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ПРОТОКОЛ
от заседание на Областна епизоотична комисия – Ямбол,
проведено на 26.06.2014 г. в Областна администрация Ямбол
Днес, 26.06.2014 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на Областна администрация - Ямбол,
се проведе редовно заседание на Областната епизоотична комисия - Ямбол.
На заседанието присъстваха следните членове:
д-р Здравко Иванов - Директор на ОДБХ - Ямбол
д-р Стоян Колев– Началник отдел "Здравеопазване на животните" - ОДБХ
Кирил Радоев – Инспектор в КОС ОД на МВР – Ямбол
Диан Димитров – Зам.-командир по логистиката В.Ф. 26030 – Безмер
Д-р Лиляна Генчева - Директор на Регионална здравна инспекция – Ямбол
Зооинж.Димо Ченгелийски - Старши експерт в ГД „Аграрно развитие” на ОД "Земеделие” –
Ямбол
Комисар Йордан Събев - Началник ОУ ПБЗН Ямбол
В заседанието на Областната епизоотична комисия участие взе и д-р Николай Георгиев –
Началник отдел „Контрол на храните“ ОДБХ Ямбол съгласно Заповед № РД11-867 от
20.06.2014 г. на зам.изпълнителния директор на БАБХ.
Протоколът на заседанието се води от Мариела Павлова – Технически секретар на
Областната епизоотична комисия.
Заседанието бе открито от инж. Николай Пенев – Областен управител на област Ямбол,
който информира присъстващите за основанието за свикване на заседанието Заповед №
РД11-842 от 20.06.2014 г. на Изпълнителния директор на БАБХ проф. Пламен Моллов,
издадена във връзка с неблагоприятните климатични условия и наводнения в някои части
на страната.
Поради отсъствието на Председателя на Областната епизоотична комисия Иван Иванов,
Областният управител даде думата на д-р Здравко Иванов - Директор на ОДБХ – Ямбол и
Зам.председател на ОЕК за водене на заседанието.
Д-р Здравко Иванов представи дневния ред на заседанието:
1. Актуализиране на състава на Областна епизоотична комисия със Заповед №РД01/0045
от 24.06.2014 г. на Областен управител на област Ямбол.
2. Заповед №РД11-842 от 20.06.2014 г. на Изпълнителния директор проф. П. Моллов на
БАБХ, набелязване на мерки и съвместни действия за недопускане на поява и
разпространение на заразни болести по животните в областта вследствие на обилните
валежи и образувалите се наводнения.
По точка 1:
Д-р Здравко Иванов информира членовете на комисията, че поради настъпила
промяна в ръководството на ОДБХ Ямбол се налага актуализиране на състава на комисията.
Актуализацията е отразена в заповед №РД01/0045 от 24.06.2014 г. на Областния управител
на област Ямбол. Д-р Иванов изчете състава на комисията с имената на членовете и техните
координати с цел отбелязване на промени в посочените контакти. Техническият секретар на
ОЕК отбеляза новите координати на членовете и пое ангажимента да актуализира списъка с
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членовете, който по-късно ще бъде изпратен до всички. Заповедта се прилага към настоящия
протокол.
По точка 2:
Д-р Иванов запозна присъстващите със Заповед №РД11-842 от 20.06.2014 г. на
Изпълнителния директор проф. П. Моллов на БАБХ и Заповед №РД11-867 от 20.06.2014 г.
на зам.изпълнителния директор на БАБХ д-р Радослав Карабаджаков относно за
предприемане на действия в районите опасни за наводнения при обилни валежи.
Обстановката след проливните дъждове в област Ямбол е спокойна и няма случаи на
засегнати животновъдни обекти, съобщи директорът на ОДБХ Ямбол д-р Здравко Иванов.
Относно заповедите и мерките, които трябва да се набележат д-р Иванов предостави
думата на д-р Стоян Колев - Началник отдел "Здравеопазване на животните" ОДБХ – Ямбол.
Г-н Колев подчерта още веднъж целта на заседанието - с представители на
отговорните институции да бъдат обсъдени мерките за предотвратяване на опасни болести
по животните при възникване на бедствия, както и координацията между различните
ведомства. Д-р Колев изброи техниката и оборудването, с които ОДБХ разполага – 2
ветеринарно-дезинфекциозни машини, гръбни пръскачки, препарати за дезинфекция и др., за
извършване на дезинфекция. В областта има и екарисажна кола, която извършва извозване
на трупове на умрели животни до екарисажа във Варна. Собствениците на животновъдни
стопанства, особено тези намиращи се около водни обекти, са предупредени при опасност да
сигнализират на органите на ОДБХ.
Д-р Стоян Колев даде думата на комисар Йордан Събев за представяне на
готовността на ОУПБЗН за действие при наводнения. Комисар Събев информира
присъстващите, че към Областно управление
„Пожарна безопасност и защита на
населението” има 20 души спасителен отряд, оборудван със специализирана техника за
изпомпване, ямболската служба има 40 души пожарникари, а при нужда могат да се извикат
на помощ и от съседни служби. Предстои получаването на две помпи за отпадни води.
Комисар Събев докладва за състоянието на язовир Кринчовица („Двата чучура“), което
остава спокойно.
Директорът на РЗИ Ямбол д-р Лиляна Генчева заяви, че Регионалната здравна
инспекция отговаря за профилактичните и лечебни имунизации на животните. От началото
на годината до сега РЗИ Ямбол е отчела 23 души, ухапани от бездомни кучета и 1 случай на
ухапан от прилеп. През миналата година ухапаните от улични кучета са били 48. Съществува
проблем с противобясната ваксина информира д-р Генчева. Единствено в община Стралджа
все още няма изграден приют за безстопанствени кучета. Към момента те ползват под наем
приюта в община Тунджа. Директорът на РЗИ Ямбол докладва, че на проведения
Регионалния съвет по медицинско осигуряване на населението при бедствия, аварии и
катастрофи всяко лечебно заведение е заявило готовност в случай наводнение.
От ОД „Земеделие“ Ямбол информация за наличната техника и оборудване даде Димо
Ченгелийски - Старши експерт в ГД „Аграрно развитие” на ОД "Земеделие” – Ямбол - при
разпореждане на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Ямбол, могат да бъдат
предоставени 2 автомобила с висока проходимост от Ямбол. От общинските служби в
Стралджа и Елхово са на разположение по още 1 автомобил с висока проходимост.
Диан Димитров – Зам.-командир по логистиката В.Ф. 26030 – Безмер докладва за
готовността за реакция при извънредни ситуации, както и техниката, с която разполагат. Във
военното формирование в Кабиле има специално оборудван модул за наводнения, който е в
състав от 30 души. Те разполагат с лодки и техника с висока проходимост.
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ОД на МВР разполага с високо-проходими коли и човешки ресурси, които могат да
бъдат мобилизирани в случай на извънредни ситуации.
В точка Разни д-р Генчева сподели за скъпите ваксини, които се плащат от
Министерството на здравеопазването. Тя отново даде предложение към общинските
епизоотични комисии да бъдат включени представители от Регионалните здравна инспекция.
Д-р Стоян Колев пое ангажимента да съдейства за включване на представители от РЗИ Ямбол
в общинските комисии.
Поради изчерпване на дневния ред Зам.-председателят на ОЕК Ямбол д-р Здравко
Иванов благодари на участниците и закри заседанието.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЛАСТНА
ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ: /П/
Д-Р ЗДРАВКО ИВАНОВ
ДИРЕКТОР НА ОДБХ - ЯМБОЛ
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