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ПРОТОКОЛ №6 

 
от заседание на Областна епизоотична комисия Ямбол, 

проведено на 03 септември 2019 г.  

  

Днес, 03.09.2019 г. от 14:00 ч. в Областна администрация Ямбол се проведе редовно 

заседание на Областната епизоотична комисия (ОЕК).  

На заседанието присъстваха членове на епизоотичната комисия, представители на 

членовете, главният секретар на областна администрация Ямбол, старши юрисконсулт в 

дирекция „АПОФУС“ на Областна администрация Ямбол, съгласно приложения 

присъствен лист. 

Заседанието бе открито и водено от председателя на комисията Димитър Иванов – 

Областен управител на област Ямбол. 

Заседанието премина при следния дневен ред:  

 

1. Обсъждане на предприети действия и мерки за борба със заболяването 

африканска чума по свинете на територията на област Ямбол 

2. Разни 
 

По т.1: 

Председателят на комисията г-н Иванов  информира присъстващите, че 

представените списъци от общините в област Ямбол с брой стопанства и брой заклани 

свине от обекти тип „заден двор“ в 20 км зони около индустриалните ферми към 

26.08.2019 г. са изпратени  в Министерство на земеделието, храните и горите и БАБХ за 

уточняване на средствата, подлежащи на изплащане за обявеното подпомагане на 

дейности по почистване и дезинфекция, което се полага на стопанства с до 5 заклани 

прасета.  

Д-р Георгиев – Директор на ОДБХ Ямбол представи анализ на епизоотичната 

обстановка в страната. Информира присъстващите, че от днес е започнало изплащане на 

обявеното подпомагане в селата Козарево, Челник и Победа, а на 4.09. предстои в селата 

Златари, Коневец, Каравелово, Дряново, Ханово, Завой, Робово, Стара река и Търнава. 

Сумите се изплащат до 16:00 ч. на съответния ден, като се посочват и причините, в 

случай че на някои стопани е отказано плащане. 

Посочи, че предвид наближаването на ловния сезон, ловците следва да спазват 

принципите на отстрела на дивата свиня, да взимат проби, да ползват лични предпазни 

средства, средства за дезинфекция и да поставят отпадните продукти при отстрел на 

животни в одобрените за ловището трапове. Д-р Георгиев обърна внимание на това, че 

общините трябва да имат готовност за местата за загробване на животни.  

Г-н Елков – СЛРД „Диана“ – Ямбол информира присъстващите, че към момента 

няма отстреляни болни животни и всички имат изградени ями. 

Председателят на комисията г-н Иванов се обърна с молба към ловните 

дружинки да ползват изградените ями за отпадните продукти от отстреляните животни и 

да извършват разфасоване в близост до тези ями. 

 

По т.2 

Г-н Иван Иванов – заместник-кмет на община Стралджа -  посочи, че са съставени 

допълнителни списъци с брой стопанства и брой заклани свине от обекти тип „заден 
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двор“, попадащи в 20 км зони. Поради обективни причини има стопани, които не са 

включени в представените до 26.08.2019 г. списъци, но са заклали доброволно 

животните си. Помоли допълнителните списъци, подписани от кметовете на кметство да 

бъдат разгледани и приети от комисията. По отношение на площадките за загробване на 

животни посочи, че за изграждането им е необходим проект и финансов ресурс от около 

140 000 – 160 000 лв., с който общината не разполага. Изрази притеснението се за 

спиране на дърводобива, ако се констатира болно животно. 

Д-р Георгиев уточни, че съгласно дадените указания при констатиран случай на 

болно животни се спира както дърводобива, така и изнасянето на дървесина на склад. 

Допълни, че се спира и брането на билки и гъби.  

Г-н Владимир Стоев – община „Тунджа“ – информира присъстващите, че и в 

община „Тунджа“ по обективни причини има стопани, които не са се записали в 

представените до 26.08.2019 г. списъци, но са заклали доброволно животните си. Помоли 

съставените допълнителни списъци за населени места в община „Тунджа“ да бъдат 

разгледани и приети от комисията. До момента има подадени около 720 заявления за 

изплащане на обявеното подпомагане на дейности по почистване и дезинфекция. По 

отношение на терените за загробване посочи, че изискванията са сериозни и е необходим 

финансов ресурс. 

След разглеждане и обсъждане на представените допълнителни списъци 

Областната епизоотична комисия Ямбол единодушно взе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Приема представените от община Стралджа и община „Тунджа“ допълнителни 

списъци с брой стопанства и брой заклани свине от обекти тип „заден двор“ в 20 км зони 

около индустриалните ферми и определя срок до 10.09.2019 г. за извършване на 

проверка от ОДБХ Ямбол за отглеждани прасета в посочените в същите обекти. След 

извършване на проверката и подписване на допълнителните списъци от ветеринарните 

лекари, същите да бъдат представени на областен управител на област Ямбол.  

 

Допълнителните списъци, в оригинал, бяха представени от Иван Иванов – 

заместник-кмет на община Стралджа и Владимир Стоев – община „Тунджа“ на Д-р 

Георгиев – Директор на ОДБХ Ямбол. 

 

 След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

 

Приложение: Присъствен лист 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

ДИМИТЪР ИВАНОВ 

Областен управител на област Ямбол 

 

 

 

     

Изготвил: /П/ 

ВЕЛИЧКА ГРЪКОВА 

 


