РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

ПРОТОКОЛ
от заседание на Областна епизоотична комисия Ямбол,
проведено на 10 април 2019 г.
Днес, 10 април 2019 г. от 13:30 ч. в Областна администрация Ямбол се проведе
заседание на Областна епизоотична комисия Ямбол (ОЕК).
На заседанието присъстваха следните членове:
Председател:
1. Волен Дичев – Зам. областен управител
Зам.-председател:
2. Д-р Николай Георгиев – Директор на ОДБХ Ямбол
Секретар:
3. Д-р Стоян Колев – Началник отдел „Здравеопазване на животните“, ОДБХ
Ямбол
и членове:
4. инж. Емилия Симеонова - Лесничей в ДГС „Тунджа“ Ямбол
5. Николай Елков – ЛРД „Диана“ Ямбол
6 . Георги Сеизов - Орнитолог
7. Пенка Михайлова – Трифонова – Гл. директор в ГД „Аграрно развитие“ на ОД
„Земеделие“ – Ямбол
8. Живко Бянов – Началник сектор РДПБЗН- Ямбол
9. Милен Йорданов – Началник гр.“ООРТП в О „ОП“, ОД на МВР – Ямбол
10. Д-р Радостина Калчева – Директор Дирекция НЗБ, РЗИ-Ямбол
Председателят на областната епизоотична комисия г-н Волен Дичев откри
заседанието и поясни, че то се свиква във връзка с писмо с изх. №1863 - ЗЖКФ от
04.04.2019 г. на изп. директор на БАБХ д-р Д. Илиев относно координация на мерки за
превенция и контрол на Африканската чума по свинете.
Той предложи заседанието да премине съгласно следния дневен ред:
1. Идентифициране на основни пътища и паркинги за почивка през които
преминават тежкотоварни МПС или други МПС от държави членки и трети страни,
засегнати от АЧС;
2. Начини на идентификация на засегнатите от АЧС при диви свине зони в
България;
3. Изпълнение на заповед № РД11 – 1638/21.08.2018 г. на изп. Директор на БАБХ за
извършване на проверки относно отделянето, съхранението, предаването,
транспортирането и обезвреждането на странични животински продукти в заведенията за
обществено хранене, междинно съхранение на СЖП и моторните превозни средства.
Преди обсъждането на поставените теми, председателят информира членовете за
необходимостта от актуализиране състава на областната епизоотична комисия. Поради
настъпили кадрови промени в две от институциите се налага ново поименно определяне
на членове за участие в работата на комисията. Съставът ще бъде актуализиран със
заповед на областния управител, която ще бъде изпратена за сведение.
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Председателят на комисията предостави думата на д-р Николай Георгиев –
Директор на ОДБХ Ямбол.
Д-р Георгиев отново припомни на членовете основните клинични характеристики
на болестта Африканската чума по свинете чрез два кратки информационни филма.
Д-р Георгиев докладва за констатираните огнища на болестта АЧС в страната – с.
Цар Асен, област Силистра, с. Каблешково, общ. Тервел, гр. Девня, с. Васил Левски,
община Алфатар, с. Българево, област Добрич, с. Кайнарджа, област Силистра и с.
Тутраканци, област Варна. Той посочи, че рискът за разпространение на болестта е
много голям и поради тази причина е необходимо да се проведе информационна
кампания, да се събере информация за рисковите места на местно ниво по отношение на
транзит на превозни средства и туристи, за организацията на събирането и
обезвреждането на отпадъци от тези места, възможност за обезопасяването им на първо
време, както и възможности за последващо сметоизвозване и обезвреждане.
Д-р Колев - Началник отдел „Здравеопазване на животните“ запозна
присъстващите с епизоотичната обстановка в областта. На територията на област Ямбол
няма констатирано огнище на болестта Африканска чума по свинете, но предвид
засиленото движение на МПС и хора, изхвърлянето и превозването на продукти от
животински произход рискът остава висок.
Д-р Колев даде предложение за определяне на рисковите места по маршрута ГКПП
Лесово – пътен възел Петолъчка по републикански път І-7. Това да са следните рискови
точки:
1. ГКПП Лесово – ТИП паркинг с бензиностанция и ресторант
2. ТИР паркинг с бензиностанция и ресторант с. Бояново
3. ТИР паркинг с бензиностанция и ресторант с. Окоп
4. ТИР паркинг с бензиностанция и ресторант на пътен възел Петолъчка
Д-р Колев посочи още, че на тези рискови места на територията на област Ямбол
трябва да бъде направена организация по отношение на сметосъбирането, извозването и
обезвреждането на хранителни отпадъци, начините за обезопасяване на местата за
изхвърляне на отпадъци. Също така на тези места БАБХ ще осигури поставянето на
специални контейнери за изхвърляне на хранителни отпадъци и информационни табели.
Д-р Колев продължи с обсъждане на начина на сметоизвозване и обезвреждането
на отпадъци на четирите рискови места. Най-обезпечен в това отношение е ГКПП
Лесово, където ангажимента за сметосъбиране и извозване е на община Елхово.
Отпадъците от граничния пункт се извозват до регламентираното сметище до с. Добрич,
където ОДБХ има постоянен фитосанитарен и ветеринарен контрол. Всички
конфискувани продукти, които се вземат от туристите, преминаващи през пункта се
извозват до инсинератора в гр. Стара Загора за обезвреждане, с който ОДБХ Ямбол имат
сключен договор. За останалите рискови места следва да се определи как ще се
извършват тези дейности и кои институции ще бъдат отговорни.
Председателят на комисията г-н Дичев предложи ОДБХ Ямбол да проведе
разговори с инсинератора в гр. Стара Загора за обслужване на трите рискови места с.
Бояново, с. Окоп и Петолъчката.
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Участниците в заседанието обсъдиха всички превантивни мерки срещу болестта
африканска чума по свинете, които са взети на територията на областта. Г-н Дичев
изказа мнение, че трябва да се проведе добра информационна кампания сред гражданите
за запознаване с болестта и вземането на превантивни мерки.
В заключение и като резултат от проведените обсъждания, Областната епизоотична
комисия взе следните решения:
1. Кметовете на населени места да свикат общинските епизоотични комисии
2. Определи четири рискови места по маршрута ГКПП Лесово – пътен възел
Петолъчка по републикански път І-7, на които да бъдат разпространени информационни
материали и поставени специални контейнери за изхвърляне на хранителни отпадъци
3. Да се обезопасят местата с цел
контейнери за отпадъци.

ограничаване достъпа на животни до

Други коментари, препоръки или предложения не бяха направени, поради което
дневният ред бе изчерпан, а заседанието закрито.
Приложение: Присъствен лист

ПРЕДСЕДАТЕЛ (П)
ВОЛЕН ДИЧЕВ

Изготвил: (П)
МАРИЕЛА ПАВЛОВА
Технически секретар
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