснителна програма, съдействие от страна на военни 
и полиция. Настоящата ситуация с АЧС д-р Бъчваров определи като изключително 
сериозна. Африканската чума по свинете е изключително тежко заразно заболяване, 
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предава се много бързо и има огромни икономически последствия. До този момент 
разпространението в много от страните се дължи на човешкия фактор – механичното 
предаване на това заболяване и най-вече наличието на т. нар. „заден двор“.  Според д-р 
Бъчваров е тревожен фактът, че хората отглеждат свине тип заден двор без да са 
регистрирани. Отговорността за това е изцяло на кметовете на населени места. По 
отношение на биосигурността в промишлените ферми д-р Бъчваров гарантира, че тя е на 
високо ниво, но за да се предпазят тези обекти от появата на заболяването е необходима 
10 километрова зона на сигурност.  

Д-р Бъчваров призова за единодействие между всички институции, имащи 
отношение към заболяването АЧС и широка разяснителна кампания, за да не се допуснат 
не само икономически, но и екологични катастрофи. 

Силвия Ройдева - ветеринарен лекар постави въпроса за популацията на диви свине 
и мерките, които ще се вземат за нейното намаляване в региона на община Елхово.  

Представителите на ДГС Елхово и Тунджа докладваха за работата на горските 
стопанства във връзка с наблюдението на дивите животни. Към настоящия момент няма 
открити умрели диви прасета.  

Директорът на Областно пътно управление – Ямбол г-н Галин Костов информира 
присъстващите, че се засилва почистването на пътните отбивки, паркинги и места за 
почивка около ГКПП Лесово и път I-7. ОПУ – Ямбол координира добре работата си с 
ОДБХ – Ямбол в настоящата ситуация.  

Представителят на ОД „Земеделие“ – Ямбол г-жа Пенка Михайлова – Трифонова – 
Гл. директор в ГД „Аграрно развитие“ съобщи, че съгласно искането на Министър 
Танева всички служители на общинските служби по земеделие са информирани и са в 
готовност да окажат логистично съдействие на кметовете и ОДБХ при организирането 
на инвентаризация на животните, отглеждани във ферми за лична консумация тип „заден 
двор“.  

 
След приключване на дискусията и в резултат от проведените обсъждания 

областният управител предложи Областната епизоотична комисия да вземе следните 
решения: 

1. Да се проведе информационна кампания във всяко населено място на 
територията на област Ямбол с цел информиране на стопани и граждани за болестта 
Африканска чума по свинете; 

2. ОДБХ – Ямбол съвместно с кметовете на населени места да направи опис и 
изготви регистър на животните, отглеждани в стопанства тип „заден двор“.  

Срок – 01.08.2019 г.; 
3. Да се анализира възможността за организиране на 10-20 километрови санитарни 

зони около промишлените ферми; 
4. Кметовете на общините да определят местата за загробване на принудително 

убитите животни, засегнати от заболяването и контаминирания материал.  
Срок – 21.07.2019 г. 
 
Предложените решения бяха единодушно приети от членовете на комисията.  
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В края на заседанието г-н Иванов още веднъж призова всички институции, 
представители на промишлени ферми, стопани на животни, ветеринарни лекари за 
активно участие в процеса по изпълнение на превантивни мерки срещу болестта 
Африканска чума по свинете.  

Следващо заседание на епизоотичната комисия ще се проведе следващата седмица, 
за участие в него отново са поканени собственици и представители на индустриалните и 
фамилни ферми в областта. 

 
След изчерпване на темата, заседанието беше закрито. 
 
 
 
Приложения: 1. Присъствен лист 

           2. Писмо с изх. №91-684/12.07.2019 г. на Министъра на земеделието,       
           храните и горите 

 
 

 
  
 
 

ДИМИТЪР ИВАНОВ /П/ 
Областен управител на област Ямбол 

 
 
 
 
     

Изготвил: /П/ 
МАРИЕЛА ПАВЛОВА 
Технически секретар 

 


