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ПРОТОКОЛ 

от заседание на Областна епизоотична комисия-Ямбол, 
проведено на 30 октомври 2017 г. в Областна администрация Ямбол  

  
Днес, 30 октомври 2017 г. в сградата на Областна администрация Ямбол се проведе 

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

1. Волен Дичев – Заместник областен управител  
2. Д-р Добромир Димитров  -  ОДБХ-Ямбол 

 3. Д-р Лиляна Генчева – Директор  на РЗИ-Ямбол 
 4. Милен Йорданов -  Началник група ОД на  МВР Ямбол 
 5. Димитър Иванов - Началник сектор РКЦ РДГП   Елхово  
 6. Живко Бянов  -  Началник сектор ПКД РДПБЗН Ямбол  
 7. инж. Емилия Симеонова  - Лесничей в ДГС  „Тунджа“ Ямбол  
 8. зооинж. Димо Ченгелийски - Старши експерт в ГД „Аграрно развитие“ на ОД 
„Земеделие“ – Ямбол 
 9. Георги Сеизов – ПМГ „Атанас Радев“, гр. Ямбол, Орнитолог 
10. Димитър Солаков – ВФ 26030 Безмер, Зам. началник мед. пункт 

Заседанието протече при следния дневен ред: 
1. Запознаване членовете на комисията с епизоотичната обстановка  
2. Обсъждане и предприемане на спешни мерки за предотвратяване възникването 
на заболяването  на територията на област Ямбол 
3. Разни 
Заседанието бе открито и водено от Волен Дичев – Заместник областен управител, в 

качеството му на председател на комисията.  
Председателят на Областната епизоотична комисия Волен Дичев информира 

членовете, че настоящото заседание се свиква на основание Заповед № РД11- 
2167/25.10.2017 г. на Изпълнителния директор на БАБХ и Заповед №828/25.10.2017 г. на 
Директора на ОДБХ- Ямбол относно прилагане  на мерки за ветеринарномедицински 
контрол с цел превенция появяването и разпространението на заболяването на 
високопатогенна Инфлуенца тип „А“ и Нюкясълска болест по птиците в област Ямбол. 
Заболяването е констатирано в областите Хасково и Добрич. За представяне на 
епизоотичната обстановка и предприемане на необходимите мерки за предотвратяване 
възникването на заболяването на територията на областта думата беше предоставена на д-р 
Добромир Димитров от ОДБХ - Ямбол. 

Д-р Димитров информира присъстващите членове,че във връзка с констатираните  
огнища на болестта високопатогенна Инфлуенца тип „А“ и Нюкясълска болест по птиците 
ОДБХ – Ямбол е в повишена епизоотична готовност. Две са огнищата на болестта, 
констатирани в страната – в област Добрич в голяма ферма за водоплаващи птици и в 
Хасково в частен двор. Към настоящия момент на територията на област Ямбол няма 
заболели птици от птичи грип, добави д-р Димитров.  
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Д-р Добромир Димитров посочи едни от най-важните мерки, които следва да бъдат 
взети с цел  недопускане появата на птичи грип на територията на областта. Те се отнасят 
най-вече до собствениците на птицевъдни обекти, постоянен ветеринарно-медицински 
контрол на птицевъдните обекти, извършване на периодични клинични прегледи и 
сондажни вирусологични изследвания на домашни птици, забрана на провеждането на 
пазари и изложби за птици на територията на областта, извършване на съвместни проверки 
с представители на орнитоложките дружества, ловно-рибарските дружества и на 
държавните лесничейства.  

Председателят на Областната епизоотична комисия предложи набелязаните мерки 
да бъдат гласувани от членовете. Мерките бяха единодушно приети от членовете на 
комисията.  

Областната епизоотична комисия взе решение да бъдат взети следните мерки: 
1. Да се проведат заседания на общинските епизоотични комисии за предприемане на 
мерки за предотвратяване възникването на заболяването високопатогенна Инфлуенца 
тип „А“ и Нюкясълска болест по птиците в област Ямбол; 
2. Да се извършват съвместни проверки с представители на орнитоложките дружества, 
ловно-рибарските дружества и горските стопанства за наличие на болни или умрели 
диви птици; 
3. Да се провежда постоянен ветеринарномедицински контрол за спазване на мерките 
за биосигурност в птицевъдните обекти; 
4. Да се извършват периодични клинични прегледи и сондажни вирусологични 
изследвания на домашни птици;  
5. Собствениците на птицевъдни обекти тип „лично стопанство да не допускат 
излизането на птиците извън помещенията за отглеждане; да не допускат контакт 
между птиците и други домашни и/или диви птици; да съхраняват в закрити 
помещения фуража, с който изхранват птиците; 
6. Собствениците на птицевъдни обекти извън обектите по т.5 незабавно да 
предприемат мерки за повишаване на биосигурността на обекта, включително 
извършване на дезинфекция на транспортни средства и хора; да не допускат излизането 
на птиците извън помещенията за отглеждане; да не допускат превишаване на 
капацитета на птицевъдния обект; да не допускат контакт между птиците и други 
домашни и/или диви птици, да съхраняват в закрити помещения фуража, с който 
изхранват птиците; 
7. Всички собственици на птицевъдни обекти да уведомяват незабавно обслужващия 
обекта ветеринарен лекар или кмета на населеното място при отклонение в 
здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност; 
8. Да се забрани провеждането на пазари и изложби за птици на територията на област 
Ямбол; 

Мерките ще бъдат включени в заповед на областния управител на област Ямбол, 
която ще бъде сведена до знанието на заинтересованите страни.  

  Поради изчерпване на дневния ред председателят на комисията Волен Дичев закри 
заседанието.  

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

  ВОЛЕН ДИЧЕВ 
  ЗАМ. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 

 
 


