РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

ПРОТОКОЛ
от заседание на Областна епизоотична комисия-Ямбол,
проведено на 11 юли 2018 г. в Областна администрация Ямбол
Днес, 11 юли 2018 г. от 10:30 часа в сградата на Областна администрация Ямбол се
проведе заседание на Областна епизоотична комисия Ямбол (ОЕК).
На заседанието присъстваха следните членове:
1. Волен Дичев – Зам.областен управител на област Ямбол
2. Д-р Николай Георгиев – Директор на ОДБХ Ямбол
3. Комисар Георги Кючуков – Началник отдел „Охранителна полиция“ МВР – Ямбол
4. зооинж. Димо Ченгелийски - Старши експерт в ГД „Аграрно развитие“ на ОД
„Земеделие“ – Ямбол
5. Д-р Лиляна Генчева – Директор на РЗИ-Ямбол
6. Николай Елков – СЛРД „Диана“ Ямбол
7. Георги Сеизов - Орнитолог
и следните представители:
8. Димитър Иванов – РДГП – Елхово
9. Светла Сотирова – ТП ДГС „Тунджа“ Ямбол
10. Мери Карамитева – Инспектор ЗН(РХБЗ), РДПБЗН Ямбол
11. Д-р Станьо Габаров – Председател на Областния съвет на Българския ветеринарен съюз
Заседанието бе открито и водено от Димитър Иванов – Областен управител на
област Ямбол.
В началото на заседанието г-н Иванов съобщи, че директорът на ОДБХ Ямбол е
предложил на настоящото заседание да участва д-р Станьо Габаров – Председател на
Областния съвет на Българския ветеринарен съюз. Предложението беше прието от
членовете.
Г-н Иванов даде думата на д-р Николай Георгиев – Директор на ОДБХ Ямбол за
запознаване членовете на комисията с епизоотичната обстановка по отношение на
болестта Африканска чума по свинете в Република Румъния и опасността от навлизане
на болестта на територията на Република България.
Д-р Георгиев даде обща информация за заболяването Африканска чума по
свинете. Вирусът се разпространява в Европа и e обхванал редица държави като Литва,
Латвия Естония, Украйна. В Република Румъния вече са установени 92 огнища, като
огнища са регистрирани и в област Тулча, която е само на 160 километра от границата с
България. Огнища на АЧС са регистрирани и при домашните свине в задни дворове в
съседната държава. Според д-р Георгиев тенденцията е за увеличаване на болестта сред
дивите животни.
Африканската чума по свинете е силно заразно вирусно заболяване по домашните
и дивите свине. То се предава директно - чрез контакт между болни и здрави животни,
индиректно - чрез контакт със замърсени с вируса материали и повърхности, чрез
поглъщане на заразени фуражи и основно чрез хранене с отпадъци, съдържащи заразено
свинско месо или месни продукти. Африканската чума по свинете се проявява с висока
смъртност при домашните и дивите свине, като липсва лечение и ваксина.
За по-добра визуализация на болестта д-р Георгиев представи на членовете на
комисията и два кратки филма, посветени на АЧС.
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Д-р Георгиев докладва, че към настоящия момент се провеждат обучения на
ловците на територията на област Ямбол и държавните ловни стопанства относно
заболяването, първи признаци за разпознаване на болестта, мерки за контрол и
ликвидиране, биосигурност, действия, който трябва да бъдат предприети при намиране на
мъртви диви свине. Ловците трябва незабавно да уведомят ветеринарните лекари при
съмнение за заболели животни. Тези обучения трябва да приключат до 16.07.2018 г.
Д-р Георгиев докладва, че на територията на областта има 20 свиневъдни
комплекса от промишлен тип, 15 в община Тунджа, 4 в гр. Ямбол и 1 комплекс в гр.
Елхово. Съгласно заповед №11-1225/06.07.2018 г. на изп.директор на БАБХ към момента
във всички обекти се провежда инструктаж за спазване мерките за биосигурност,
изискванията за придвижване на домашни свине, извършва се и засилен клиничен надзор
за АЧС. Предвид влошената епизоотична обстановка със Заповед на изпълнителния
директор на БАБХ д-р Дамян Илиев е утвърден списък на дежурни телефони и служители
на Агенцията, които са на разположение 24 часа, седем дни в седмицата, на които могат да
се подават сигнали и жалби за извършване на проверки за болестта „Африканска чума по
свинете“.
Предвид голямата вероятност АЧС да проникне на територията на страната г-н
Иванов изрази тревогата си по отношение на последиците, които биха настъпили за
животновъдите в областта и призова всички членове да поемат своите ангажименти, за да
не се допусне разпространението на болестта. На въпроса на областния управител по
какъв начин може да се забави появата на болестта д-р Георгиев отговори, че единствения
вариант засега е незабавно спиране на подхранването на дивите свине.
По темата Африканска чума по свинете беше дискутирана готовността на
местните ловци за индивидуален и групов лов на диви свине с цел намаляване на тяхната
популация.
Г-н Иванов предложи на председателите на ловните дружинки, както и на
органите на реда ОД на МВР Ямбол и РДГП Елхово да бъдат изпратени указания с мерки
за ограничаване и предотвратяване разпространението на африканската чума по свинете.
По време на заседанието областният управител запозна епизоотичната комисия с
излезлите лабораторни резултати от Европейската референтна лаборатория за чума по
дребните преживни животни, CIRAD, Франция, която е установила положителни
резултати за болестта в още три животновъдни обекта на територията на селата Странджа,
Крайново и Малко Шарково, община Болярово.
Със заповед №РД11-1245/10.07.2018 г. на директора на Българска агенция по
безопасност на храните в обектите с лабораторно установено огнище на заболяването
чума по ДПЖ започва принудително хуманно евтаназиране на около 2000 животни и
дезинфекция на стопанските обекти. Със същата заповед се определя три километрова
предпазна зона около огнището на селата Крайново, Странджа и Малко Шарково и десет
км. зона за наблюдение, на територията на общините Болярово и Средец. В помощ на
служителите на ОДБХ Ямбол са командировани и други служители от съседни ОДБХ с
автомобили. На всички собственици на ДПЖ ще бъдат представени комплект документи ,
които следва да попълнят и заявят пред ОДБХ Ямбол или официалния лекар за изплащане
на обезщетение за убитите животни.
В края на срещата г-н Иванов благодари на членовете за участието в комисията и
поради изчерпване на дневния ред областният управител закри заседанието.
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