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ПРОТОКОЛ  
от заседание на Областна епизоотична комисия – Ямбол,  

проведено на 04.03.2015 г. в Областна администрация Ямбол 
 

Днес, 04.03.2015 г. от 11.00 ч. в сградата на Областна администрация - Ямбол, се проведе 
заседание на Областната епизоотична комисия - Ямбол. 

На заседанието присъстваха следните членове: 
Диана Динкова - Заместник областен управител на Област Ямбол 
Д-р Николай Георгиев – и.д. Директор на ОДБХ Ямбол 
Д-р Лиляна Генчева –Директор на Регионална здравна инспекция – Ямбол 
Георги Кючуков - Началник отдел „Охранителна полиция“  
Зооинж. Димо Ченгелийски – Ст. Експерт  ОД "Земеделие” – Ямбол  
Инж. Емилия Симеонова – Лесничей, ТП ДГС „Тунджа“ 
Д-р Пенка Димитрова – в.ф. 26030 – Безмер, Началник мед. пункт 
Николай Колев  - Началник група ПД и ПК РДПБЗН Ямбол 
Николай Елков – Специалист ловно стопанство, Ловно-рибарско дружество „Диана“ 
гр.Ямбол 

 Протоколът се води от Мариела Павлова – Технически секретар на Областната 
епизоотична комисия.   
 Заседанието бе свикано във връзка с констатирани случаи на заболяването туларемия 
в страната, единият от които е регистриран в област Ямбол по предложение на д-р Генчева 
Директор на РЗИ – Ямбол с писмо изх. РД06-511/25.02.2015 г. 
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 състава на Областната епизоотична комисия 
2. Запознаване на членовете на Областната епизоотична комисия с писмо №16-

00-14 от 17.02.2015 г. на МЗ 
3. Кратки данни за заболяването туларемия при хората 
4. Обсъждане на необходимите профилактични мерки за предотвратяване 

възникването и разпространението на болестта при хората на територията на 
област Ямбол, съгласно указанията на МЗ 

5. Мероприятия от страна на ОДБХ за профилактика и борба с болестта 
туларемия 

6. Разни 
  
 По първа точка председателят направи предложение в състава на комисията да бъде 

приет като нов член представител на Ловно-рибарско дружество „Диана“ Ямбол -  Николай 
Елков, Специалист ловно стопанство към дружеството. Предложението беше гласувано и 
прието единодушно от всички членове. Новият поименен състав на комисията ще бъде 
вписан в Заповед на областния управител на област Ямбол. 
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  По точка втора д-р Генчева запозна членовете на Областната епизоотична комисия с 
писмо №16-00-14 от 17.02.2015 г. на Министерство на здравеопазването. В него са описани 
регистрираните 15 случая на туларемия в страната, единият от които е на територията на 
област Ямбол. Обобщената справка от информацията в МЗ показва, че при 7 от случаите се 
касае за ловци, при които заразяването е вследствие обработка и консумация на умрели диви 
зайци и намерена отстреляна птица. При 5 от случаите се касае за лица, живеещи при лоши 
санитарно-битови условия и наличие на гризачи в жилищните помещения. Заболелите са във 
възрастовия диапазон от 37 г. до 74 г., сред заболелите има и четири деца на 2 г. и 6 м., 3 г., 
11 г. и 14 г.   
     Д-р Генчева запозна членовете на комисията с необходимите мерки и мероприятия за 
предотвратяване възникването  и разпространението на болестта при хората, взети  по време 
на заседание на Националния координационен съвет за управление на Националната 
програма за профилактика и контрол на векторно-предавани транмисивни инфекции при 
хората.  
 По трета точка директорът на РЗИ Ямбол предостави кратки данни за заболяването 
туларемия при хората. 
 По точка 4 от дневния ред бяха обсъдени необходимите профилактични мерки за 
предотвратяване възникването и разпространението на болестта при хората на територията 
на област Ямбол, съгласно указанията на МЗ. За предотвратяване възникването и 
разпространението на заболяването в областта всички общопрактикуващи лекари са 
предупредени и са с повишено внимание. В готовност за приемане на болни е МБАЛ „Св. 
Пантелеймон“ в гр. Ямбол. При съмнения за случай на инфекциозното заболяване се вземат 
проби и изпращат за изследване.  
 По точка 5 д-р Николай Георгиев - и.д. Директор на ОДБХ Ямбол представи  
мероприятията и дейностите от страна на ОДБХ за профилактика и борба с болестта 
туларемия. Д-р Георгиев обяви строг ветеринарен контрол и засили вниманието на 
собствениците на хранителни и преработвателни обекти по отношение на хигиенните мерки. 
Той подчерта също, че кметовете на общини трябва да извършат незабавна профилактична 
дератизация и дезинсекция за гризачи и кърлежи. 
 Поради изчерпване на дневния ред Председателят на ОЕК Ямбол Диана Динкова 
благодари на участниците и закри заседанието.  
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/П/ 
ДИАНА ДИНКОВА 
ЗАМ. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 

 
 

 


