РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

ПРОТОКОЛ №4
от заседание на Областна епизоотична комисия Ямбол,
проведено на 16 август 2019 г.
Днес, 16 август 2019 г. от 10:30 ч. в Областна администрация Ямбол се проведе
заседание на Областна епизоотична комисия Ямбол (ОЕК).
На заседанието присъстваха:
Председател: Димитър Иванов – Областен управител
Зам.-председател: Волен Дичев – Заместник областен управител
Зам.-председател: Д-р Николай Георгиев – Директор на ОДБХ Ямбол
членове:
инж. Кирил Кирилов – Зам. директор на ДГС Елхово
Николай Елков - специалист Лов, СЛР „Ловно-рибарско дружество Диана“
Христо Желязков - Ръководител на СЛР „Ловно-рибарско дружество Диана“
Георги Сеизов – Орнитолог
Георги Кючуков – Началник отдел „Охранителна полиция“, ОД МВР Ямбол
инж. Галин Костов – Директор на Областно пътно управление – Ямбол
Христо Христов – Кмет на община Болярово
Петър Киров – Кмет на община Елхово
Милен Димитров - Командир В.ф. 26030 – Безмер
Дикран Бохосян - Началник на областен отдел „Автомобилна администрация“
представители на членовете:
Димитър Иванов –началник на сектор РКЦ РДГП Елхово
Живко Бянов – РДПБЗН - Ямбол
Инж. Светла Сотирова - ДГС „Тунджа“ Ямбол
Ангел Ангелов – ТДНС - ДАНС Ямбол
Андон Кръстев – Секретар на община Тунджа
Иван Иванов – Зам. кмет на община Стралджа
Подп. Диан Димитров – В.ф. 26030 – Безмер
Д-р Радостина Калчева – Директор Д НЗБ, РЗИ Ямбол
На заседанието присъства представител на Басейнова дирекция „Източнобеломорски
район“, гр. Пловдив – инж. Ленко Пенев. Участие в заседанието взе и главният секретар
на Областна администрация Ямбол – Павлина Пенева.
Заседанието бе открито и водено от Димитър Иванов – Областен управител на
област Ямбол и председател на Областна епизоотична комисия.
Областния управител представи писмото на МЗХГ във връзка със средствата, които
ще получат стопаните от населените места. Съгласно писмото по 300 лева ще получат
стопаните, отглеждащи прасета за лични нужди, които доброволно са умъртвили
животните си и попадат в 20 километровата зона. За тази цел кметовете следва да изготвят
списъци на стопаните от съответното населено място, отглеждали до 5 прасета за лични
нужди и които са заклали животните принудително с оглед мерките за справяне с болестта
Африканска чума по свинете. Списъците трябва да бъдат заверени от кмета, от
официалния лекар и областния управител, с подпис и печат. Условията за предоставяне на
помощта вече са изпратени до общинските кметове.
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Председателят на комисията информира присъстващите, че към настоящия момент в
Областна администрация Ямбол са постъпили списъци от четири общини. Той посочи, че
данните и информацията от община Болярово са пълни и точни, за останалите общини е
необходимо още работа по изготвянето на официалните списъци с брой стопанства и
заклани свине от обекти тип „заден двор“ в 20 км зони около индустриалните ферми.
Средствата ще бъдат отпускани след 26 август информира председателят.
Думата беше предоставена на директора на ОДБХ Ямбол д-р Георгиев за
запознаване на членовете и присъстващите на заседанието с работата на служителите и
лекарите по места. Д-р Георгиев докладва, че след 01.08.2019 г. ОДБХ Ямбол извършва
контролни проверки в обектите тип „заден двор“. В много голям процент от личните
стопанства, отглеждащи прасета, стопаните са извършили заповедта за доброволно клане
на домашните свине. Там където все още има живи животни, ОДБХ Ямбол издава
предписания със срок от 48 часа. Селата с най-много предписания са Безмер, Тенево,
Генерал Инзово и Веселиново. В пет села все още проверките не са направени, очаква се
това да стане до вторник другата седмица.
