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ПРОТОКОЛ №7 
от заседание на Областна епизоотична комисия Ямбол, 

проведено на 08 октомври 2019 г.  

  

 

Днес, 08.10.2019 г. от 11:00 ч. в Областна администрация Ямбол се проведе редовно 

заседание на Областната епизоотична комисия (ОЕК).  

На заседанието присъстваха членове на епизоотичната комисия и представители на 

членовете, съгласно приложения присъствен лист. 

Заседанието бе открито и водено от зам.-председателя на комисията Волен Дичев – 

зам.областен управител на област Ямбол. 

 

Заседанието премина при следния дневен ред:  

1. Докладване относно актуалната епизоотична обстановка в област Ямбол и 

извършените до момента действия за  борба  със заболяването Африканска чума по 

свинете; 

2. Обсъждане на необходими мерки и действия за превенция и недопускане на 

заболяването АЧС на територията на област Ямбол; 

3. Разни 

 

По т.1: 

Г-н Дичев откри заседанието като припомни, че то се провежда в изпълнение на 

указанията от Министерството на земеделието, храните и горите. На него ще бъде 

представена както актуалната епизоотична обстановка в региона по отношение на 

болестта африканска чума по свинете, така и информация относно предприетите към 

момента мерки за борба със заболяването. За целта думата беше предоставена на д-р 

Георгиев – Директор на ОДБХ Ямбол. 

Д-р Георгиев представи накратко актуалната епизоотична обстановка в страната и 

областта. 21 случая на АЧС по дивите свине са констатирани в страната, като най-близо 

до нашия регион е установен случай в област Сливен. По отношение на плащанията д-р 

Георгиев информира, че са направени такива в 27 населени места в община Тунджа. Към 

момента плащанията са преустановени, поради липса на средства. След получаване на 

финансови средства плащанията ще бъдат възобновени.  

Д-р Колев информира, че на територията на област Ямбол няма констатирани 

случаи на АЧС. В промишлените ферми и фамилни ферми от тип А са взети проби, 

които са отрицателни. Д-р Колев съобщи за два случая на отстреляни диви прасета, 

които са изоставени от недобросъвестни ловци и създават предпоставка за 

разпространение на АЧС. Друг сигнал е получен в землището на с. Роза за убита дива 

свиня майка, чийто проби също са отрицателни.   

По т.1 д-р Георгиев докладва още, че са изпратени писма и съставени актове на 

стопаните, които са отказали да заколят домашните свине в личните си стопанства.  

По отношение на допълнителните списъци, които са били подадени след 26.08.2019 

г. в Областна администрация Ямбол, г-н Дичев поясни, че съгласно писмо на зам. 

министъра на земеделието, храните и горите, стопани, които не са включени в списъците 

до тази дата не подлежат на подпомагане.  
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По т.2 

Д-р Георгиев информира, че във връзка с откриването на ловния сезон за дива 

свиня, Министърът на земеделието, храните и горите е издал заповеди и указания за 

прилагане на мерки за биосигурност в ловностопанските територии, попадащи в и извън 

инфектираните зони с установено АЧС. От особена важност са мерките за биосигурност, 

които следва да се спазват по време на лов и след отстрел на дива свиня.  

По т.3  

Г-н Кръстев – секретар на община Тунджа коментира правото на обезщетение на 

стопани, отглеждали и заклали над 5 бр. прасета. Той апелира към обезщетение на 

всички стопани, изпълнили мярката по заколване на домашни прасета в лично 

стопанство.  

Г-н Иванов – зам.-кмет на община Стралджа повдигна въпроса за дългосрочен 

оперативен план за борба с АЧС, в който ясно да има посочени дейности, отговорни 

институции и график за изпълнение. 

Д-р Георгиев поясни, че има разработено ръководство за борба със заболяването 

АЧС. Координацията между институциите следва да се прави по време на заседанията на 

Областната епизоотична комисия.  

 Д-р Георгиев се обърна с молба към представителите на държавните горски 

стопанства да изпращат информация в ОДБХ Ямбол за броя на отстреляните диви свине.  

 Инж. Сотирова – ДГС Тунджа отговори, че такава информация ще бъде подавана 

в дирекцията ежеседмично.     

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

 

 

Приложение: Присъствен лист 

 

 

 

 

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

ВОЛЕН ДИЧЕВ 

Зам. областен управител 

 

 

 

 

     

Изготвил: 

МАРИЕЛА ПАВЛОВА 

Технически секретар 

 


