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ПРОТОКОЛ №3 
от заседание на Областна епизоотична комисия Ямбол, 

проведено на 31 август 2020 г.  

  

 

Днес, 31.08.2020 г. от 14:00 ч. в Областна администрация Ямбол се проведе 

заседание на Областната епизоотична комисия (ОЕК).  

На заседанието присъстваха членове на епизоотичната комисия. 

Заседанието премина при следния дневен ред:  

 

1. Обсъждане на актуалната епизоотична обстановка  във връзка със заболяването 

Африканска чума по свинете; 

2. Други 

 

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

Дичев – зам. областен управител на област Ямбол. Зам.-председателят информира 

членовете, че комисията се свиква поради констатирани случаи на Африканска чума по 

свинете при умрели диви свине на територията на ДГС Елхово.  

 

По т.1 

Актуалната епизоотична обстановка в област Ямбол беше представена от д-р Колев  

– Началник отдел „Здравеопазване на животните“, ОДБХ – Ямбол. Д-р Колев докладва за 

наличието на теренен вирус на Африканска чума по свинете на територията на областта. 

Констатирани са общо 3 случая на умрели диви прасета в района на местността Балабана 

и фазанарията край гр. Елхово. От началото на годината ОДБХ – Ямбол е предприела 

интензивни мерки за ограничаване на болестта АЧС на територията на област Ямбол. На 

строг мониторинг са подложени 5-те индустриални ферми в областта с 24 993 прасета. 

Направени са 108 проверки с акцент върху мерките за биосигурност. Умрели са 605 бр. 

прасета, чийто проби за АЧС са отрицателни. Взети са 118 кръвни проби за доказване на 

антитела, които също са отрицателни. Извършени са проверки и в пет фамилни ферми с 

2040 прасета, направени са 24 проверки от началото на годината, 2 бр. умрели прасета, 

чийто проби за АЧС са отрицателни. Взети са 199 кръвни проби, също отрицателни. 

Мониторинг се извършва и в кланиците, където няма установен случай на заболяването 

Африканска чума по свинете.  

Д-р Колев докладва за взетите мерки при лова на дива свиня. Във връзка с 

констатираните случаи на АЧС ОДБХ-Ямбол е провело срещи с всички ловни дружинки и 

обучения на ловците в общините Елхово, Болярово, Тунджа и Стралджа. След началото на 

лова на дива свиня ще бъдат взети проби от отстреляните животни за изследване на 

наличието на вируса на болестта АЧС.  

Д-р Колев информира още, че изтича срокът на рестриктивните мерки по отношение 

на личните стопанства. В област Ямбол са регистрирани 255 стопанства за домашно 

отглеждане на прасета. Всички стопани са запознати с мерките за биосигурност.  
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Инж. Кирилов – зам. директор на ТП ДГС Елхово информира членовете, че горското 

стопанство е направило над 900 проверки, своевременно служителите продължават с 

претърсването на района за умрели животни. Създадена е организация за 

транспортирането на умрелите животни. 

Николай Елков -  СЛРД „Диана“, гр. Ямбол докладва, че ловците, които в момента 

ловуват дребен пернат дивеч претърсват районите и за трупове на животни. Засега няма 

открити умрели животни на територията на ловното стопанство. 

В края на заседанието д-р Колев отново припомни актуалните мерки за 

биосигурност за ловците. От особено значение са мерките при съхранение на месото от 

отстреляния дивеч. Той подчерта, че ОДБХ-Ямбол работи в добра координация с ДГС 

Тунджа и Елхово в случаите на открити умрели животни.     

Волен Дичев – зам. председател на комисията се обърна към членовете за спазване 

на всички мерки за биосигурност не само от ловците, но и от всички стопани и фермери с 

цел ограничаване на разпространението на вируса на АЧС. Важно е да се знаят точните 

места за загробване на умрелите животни, да се следи за нерегламентирано отглеждане на 

животни в личните стопанства и да продължи да се прилага строг контрол от отговорните 

институции. 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

ВОЛЕН ДИЧЕВ 

Зам. областен управител на област Ямбол 

 

 

 

 

 

 

Изготвил: /П/ 

М. Павлова 

Технически секретар 

 

 

 