С изказване по първата тема се включи Петър Киров – кмет на община Елхово. Във
връзка с установяване на точния брой стопанства и брой заклани свине, г-н Киров направи
предложение да се проведат срещи с областния управител, кметовете на населени места и
ветеринарните лекари с цел оформянето на официалните списъци, които ще бъдат
изпратени в МЗХГ.
Г-н Иванов прие предложението на кмета на община Елхово и определи във вторник
на 20.08.2019 г. от 10.00 ч. да се проведе среща с кметовете на населени места в община
Елхово, представители на ОДБХ Ямбол и ветеринарните лекари за уточняване на броя на
обектите „заден двор“ и броя на закланите свине.
За община Стралджа уточняването по списъците ще се извърши на съвместна среща
със служителите на ОДБХ Ямбол.
Втората тема, която бе предложена от председателя за обсъждане е представянето на
информация от общините за определени терени за обезвреждане на животински продукти
и специфичнорисков материал извън обектите, регистрирани в РВМС.
Зам.-кметът на община Стралджа информира присъстващите, че по отношение на
терените общината е изпратила за съгласуване до басейновите дирекции в гр. Пловдив и
гр. Варна общи терени на няколко села, групирани по признаци: близост, брой животни и
площ на терена. Очакват съгласувателно писмо от БД във Варна, след което ще може да се
проведе комисията, която да подпише съответния общ протокол.
Инж. Пенев – експерт в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, гр.
Пловдив разясни процеса за утвърждаване на терените за загробване на животни от
байсеновата дирекция. Съгласно разпоредбите на Наредба № 22 от 10.02.2006 г.
определянето на терени става след представен списък с поземлени имоти по землища от
кмета на съответната община, които се проверяват в базата данни на БД „ИБР“ и се
изготвя становище за всеки имот. Същите имоти се подават за проверка и в РИОСВ Стара
Загора. Двете институции следва да съгласуват подходящите терени. Съставя се комисия
със заповед на кмета, която одобрява чрез протокол терените, които ще се използват за
загробване на животински продукти и специфичнорисков материал.
Секретарят на община Тунджа г-н Кръстев докладва за определянето на терените на
територията на общината. Община Тунджа е внесла списък с имоти за съгласуване от
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“. Част от тях са одобрени от дирекцията
за загробване на животински продукти и специфичнорисков материал. На 15.08.2019 г. е
проведено заседание на комисията, назначена със заповед на кмета за определяне на
терените за обезвреждане на животински продукти и специфичнорисков материал.
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Ще бъде изготвен и общ протокол по чл.4 ал. 3 от Наредба № 22 от 10.02.2006 г., който ще
бъде изпратен до областния управител.
Кметът на община Болярово г-н Христов информира членовете и присъстващите, че
за общината терените за загробване също са определени, днес заседава комисията по чл. 2,
ал.3 от Наредба № 22 от 10.02.2006 г., на която има представител на басейнова дирекция.
Общината има определени терени през 2018 г., които са действащи и могат да бъдат
използвани при необходимост. Г-н Христов информира още, че имат съдействието и
подкрепата от всички ловни дружинки и ловни сдружения в случай на организирането на
индивидуални или групови мероприятия.
Представителите на останалите институции, отговорни за прилагането на мерки за
превенция на заразата докладваха, че всички действия, разпоредени от МЗХГ и БАБХ се
извършват на територията на областта.
Председателя на комисията запозна членовете за последните указания, получени в
областна администрация от изп. директор на ИАГ, касаещи спирането на дърводобива в
инфектираната зона при констатирано огнище.
В края на заседанието след като бяха представени и разгледани списъците с броя
заклани свине от обекти тип „заден двор“ в 20 км зони около индустриалните ферми на
територията на област Ямбол, председателят на областната епизоотична комисия заяви, че
след уточненията, които трябва да направят някои общини, същите ще бъдат изпратени в
Министерството на земеделието, храните и горите за получаване на финансова помощ в
размер на 300 лв. за почистване и дезинфекция на обектите.
След изчерпване на темите, заседанието беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
ДИМИТЪР ИВАНОВ
Областен управител на област Ямбол

Изготвил: /П/
МАРИЕЛА ПАВЛОВА
Технически секретар
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