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ПРОТОКОЛ № 1
от проведено заседание на Областна епизоотична комисия - Ямбол
на 22.08.2013 г.

Днес, 22.08.2013 г. от 14.00 ч. в зала №2 на Областна администрация Ямбол, се проведе
редовно заседание на Областната епизоотична комисия - Ямбол.
В заседанието взеха участие:
Иван Иванов - Заместник областен управител на Област Ямбол
д-р Добромир Димитров - Директор на ОДБХ - Ямбол
Величко Петков – Главен инспектор ОДБХ - Ямбол
Д-р Лиляна Генчева - Директор на Регионална здравна инспекция – Ямбол
Комисар Георги Кючуков – Началник отдел „Охранителна полиция” при Областна дирекция
на МВР – Ямбол
Комисар Христо Стефанов – Началник Граничен полицейски участък към Регионална
дирекция „Гранична полиция”- Елхово
Валерия Пехливанова - Старши експерт в ГД”АР” Областна дирекция "Земеделие” – Ямбол
Гл.инсп. Николай Колев - Началник на Група ППД към ОУ „Пожарна безопасност и защита
на населението” - Ямбол
Д-р Пенка Димитрова– Началник мед.пункт на в.ф. 26030 Безмер
Георги Сеизов – орнитолог
Емилия Симеонова – Лесничей в Държавно горско стопанство "Тунджа" – Ямбол
Протоколът на заседанието се води от Мариела Павлова – Технически секретар на
Областната епизоотична комисия - Ямбол.
Заседанието бе открито и водено от Иван Иванов – Зам. областен управител на област
Ямбол и Председател на ОЕК Ямбол, който представи дневния ред:
1. Актуализация на състава на Областната епизоотична комисия със Заповед №
РД01/0082 от 20.08.2013 г. на Областен управител на област Ямбол.
2. Представяне на доклад за епизоотичната обстановка във връзка с констатиран случай
на заболяването шарка по овцете в село Питион, префектура Еврос, Република Гърция
и Заповед № РД 11-865/15.08.2013 г. на Изпълнителния директор на Българската
агенция по безопасност на храните. Превантивни мерки за недопускане
разпространението на шарка по овцете в региона.
3. Разни
По точка 1:
Г-н Иван Иванов - председател на ОЕК Ямбол запозна присъстващите със Заповед №
РД01/0082 от 20.08.2013 г. на Областния управител на област Ямбол, с която се
актуализира състава на Областната епизоотична комисия – Ямбол. В тази връзка г-н
Иванов обърна внимание на направената структурна промяна в състава на комисията,
съгласно която за секретар на ОЕК Ямбол ще бъде представител на ОДБХ – Ямбол.
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Председателят на Областната епизоотична комисия анонсира пред членовете проекта
за правила за работата на комисията и се ангажира в срок до 1 седмица, тези правила
да бъдат окончателно разработени и изпратени на членовете за запознаване и
обсъждане.
По точка 2:
Г-н Иванов даде думата на д-р Добромир Димитров - Директор на ОДБХ – Ямбол,
който първоначално запозна присъстващите със Заповед №РД011-865 от 15.08.2013 на
Директора на БАБХ. Д-р Димитров представи накратко възникналата епизоотична
обстановка във връзка с констатиран случай на заболяването шарка по овцете в село Питион,
префектура Еврос, Република Гърция. Селото се намира на около 120 км. от ГКПП Лесово и
отговорните институции са взели необходимите мерки шарката да не се разпространи сред
стадата дребни приживни животни в област Ямбол. По точка 1 от заповедта д-р Димитров
докладва, че са проведени общински епизоотични комисии в Болярово, Елхово и Тунджа, на
които са набелязани мерки за недопускане на това заболяване на територията на
Р.България. По т.2 от същата заповед на всеки три дни се извършват клинични прегледи за
шарка по овцете в граничните села в областта. Наличната дезинфекционна техника е
приведена в готовност, съвместно с Гранична полиция се наблюдава навлизането на гръцки и
турски дребни преживни животни за паша и водопой на територията на страната. Съгласно
т.7 от Заповедта се забранява търговията с дребни преживни животни, вълна и кожи, добити
от овце.
На въпрос на г-н Иванов относно работата на ветеринарните лекари в граничните села
г-н Димитров поясни, че в Болярово и Елхово ситуацията наблюдават по един ветеринарен
лекар, но към настоящия момент няма признаци за шарка по овцете на територията на
областта. Има и дежурни екипи, готови да отреагират при необходимост. Г-н Димитров
информира също, че е засилено вниманието на границата с Р Турция, където през лятото
основния водопой на животните е близо до граничната бразда с Р България.
Във връзка със ситуацията Комисар Георги Кючуков – Началник отдел „Охранителна
полиция” при Областна дирекция на МВР – Ямбол информира, че е засилен пътния контрол.
Комисар Христо Стефанов – Началник ГПУ към Регионална дирекция „Гранична
полиция”- Елхово заяви, че проверки на ГКПП Лесово се правят регулярно, в граничните
зони стадата са локализирани и се наблюдават ежедневно. Д-р Димитров поясни, че
транспортирането на животни се извършва най-вече през ГКПП Капитан Андреево, така че
за ГКПП Лесово не съществува заплаха от транспортирането на заболели животни.
Д-р Добромир Димитров отправи молба към представителя на ДГС „Тунджа”-Ямбол
г-жа Симеонова частните фирми, които извършват сеч в граничните зони да затварят вратите
на защитните мрежи след преминаване.
Д-р Лиляна Генчева - Директор на РЗИ – Ямбол отправи молба към председателя на
комисията г-н Иванов общинските епизоотични комисии да бъдат включени представители
от Регионалните здравна инспекция. Г-н Иванов прие молбата с уверението да информира
кметовете за това.
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В заключение членовете на Областната епизоотична комисия взеха следното решение:
 Взетите по-горе мерки във връзка с възникналата епизоотична обстановка да
продължат до отшумяване на болестта шарка по овцете.
По предложение на г-н Иванов членовете на комисията ще получават информация от
ОДБХ – Ямбол относно обстановката в областта.
Поради изчерпване на дневния ред Председателят на ОЕК Ямбол г-н Иван Иванов
благодари на участниците и закри заседанието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
ИВАН ИВАНОВ
ЗАМ.ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
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