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ПРОТОКОЛ  
от проведено заседание на Областна епизоотична комисия - Ямбол  

на 14.10.2013 г. 
 

 
Днес, 14.10.2013 г. от 14.00 ч. в зала №2 на Областна администрация Ямбол, се проведе 

редовно заседание на Областната епизоотична комисия - Ямбол. 
В заседанието взеха участие: 

Иван Иванов - Заместник областен управител на Област Ямбол 
д-р Добромир Димитров - Директор на ОДБХ - Ямбол 
Величко Петков – Главен инспектор  ОДБХ - Ямбол 
Д-р Лиляна Генчева - Директор на Регионална здравна инспекция – Ямбол 
Комисар Георги Кючуков – Началник отдел „Охранителна полиция” при Областна дирекция 
на МВР – Ямбол 
Зооинж.Димо Ченгелийски  - Областна дирекция "Земеделие” – Ямбол 
Живко Бянов - Началник на с-р ППДиК  ОУ ПБЗН Ямбол 
Д-р Пенка Димитрова– Началник мед.пункт на в.ф. 26030 Безмер 
Емилия Симеонова – Лесничей в  Държавно горско стопанство  "Тунджа" – Ямбол 

Протоколът на заседанието се води от Мариела Павлова – Технически секретар на 
Областната епизоотична комисия - Ямбол.  

Заседанието бе открито и водено от Иван Иванов – Зам. областен управител на област 
Ямбол и Председател на ОЕК Ямбол, който представи дневния ред: 

1. Актуализиране на състава на Областната епизоотична комисия  
2. Запознаване със Заповед РД09-673 от 07.10.2013 г. на Министъра на земеделието 

и храните 
3. Информация за епизоотичната обстановка в област Ямбол 
4. Вземане на решения 

 
По точка 1: 
Г-н Иван Иванов - Председател на ОЕК Ямбол информира членовете на комисията, че 

поради настъпила промяна в ръководството на Областна дирекция земеделие Ямбол се 
налага актуализиране на състава. В администрацията е постъпила писмо от Директора на ОД 
Земеделия г-жа Добрева, с което тя определя зооинж. Димо Ченгелийски за член на 
Областната епизоотична комисия. Актуализираният състав ще бъде отразен в заповед на 
Областния управител на област Ямбол. 
 

По точка 2: 
Г-н Иванов даде думата на д-р Добромир Димитров - Директор на ОДБХ – Ямбол, 

който запозна присъстващите със Заповед №РД09-673 от 07.10.2013 на Министъра на 
земеделието и храните. По точка 1 от заповедта д-р Димитров докладва, че са проведени 
общински епизоотични комисии във всички общини в областта, на които са набелязани  
мерки за недопускане на заболяването на територията на областта.  
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По точка 3: 
Д-р Димитров докладва за епизоотичната обстановка в област Ямбол, която към 

момента е спокойна, няма съмнения за шарка по овцете и козите. Институцията е в режим на 
наблюдения, тъй като няма сигнали за заболели животни на територията на областта. 
Извършват се ежедневни клинични прегледи, създадена е организация за дежурство и 
своевременно подаване на информация за епизоотичната обстановка от страна на ОДБХ. 
Още при предния случай на заболели животни в село Питион, префектура Еврос, Република 
Гърция са взети мерките за ограничаване на търговията на животни. Известен риск за 
разпространението на шарката според д-р Димитров носят бежанците, които могат да 
пренасят живо необработено месо. Гранична полиция при ГКПП Лесово също съдейства за 
неразпространение на болестта сред животните чрез проверки на преминаващите коли и 
преноса на животинска храна.  
Обсъдени също възможностите за ваксинация на животните с цел избягване на тяхното 
унищожаване. Д-р Димитров припомни, че това е изискване на ЕС. При унищожаване на 
болните и заразени животни стопаните им получават съответното обезщетение.  

 
По точка 4: 
Председателят на ОЕК предложи на членовете Областната епизоотична комисия да 

излезе с предложение до Областния управител да издаде заповед относно налагането на 
мерки за ограничаване на болестта шарка по овцете и козите в област Ямбол. Членовете 
дадоха своето съгласие. 

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на ОЕК Ямбол г-н Иван Иванов 
благодари на участниците и закри заседанието.  
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 
ИВАН ИВАНОВ 
ЗАМ.ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 

 
 

 


