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ПРОТОКОЛ №2/27.04.2021 г. 
  

 

Днес, 27.04.2021 г. от 10:30 ч. се проведе заседание на Областна епизоотична 

комисия (ОЕК). На заседанието присъстваха членове и представители на членовете, 

съгласно приложения списък.  

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 присъстващите, че заседанието се свиква във връзка с 

постъпило писмо (с изх. № Я-2905/23.04.2021 г.) на Директора на ОДБХ Ямбол с цел 

обсъждане на мерките, свързани с ограничаване на заболяванията Африканска чума по 

свинете и Инфлуенца по птиците. Г-н Дичев заяви, че към настоящия момент няма данни 

за констатирани огнища на двете заболявания на територията на област Ямбол, но е 

необходимо да бъдат припомнени мерките за тяхното ограничаване. Във връзка със 

заболяването АЧС ще бъде обсъдена темата за регистрацията на животновъдните обекти 

„лично стопанство“ в областта и официалната идентификация на свинете.   

Г-н Дичев предостави думата на д-р Димитров – Директор на ОДБХ-Ямбол за 

представяне на епизоотичната обстановка в страната и областта.  

Д-р Димитров докладва, че за последните 3 месеца в област Ямбол няма 

констатирани случаи на Африканска чума по свинете сред дивите прасета. Предвид 

предстоящия активен цикъл на зареждане на „личните стопанства“ с малки прасенца е 

необходимо да се проведат Общинските епизоотични комисии с акцент регистрация на 

животновъдните обекти „лично стопанство“. По отношение на заболяването Инфлуенца 

по птиците д-р Димитров информира, че в областта не са констатирани случаи на 

заболяването, последният такъв е регистриран на територията на област Хасково.  Той 

предостави думата на д-р Стоян Колев -  Началник отдел „Здравеопазване на животните“, 

ОДБХ Ямбол.   

Д-р Колев информира членовете на комисията, че на територията на областта се 

отглеждат между 1 млн. и 1,5 млн. птици. Той напомни, че мерките за ограничаване 

разпространението на болестта птичи грип продължават да действат като остават 

забраните за движение на живи животни, с изключение на транспорта до кланица, и 

провеждането на пазарите и изложбите на живи птици. ОДБХ Ямбол продължава 

мониторинга по птиците като от началото на пролетта са взети 6 кръвни проби на диви 

птици, които са отрицателни. Д-р Колев поясни, че на територията на областта няма 

циркулация на теренен вирус от прелета на диви птици.  

По отношение на болестта Африканска чума по свинете д-р Колев информира 

членовете, че значително е намаляла популацията на дива свиня в региона. Целта на 

действащите мерки е да бъдат предпазени индустриалните ферми на територията на 

област Ямбол, както и свинете, отглеждани в „личните стопанства“. Д-р Колев акцентира 

върху задължителната регистрация  на „животновъден обект – лично стопанство“ в 

населените места, която е безплатна за всеки стопанин. Той поясни още, че хората,  

желаещи да отглеждат свине, трябва да закупуват животни единствено от лицензирани 

ферми, в които ОДБХ упражнява ежеседмичен контрол.  
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Тъй като в личните стопанства все още се наблюдава нерегламентирано отглеждане 

на животни, д-р Колев предложи членовете на комисията да вземат решение за свикване 

на общинските епизоотични комисии в разширен състав. По време на тези комисии ОДБХ 

Ямбол отново ще разясни процеса по регистрация на животновъдните обекти тип „лично 

стопанство“. 

Г-н Дичев изрази мнение, че в процеса по регистрация на животновъдните обекти 

трябва да се включат и кметовете и кметските наместници по места. В тази връзка г-н 

Дичев отправи предложение към членовете на комисията да вземат решение за незабавно 

свикване на общинските епизоотични комисии в област Ямбол.  

 

Предложението беше прието от членовете и се взе следното решение: 

 

1. Да бъдат незабавно свикани общинските епизоотични комисии в разширен състав, 

с участието на кметове и кметски наместници на населени места за обсъждане на 

процеса по регистрация на „животновъден обект – лично стопанство“. 
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