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ПРОТОКОЛ №5/03.12.2020 г. 
  

 

Днес, 03.12.2020 г. от 10:00 ч. се проведе онлайн заседание на Областна епизоотична 

комисия (ОЕК). В заседанието участваха Волен Дичев – Зам. областен управител на 

област Ямбол, Д-р Добромир Димитров – Директор на ОДБХ-Ямбол, д-р Николай 

Милковски – ОДБХ-Ямбол, Комисар Георги Кючуков - Началник отдел „Охранителна 

полиция”, ОДМВР Ямбол, Пенка Михайлова – Трифонова - Гл. директор на  ГД ”Аграрно 

развитие” на ОД „Земеделие” – Ямбол, инж. Кирил Кирилов – Зам.-директор на ТП ДГС 

Елхово, инж. Галин Костов – Директор ОПУ Ямбол, Живка Кафеджиева – Зам.-кмет на 

община Елхово, Галина Иванова – и.д. секретар на община „Тунджа“, Надежда Горанова - 

Гл. експерт „Екология“, Дирекция „ОСИД“, община Ямбол, Дикран Бохосян – Началник 

на Областен отдел „Автомобилна администрация“, инж. Светла Сотирова – ТП ДГС 

„Тунджа“, Марин Тодоров – община Стралджа, представител на РЗИ Ямбол, представител 

на РДПБЗН Ямбол. 

Заседанието беше открито и водено от Волен Дичев – зам. областен управител на 

област Ямбол и зам.-председател на Областна епизоотична комисия.  Г-н Дичев 

информира членовете, че заседанието се свиква във връзка със Заповед №РД11-

2682/30.11.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ, съгласно която всички области в 

страната трябва да бъдат приведени в състояние на повишена епизоотична готовност по 

отношение на болестта Инфлуенца по птиците. 

Заповедта на изпълнителния директор на БАБХ и конкретните разпоредби в нея бяха 

представени от д-р Николай Милковски - ОДБХ-Ямбол. Д-р Милковски информира 

членовете на комисията, че със заповедта е обявена повишена епизоотична готовност в 

цялата страна заради болестта Инфлуенца по птиците. Той представи възможните рискове 

на пренасяне на заразата. Предвид застудяването на времето и естествения миграционен 

поток на птиците, който преминава през страната, съществува риск от контакт и 

заразяване на синантропните диви и домашни птици. Една от важните мерки, залегнали в 

заповедта е засилване на надзора на дивите птици, особено на дивите водоплаващи птици, 

които се смятат за резервоарен гостоприемник на вируси. Необходимо е да бъде 

извършван засилен надзор при дивите птици от ловните сдружения, държавните горски 

предприятия, регионалните дирекции по горите и орнитоложките дружества. Д-р 

Милковски се обърна към представителите на ловно-рибарските сдружения и горските 

стопанства да засилят наблюдението и проверките в областта за наличие на болни или 

умрели диви птици, като при наличие на такива да уведомяват ОДБХ-Ямбол. 

Д-р Милковски припомни, че по отношение на официалния контрол в 

животновъдните обекти за птици в действие са още две заповеди на изпълнителния 

директор на БАБХ. Мерките в тях се отнасят за начина на отглеждане на птиците и 

пазарите за живи животни. Д-р Милковски подчерта, че към настоящия момент от 

изключителна важност е да не се допуска излизането на птици извън дворовете на 

стопаните. Не трябва да има и контакт между домашните и диви птици.  

Д-р  Милковски акцентира върху мерките и контрола, който следва да се извършва 

при проверка на транспортните средства, превозващи птици.  
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Д-р Милковски информира членовете, че в промишлените обекти за птици в 

областта биосигурността е на високо ниво. В допълнение той представи информация за 

болестта на територията на страната. От началото на тази година в България има 

констатирани 9 огнища на инфлуенца със засегнати 257 000 птици. 

Г-н Дичев се обърна към представителите на общините следващата седмица да 

проведат общинските епизоотични комисии и да информират стопаните на домашни 

птици относно превантивните мерки за недопускане на болестта Инфлуенца по птиците.  

Г-жа Кафеджиева – зам. кмет на община Елхово заяви, че съдействат на контролните 

органи при проверките на домашните птици в заден двор. 

Г-жа Иванова – и.д. секретар на община Тунджа, че ще предприемат действия за 

информиране на стопаните на домашни птици за необходимите мерки, които следва да се 

спазват.  

Г-н Дичев настоя да бъде засилен контрола на пазара на животни в гр. Ямбол. Той 

подчерта, че община Ямбол трябва да следи за спазването на заповедта, която забранява 

провеждането на пазари на животни.  

Инж. Кирилов - Зам.-директор на ТП ДГС Елхово информира, че правят ежедневни 

проверки на територията на горското стопанство, имат добра комуникация с 

ветеринарните власти.  

След приключване на обсъждането членовете приеха следните мерки за привеждане 

в състояние на повишена епизоотична готовност на област Ямбол по отношение на 

болестта Инфлуенца по птиците: 

1. Забранява се отглеждането на домашни птици от всички видове на открито. 

Забранява се отглеждането на домашни водоплаващи заедно с други домашни птици. 

2. Забранява се провеждането на изложби и пазари на птици. 

3. Членовете на ловните организации и служителите на регионалните дирекции по 

горите при откриване на повишена смъртност при диви птици да информират ОДБХ- 

Ямбол. 

4. Органите на автомобилна администрация да засилят контрола на транспортни 

средства, превозващи птици. Да се изисква ветеринарномедицинско свидетелство за 

придвижване. 

5. При данни за повишена смъртност при домашни птици в личните стопанства да се 

информира ОДБХ-Ямбол.  

 

 

 

 

 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

ВОЛЕН ДИЧЕВ 

Заместник областен управител  

 

 

Изготвил:  

Мариела Павлова 

Технически секретар 


