РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

ПРОТОКОЛ
от заседание на Областна епизоотична комисия-Ямбол,
проведено на 12 септември 2017 г. в Областна администрация Ямбол
Днес, 12 септември 2017 г. в сградата на Областна администрация Ямбол се
проведе заседание на Областна епизоотична комисия Ямбол (ОЕК).
На заседанието присъстваха следните членове:
1. Волен Дичев – Заместник областен управител
2. Д-р Стоян Колев - Началник отдел „Здравеопазване на животните“ ОДБХЯмбол
3. Д-р Лиляна Генчева – Директор на РЗИ-Ямбол
4. Милен Йорданов - ОД на МВР Ямбол
5. Гл.инспектор Стойчо Иванов - началник сектор „ГН“ РДГП Елхово
6. Николай Колев - РДПБЗН Ямбол
7. инж. Емилия Симеонова - Лесничей в ДГС „Тунджа“ Ямбол
8. зооинж. Димо Ченгелийски - Старши експерт в ГД „Аграрно развитие“ на ОД
„Земеделие“ – Ямбол
9. Георги Сеизов – ПМГ „Атанас Радев“, гр. Ямбол, Орнитолог
Заседанието на Областната епизоотична комисия Ямбол бе открито и водено от
Волен Дичев – Заместник областен управител, в качеството му на председател на
комисията. Г-н Дичев информира членовете на Областната епизоотична комисия, че
настоящото заседание се свиква на основание Заповед № РД11- 1830/04.09.2017 г. на
Изпълнителния директор на БАБХ относно необходимостта от предприемане на мерки за
спазване на изискванията към регламентирани пазари на животни и хуманно отношение
към животните на пазарите. Искането на агенцията за разглеждане проблема на областно
ниво се основава на доклада за сериозни проблеми във връзка с хуманно отношение към
животните на пазарите за животни в България по наблюдения, извършени от организация
за защита на животните „Анималс Ейнджълс. Г-н Дичев уточни, че вземането на мерки е в
съответствие на Регламент (ЕО) №1/2005 на Съвета на ЕС и докладите на
специализираната международна организация „Анималс Ейнджълс“. Председателят на
ОЕК предостави думата на д-р Стоян Колев - Началник отдел „Здравеопазване на
животните“ ОДБХ-Ямбол за представяне на информация относно състоянието на пазарите
за животни на територията на областта и отношението към животните.
Д-р Стоян Колев направи кратко изложение на постъпилия трети доклад за
сериозни проблеми във връзка с хуманно отношение към животните на пазарите за
животни в България по наблюдения, извършени от организация за защита на животните
„Анималс Ейнджълс през месец юли 2017 г. Направените проверки от организацията са
както на регламентирани и така и на нерагламентирани пазари за животни на територията
на страната. Д-р Колев докладва за основните констатирани нарушения по пазарите за
живи животни: транспортиране на животните в превозни средства, които не отговарят на
изискванията за хуманно отношение, оставяне на животните на открито при високи
температури, липса на храна и вода за животните. Област Ямбол не е цитирана в доклада
на „Анималс Ейнджълс“, допълни д-р Колев. Пълният текст на документа е приложен към
настоящия протокол (Приложение 1).
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Д-р Колев представи информация за пазарите за живи животни на територията на
област Ямбол. В региона са регистрирани два животински пазара – единият в гр. Ямбол, а
другият в гр. Елхово. Те функционират в пазарните дни понеделник и четвъртък в гр.
Ямбол, в сряда и събота в гр. Елхово. Пазарът в гр. Ямбол е предвиден за продажба на
едри и дребни преживни животни, съществуват навеси, рампа за сваляне на животните,
има портали и отговорник за пазара. Основно там се продават малки прасета,
кокошки,бройлери, яйца и понякога еднокопитни животни.
Относно пазара в гр. Елхово д-р Колев информира, че общинската комисия вече е
набелязала мерки за подобряване състоянието на пазара – поставяне на рампа за сваляне
на животните, поставяне на портал и назначаване на пряк отговорник.
За осъществяване на организация и контрол в дългосрочен план на пазарите за
животни е необходимо да се спазва Наредба 44 от 29 октомври 2003 г. за ветеринарносанитарните изисквания към пазарите за животни като се акцентира контролът да бъде
насочен към транспортирането на животните. В тази връзка д-р Колев предложи
Областната епизоотична комисия да вземе решение за предприемане на следните мерки
от страна на общините:
1. Провеждане на заседания на общинските епизоотични комисии, които да
набележат мерки за повишаване на контрола върху дейността на регистрираните пазари
2. Общините, на чиито територии има регистрирани пазари за животни да сключат
договори с регистриран ветеринарен лекар, който да обслужва животинския пазар
3. Назначаване на отговорници на пазарите за животни, които да водят
входящ/изходящ дневник на постъпилите животни, да подават информация на
официалния лекар
4. Подобряване на състоянието на пазарите на животни на територията на областтапоставяне на рампи за сваляне на животните и портали на пазарите
5. Повишаване на контрола на движението на превозни средства при
транспортирането на животни от и до пазарите на живи животни на територията на област
Ямбол
Председателят на Областната епизоотична комисия г-н Дичев предложи
набелязаните мерки към общините да бъдат гласувани от членовете. Мерките бяха
единодушно приети от членовете на комисията. Решението на ОЕК ще бъде сведено до
знанието на заинтересованите страни.
В заключение г-н Дичев заяви, че е необходимо набелязаните мерки към общините
да бъдат изпълнени в най-кратък срок, за да покажем, че България се грижи за животните
и спазва европейските изисквания за хуманно отношение.
Поради изчерпване на дневния ред председателят на комисията Волен Дичев закри
заседанието.
Приложение 1: Доклад за сериозни проблеми във връзка с хуманното отношение
към животните на пазарите за животни в България по наблюдения, извършени от
организация за защита на животните „Анималс Ейнджълс през м. юли 2017 г.
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