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ПРОТОКОЛ  

от заседание на Областна епизоотична комисия – Ямбол,  
проведено на 03.10.2016 г. в Областна администрация Ямбол 

 
  Днес, 03.10.2016 г. от 10.00 ч. в сградата на Областна администрация - Ямбол, се 

проведе заседание на Областна епизоотична комисия - Ямбол. 
  На заседанието присъстваха следните членове: 
Диана Динкова - Заместник областен управител на област Ямбол 
Д-р Николай Георгиев – Директор на ОДБХ Ямбол 
Д-р Стоян Колев – Началник отдел „Здравеопазване на животните“ - ОДБХ - Ямбол  
Д-р Лиляна Генчева –Директор на РЗИ – Ямбол 
Комисар Георги Кючуков –  Началник отдел „Охранителна полиция“ -  Ямбол  
Николай Колев  - Началник група ПД и ПК РДПБЗН Ямбол 
Инж. Емилия Симеонова - Лесничей в  Държавно горско стопанство – „Тунджа” – Ямбол 
Инж. Стойчо Иванов – Началник сектор „Гранично наблюдение“ РДГП-Елхово 

 Заседанието бе открито и водено от Диана Динкова – Зам. областен управител на 
област Ямбол в качеството й на председател на Областна епизоотична комисия - Ямбол.  

 Заседанието протече при следния дневен ред: 
1. Запознаване членовете на комисията с епизоотичната обстановка в Р Турция и 

 актуалното състояние на епизоотичната обстановка в област Ямбол 
2. Обсъждане и набелязване на конкретни мерки за предотвратяване на 

 проникването и разпространението на болестите по животните  на територията на 
 област Ямбол 

3. Разни 

 По точка 1: 
 Председателят на ОЕК Диана Динкова информира членовете на комисията, че 
заседанието се свиква във връзка с епизоотичната обстановка в Р Турция по отношение на 
болестите шап, шарка по овцете и козите и чума по дребните преживни животни. Тя 
предостави думата на д-р Николай Георгиев – Директор на ОДБХ Ямбол за представяне на 
епизоотичната ситуация в съседна Турция  и област Ямбол.  
 Д-р Николай Георгиев запозна членовете на комисията с писмо  изх.№ 5709-ЗЖКФ от 
26.09.2016 г. на изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев относно опасността от 
болестите шап, шарка по овцете и козите и чума по дребните преживни животни, появила се 
вследствие на проведения мюсюлмански празник „Курбан Байрям“, водещ до движение на 
хора, животни и стоки. Д-р Георгиев фокусира вниманието на членовете на комисията върху 
мерките за контрол, които трябва да се вземат на територията на област Ямбол, подробно 
разписани в писмото на директора на БАБХ.   
 Д-р Стоян Колев - Началник отдел „Здравеопазване на животните“ - ОДБХ – Ямбол 
направи кратък обзор на епизоотичната ситуация на територията на областта. Към момента 
епизоотичната обстановка на територията на област Ямбол е относително спокойна, но 
ситуацията остава тревожна предвид засиленото движение на живи животни и животински  



 
ОБЛАСТНА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ЯМБОЛ 

Областна администрация - Ямбол 

 
гр. Ямбол, ул. “Жорж Папазов” № 18, тел.  68-68-14, факс 66-22-77 

http:/yambol.government.bg 

 
продукти от Р Турция. Д-р Колев информира членовете, че от 20 години на територията на 
областта не са констатирани случаи на шап. Към момента възможността за шап е много 
голяма, а ваксинацията за тази болест е забранена от ЕК.  
 По отношение на нодуларния дерматит, който беше констатиран през април месец д-р 
Колев даде кратко разяснение на извършените действия на територията на областта. 
Унищожени са всички животни в констатираните огнища на болестта в селата Кабиле, 
Генерал Тошево и Веселиново. Извършена е масова ваксинация на животните и 
необходимата дезинсекция на местата.  
 По точка 2: 
 По точка 2 от дневния ред бяха набелязани мерки  за недопускане на заболяванията 
шап, шарка и чума на територия на област Ямбол. Въвежда се засилен надзор в граничните 
общини, извършване на клинични обследвания и ранно откриване на клинични признаци на 
болестта шап, шарка по овцете и козите и чума по дребните преживни животни. Във всички 
общини на областта предстоят общински епизоотични комисии за набелязване на конкретни 
мерки по места. Предстоят проверки по пазарите на животни, засилен контрол до кланиците 
и вземане на незабавни проби при съмнения за заболели животни.  
 Във връзка с набелязаните мерки комисията взе решение областният управител да 
издаде заповед, която да бъде сведена до знанието на заинтересованите страни в най-кратък 
срок.   
 Поради изчерпване на дневния ред председателят на комисията Диана Динкова закри 
заседанието.  

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/П/ 
ДИАНА ДИНКОВА 
ЗАМ. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 

 


