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ПРОТОКОЛ  
от заседание на Областна епизоотична комисия – Ямбол,  

проведено  на 07.07.2014 г. в Областна администрация Ямбол 
 

Днес, 07.07.2014 г. от 14.00 ч. в сградата на Областна администрация - Ямбол, се проведе 
извънредно заседание на Областната епизоотична комисия - Ямбол. 

На заседанието присъстваха следните членове: 
Иван Иванов - Заместник областен управител на Област Ямбол 
д-р Здравко Иванов - Директор на ОДБХ - Ямбол 
д-р Стоян Колев– Началник отдел "Здравеопазване на животните" - ОДБХ  
инсп. Милен Йорданов - ОД на МВР – Ямбол 
Диан Димитров – Зам.-командир по логистиката В.Ф. 26030 – Безмер 
Д-р Юлия Вълкова – Главен инспектор в  Регионална здравна инспекция – Ямбол 
Инж. Митошка Ишмериева  - ОД "Земеделие” – Ямбол  
Живко Бянов - Началник на с-р ППДиК  ОУ ПБЗН Ямбол 
Инж. Емилия Симеонова – Лесничей ДГС „Тунджа“ Ямбол  

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

Заседанието бе открито и водено от Иван Иванов – Зам. областен управител на област 
Ямбол и Председател на ОЕК Ямбол, който информира присъстващите за основанието за 
свикване на заседанието, а именно първично възникнало огнище на заболяването Син език 
в с. Мандрица, общ. Ивайловград, обл.Хасково. Във връзка с възникналата ситуация са 
издадени две заповеди на  Изпълнителния директор на БАБХ проф. Пламен Моллов - 
Заповед № РД11-1073 от 04.06.2014 г. и Заповед № РД11-1074 от 04.07.2014 г.  

Г-н Иванов предложи една единствена точка да бъде разгледана на заседанието – 
Запознаване на членовете на комисията със съдържанието на заповедите и набелязване на 
мерки. За целта председателят предостави думата на д-р Здравко Иванов.  

Д-р Иванов представи информация за особеностите на самото заболяване, причините за 
неговото възникване и исторически данни за епидемиологичното развитие на болестта. 
След което присъстващите бяха запознати  със Заповед №РД11-1073 от 04.07.2014 г. и 
Заповед № РД11-1074 от 04.07.2014 г.  на Изпълнителния директор проф. П. Моллов на 
БАБХ, издадени във връзка с констатирано заболяване Син език на територията на област 
Хасково. Д-р Иванов подчерта, че заболяването не е опасно за хората.  

Относно мерките, които трябва да се набележат във връзка със заболяването Син език 
д-р Иванов предостави думата на д-р Стоян Колев - Началник отдел "Здравеопазване на 
животните" ОДБХ – Ямбол. Д-р Колев представи накратко Програмата за надзор по болестта 
син език, която се изпълнява от ОДБХ Ямбол. От месец март до месец ноември се вземат 
профилактично кръвни проби на животните в общините Болярово и Елхово, със светлини 
лампи си извършва улавяне на куликоиди, носители на вируса син език. 

С цел     
Д-р Колев предложи членовете на комисията да вземат следните решения, които да 

бъдат вписани в Заповед на Областния управител на област Ямбол:  
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1. Областният управител да издаде заповед за незабавно провеждане на заседания на 

общинските епизоотични комисии на общините Ямбол, Тунджа, Елхово и Стралджа и 
Болярово за предприемане на своевременни мерки за недопускане на заболяването „син 
език“ на територията на област Ямбол. 

2. Кметовете и кметски наместници по места да изготвят списъци на стопаните с 
актуален брой едри и дребни преживни животни и свине и да ги предадат на официалните 
ветеринарни лекари по общини. 

3. Служителите на ОДБХ Ямбол да извършват клинични прегледи на едрите и дребни 
преживни животни през 14 дни, като за констатациите да се съставят протоколи за здравния 
статус на животните. 

4. Да се забрани нощното пашуване на животни, както и пашата в гористи местности, 
дерета, блатисти места и в близост до водни басейни, където популацията на комари и 
куликоиди е най-голяма.  

5. Да се забранят изложбите и пазарите на ЕПЖ и ДПЖ на територията на областта. 
6. Да се забрани движението на живи ЕПЖ и ДПЖ в предпазната зона, включваща 

общините Елхово, Болярово и „Тунджа” , освен случаите за незабавно клане на животните. 
7. Органите на РУП да засилят контрола на проверките на транспортните средства за 

превоз на живи животни.  
8. Собствениците на животни да извършват периодично дезинсекция на оборите и 

района около тях, като своевременно уведомят  за това собствениците на „пчелини“, ако 
наблизо има такива.  

9. Стопаните на животни да информират своевременно официалните лекари по 
общини за настъпили промени в здравния статус на животните. 

Предложените решения за превантивни мерки бяха приети от членовете на комисията.  
Председателят на ОЕК Иван Иванов пое ангажимента решенията да бъдат вписани в 

Заповед на Областния управител на област Ямбол, която ще бъде сведена до знанието на 
заинтересованите страни в най-кратък срок. 

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 

 
 


