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ПРОТОКОЛ 

от заседание на Областна епизоотична комисия-Ямбол, 
проведено на 21 юни 2018 г. в Областна администрация Ямбол  

  
Днес, 21 юни 2018 г. в сградата на Областна администрация Ямбол се проведе 

спешно заседание на Областна епизоотична комисия Ямбол (ОЕК).  
На заседанието присъстваха следните членове:  

1. Д-р Николай Георгиев – Директор на ОДБХ Ямбол  
 2. инж. Емилия Симеонова  - Лесничей в ДГС  „Тунджа“ Ямбол  
 3. зооинж. Димо Ченгелийски - Старши експерт в ГД „Аграрно развитие“ на ОД 

„Земеделие“ – Ямбол 
и следните представители: 

 4. Димитър Иванов – РДГП – Елхово 
 5. ст.инсп.Георги Белчев – ОД МВР – Ямбол 
 6. Д-р Наташа Капсъзова – РЗИ-Ямбол 
 7. ст.инсп. Николай Колев – РДПБЗН- Ямбол 

 
Заседанието на Областна епизоотична комисия Ямбол беше открито и водено от 

Димитър Иванов – Областен управител на област Ямбол. Той съобщи на членовете, че 
настоящото заседание се свиква спешно поради констатирано огнище на болестта чума по 
дребните преживни животни в с. Воден, общ. Болярово. В тази връзка г-н Иванов запозна 
членовете с издадена Заповед №РД11-1065 от 20.06.2018 г. (приложена към протокола) на 
Изп. Директор на БАБХ Д-р Д. Илиев относно необходимите дейности и мерки, които 
следва да се предприемат за недопускане разпространението на болестта.  

След представяне на текста на заповедта Д. Иванов даде думата на д-р Николай 
Георгиев - Директор на ОДБХ-Ямбол, който да информира членовете за епизоотичната 
обстановка в засегнатите населени места  и конкретните действия, които се извършват на 
място от служителите на дирекцията. Д-р Георгиев даде хронологични сведения за 
заболяването, което се появява за първи път през 1942 г. в Африка.  В Европа болестта е 
регистрирана в огнища в турската част на Тракия в непосредствена близост до България. 
Заболяването е констатирано и в Ирак, Сирия, Йордания. В България това е първото 
появяване на болестта. Въпреки че това е инфекциозна болест по овцете и козите, 
характеризираща се с висока смъртност, д-р Георгиев увери членовете на комисията, че 
няма опасност за хората. 

Д-р Георгиев съобщи, че преди дни е получен сигнал от с. Воден, общ. Болярово  
от  овцеферма за отглеждане на 254 овце, 6 мъжки и 80 агнета за повишена заболеваемост 
на няколко животни. Ветеринарният лекар, който има сключен договор с овцефермата, е 
приложил лечение с антибиотици, но то не е повлияло. Едното животно умира, другото е в 
тежко състояние, третото е с температура 41 градуса. Незабавно са взети проби от този 
обект и съседните му – козеферма и още два обекта, намиращи се в село Воден. От 
проверените четири обекти, три дават положителни резултати за болестта чума по 
дребните преживни животни. Специалистите от ОДБХ Ямбол са в процес на изясняване 
на причините довели до появата на болестта по ДПЖ на територията на областта. Водени 
са разговори със собствениците на овцеферми в региона, с кметовете на селищата и с 
полицията, но до този момент първоизточникът на болестта не е открит. 
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Д-р Георгиев информира областния управител и членовете на комисията относно 

всички действия и мерки, които са предприели в ОДБХ-Ямбол. В рамките на днешния ден 
хуманно ще бъдат евтаназирани около 500 животни в заразените ферми като 
собствениците на тези животни ще бъдат обезщетени. Днес също така е изпратен екип от 
23 ветеринари от Ямбол, оборудван с мобилна техника, дезинфектанти и предпазни 
средства, който в следващите дни ще извършва почистване и многократна дезинфекция на 
помещенията за дребни преживни животни, оборудването, транспортните средства, 
дворовете и улиците в и около животновъдните обекти, клинични прегледи и вземане на 
кръвни проби. В екипите, които ще работят в района, ще участват и колеги от Шумен, 
Разград, Търговище, Сливен и София. 

Нови заболели животни към настоящия момент няма докладва г-н Георгиев. Има 
още един сигнал от овцеферма в село Златари, където са докарани нови животни от с. 
Гранитово. Взети са проби, които до два дни трябва да дадат резултати, които д-р 
Георгиев се надява да бъдат отрицателни.   

Г-н Иванов зададе въпрос за възможността дивите животни да бъдат заразени, на 
който д-р Георгиев отговори, че дивите животни са само приносители на болестта и засега 
няма опасност от зараза при тях. 

Другите сериозни мерки, които ще се предприемат са по отношение на суровото 
мляко и месото добито до момента. Съгласно заповедта суровото мляко добито от дребни 
преживни животни в животновъдните обекти в с. Воден ще се унищожи на място, а в 
общините от наблюдаваната зона млякото следва да бъде пастьоризирано. Добитото до 
момента месо от ДПЖ с произход от територията на общините по т. Ш. от заповедта ще се 
подлага на специфична термична обработка за елиминиране на риска от разпространение 
на заболяването. 

В края на заседанието д-р Георгиев се обърна към членовете за съдействие по 
отношение движението на дребни преживни животни на територията на областта. 
Придвижването и транспорта на едри и дребни преживни животни да се извършва 
съгласно заповедта на БАБХ. 

Областният управител Димитър Иванов също призова членовете на комисията да 
съдействат на служителите на ОДБХ - Ямбол при изпълнение на заповедта на БАБХ и 
набелязаните мерки за недопускане на разпространението на болестта чума по дребните 
преживни животни на територията на област Ямбол. 

Поради изчерпване на дневния ред областният управител Димитър Иванов закри 
заседанието.  

Приложение: Заповед №РД11-1065 от 20.06.2018 г. 
 

 
 
 

ДИМИТЪР ИВАНОВ /П/ 
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