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ПРОТОКОЛ  
от заседание на Областна епизоотична комисия – Ямбол,  

проведено на 15.04.2016 г. в Областна администрация Ямбол 
 

  Днес, 15.04.2016 г. от 11.00 ч. в сградата на Областна администрация - Ямбол, се 
проведе спешно заседание на Областната епизоотична комисия - Ямбол. 

  На заседанието присъстваха следните членове: 
Диана Динкова - Заместник областен управител на Област Ямбол 
Д-р Николай Георгиев – Директор на ОДБХ Ямбол 
Д-р Стоян Колев – Началник отдел „Здравеопазване на животните“ - ОДБХ - Ямбол  
Д-р Лиляна Генчева –Директор на РЗИ – Ямбол 
Комисар Георги Кючуков –  Началник отдел „Охранителна полиция“ -  Ямбол  
Зооинж. Димо Ченгелийски – Ст. Експерт  ОД "Земеделие” – Ямбол  
Майор Диан Димитров – в.ф. 26030 – Безмер, Заместник-командир по логистиката 
Николай Елков - Специалист ловно стопанство, ЛРД „Диана“ 
Живко Бянов  - Началник сектор ПиКД РДПБЗН Ямбол 
Инж. Емилия Симеонова - Лесничей в  Държавно горско стопанство – „Тунджа” – Ямбол 

 
 Заседанието бе открито и водено от Диана Динкова – Зам. областен управител на 

област Ямбол и Председател на ОЕК Ямбол при следния дневен ред: 
1. Актуализиране на състава на Областната епизоотична комисия  
2. Информация относно епизоотичната обстановка в страната и областта във 

връзка с възникналото огнище на нодуларен дерматит в с. Воден и с. 
Черногорово община Димитровград, област Хасково   

3. Обсъждане на мерки за предотвратяване възникването на болестта на 
територията на ямболска област 

 Заседанието бе открито и водено от Диана Динкова – Зам. областен управител на 
област Ямбол и Председател на ОЕК Ямбол. Извънредното заседание се свиква във връзка с 
констатирано огнище на огнище на нодуларен дерматит в с. Воден и с. Черногорово община 
Димитровград, област Хасково и издадена заповед № РД11-571 от 13.04.2016 г. на 
изпълнителния директор на БАБХ Д-р Дамян Илиев.     
 По точка 1: 
 Председателят на ОЕК Диана Динкова информира членовете на комисията, че поради 
настъпила промяна в структурата на някои институции се налага актуализиране на състава на 
комисията. Тя представи пред членовете на комисията новия състав, който беше приет чрез 
гласуване. Препис от Заповедта ще бъде връчен на членовете на комисията за сведение и 
изпълнение.  
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 По точка 2: 
 Д-р Николай Георгиев – Директор на ОДБХ Ямбол информира членовете на 
комисията относно епизоотичната обстановка в страната и областта. На територията на 
страната има възникнало огнище на нодуларен дерматит в с. Воден и с. Черногорово община 
Димитровград, област Хасково. На 14.04.2016 г. е констатирано още едно огнище на 
болестта в с. Воденичарово, област Стара Загора. В тази връзка Областната дирекция по 
безопасност на храните Ямбол е в повишена епизоотична готовност. Издадена е заповед 
№РД11-571 от 13.04.2016 г. на изпълнителния директор на БАБХ Д-р Дамян Илиев относно 
мерките за недопускане разпространението на територията на областта и страната на 
болестта по едрите преживни животни.  
 Клиничната картина на заболяването и епзоотичната обстановка в област Ямбол бяха 
представени от д-р Стоян Колев - Началник отдел „Здравеопазване на животните“ - ОДБХ – 
Ямбол. На територията на областта няма констатирани случаи на заболели животни. 
Заболяването се следи от миналата година. Д-р Колев информира членовете на комисията, че 
ОДБХ Ямбол е в повишена епизоотична готовност. Предстои в петте общини на областта да 
се проведат заседания.  
 По точка 3: 
 Д-р Колев представи конкретните мерки, които ОДБХ Ямбол е предприела за 
недопускане разпространението на територията на областта и страната на болестта по едрите 
преживни животни, вписани в заповед №447/14.04.2016 г. на директора на Началник отдел 
„Здравеопазване на животните“ - ОДБХ – Ямбол д-р Георгиев.  
 Във връзка с набелязаните мерки комисията взе решение областният управител да 
издаде заповед за предотвратяване възникването на заболяването на територията на областта, 
която да бъде сведена до знанието на заинтересованите страни в най-кратък срок.   
 Поради изчерпване на дневния ред Председателят на ОЕК Ямбол Диана Динкова 
закри заседанието.  
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/П/ 
ДИАНА ДИНКОВА 
ЗАМ. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 

 


