ОБЛАСТНА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ЯМБОЛ
_________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ
от заседание на Областна епизоотична комисия – Ямбол,
проведено на 31.07.2014 г. в Областна администрация Ямбол
Днес, 31.07.2014 г. от 11.00 ч. в сградата на Областна администрация - Ямбол, се проведе
разширено заседание на Областната епизоотична комисия - Ямбол.
На заседанието присъстваха следните членове:
Иван Иванов - Заместник областен управител на Област Ямбол
д-р Здравко Иванов - Директор на ОДБХ - Ямбол
д-р Стоян Колев– Началник отдел "Здравеопазване на животните" - ОДБХ
Георги Кючуков Началник отдел „ОП“ ОД на МВР – Ямбол
Димо Ченгелийски – Ст. Експерт ОД "Земеделие” – Ямбол
Инж. Емилия Симеонова – Лесничей ДГС „Тунджа“ Ямбол
Христо Стефанов –РДГП – Елхово, ГПУ Елхово
Останалите членове бяха представени от следните лица:
Д-р Радостина Калчева –Регионална здравна инспекция – Ямбол
Живко Бянов - Началник на с-р ППДиК ОУ ПБЗН Ямбол
Д-р Пенка Димитрова - В.Ф. 26030 – Безмер
Предвид кризисната ситуация с констатираните огнища на болестта син език в област
Ямбол на заседанието присъстваха представители на петте общини както следва:
Лора Каламерова – Гл. експерт СПОС Община Тунджа
Лиляна Атанасчева – Спец. Гражданска защита и ОМП
Иван Георгиев – Зам. кмет на Община Стралджа
Елеонора Иванова – Община Ямбол
Живка Кафеджиева – Зам. кмет на Община Елхово
На заседанието присъства и Областният управител на област Ямбол инж. Николай
Пенев.
Протоколът се води от Мариела Павлова – Технически секретар на Областната
епизоотична комисия.
Заседанието бе открито и водено от Иван Иванов – Зам. областен управител на област
Ямбол и Председател на ОЕК Ямбол. Г-н Иванов представи целта и основанието за свикване
на днешното заседание – възникналите огнища на син език и набелязване на допълнителни
мерки за ограничение на разпространението на заболяването на територията на Ямболска
област.
Във връзка с възникналата ситуация е издадена заповед на Изпълнителния директор
на БАБХ проф. Пламен Моллов - Заповед № РД11-1244 от 29.07.2014 г. Заповедта беше
представена пред присъстващите от д-р Здравко Иванов. Той представи следната
информация: в област Ямбол клинично са доказани 2 огнища на болестта – в с.Межда
/община „Тунджа”/ и с.Малко Шарково /община Болярово/. Умрели са 18 овце и 1 коза, а над
80 животни в 14 населени места на общините Болярово и Елхово също показват клиника за
заболяването.

гр. Ямбол, ул. “Жорж Папазов” № 18, тел. 68-68-14, факс 66-22-77
http:/yambol.government.bg

ОБЛАСТНА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ЯМБОЛ
_________________________________________________________________
В близките дни ще се предприеме принудително умъртвяване по хуманен начин на
овцете, показали признаци на заболяването син език, които са със силно влошено общо
състояние и неблагоприятна прогноза. Техните собственици ще бъдат обезщетени по
пазарни цени, съгласно чл.141-148 от ЗВД и Наредбата за условията и реда за разходване на
средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове. Директорът на
Областната дирекция по безопасност на храните д-р Здравко Иванов подчерта, че
Министерство на земеделието е отделило 400 000 лв. от бюджета си за овладяване на
болестта син език в страната.
От своя страна д-р Стоян Колев - началник отдел „Здравеопазване на животните” в
ОДБХ – Ямбол, направи анализ на извършените до момента дейности за борба с
разпространението на болестта, разписани в заповед на областния управител от 8 юли. Той
призова кметовете и кметски наместници да изпълнят ангажимента си за изготвяне на
списъци на стопаните с актуален брой едри и дребни преживни животни, защото
информацията е от голямо значение за адекватната реакция на държавните органи.
Ще се продължи извършването на клинични прегледи през 2 седмици на овцете,
вземането на кръвни проби и дезинсекция на стопанствата. Продължава и забраната за
нощна, горска паша и пашата около водоеми, пазарите за едри и дребни преживни животни,
както и предвижването на възприемчиви за син език преживни животни, с изключение на
случаите, когато са предназначени за незабавно клане.
По отношение на предстоящото умъртвяване на животните д-р Стоян Колев
информира, че ще бъдат изготвени графици, които ще бъдат съгласувани с кметовете на
общините Елхово и Болярово. Той поиска кметовете на населените места да осигурят хора,
които да извозват труповете на животните до екарисажната кола.
Георги Кючуков - Началник отдел „ОП“ ОД на МВР – Ямбол поиска графика да бъде
предоставен и на тях, за да се осигури необходимата охрана на ветеринарните лекари,
извършващи евтаназията на заболелите животни.
В края на заседанието на председателят на комисията г-н Иванов акцентира на това,
че в борбата със заболяването е изключително важна съвместната работа и координация
между ОА, ОДБХ, органите на МВР, местната власт и животновъдите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
ИВАН ИВАНОВ
ЗАМ.ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
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