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ПРОТОКОЛ
от заседание на Областна епизоотична комисия – Ямбол,
проведено на 24.06.2015 г. в Областна администрация Ямбол
Днес, 24.06.2015 г. от 10.00 ч. в сградата на Областна администрация - Ямбол, се
проведе спешно заседание на Областната епизоотична комисия - Ямбол.
На заседанието присъстваха следните членове:
Диана Динкова - Заместник областен управител на Област Ямбол
Д-р Николай Георгиев – и.д. Директор на ОДБХ Ямбол
Д-р Величко Петров –ОДБХ - Ямбол
Д-р Наташа Капсъзова –Директор Дирекция НЗБ на РЗИ – Ямбол
Милен Йорданов – ОД МВР Ямбол
Зооинж. Димо Ченгелийски – Ст. Експерт ОД "Земеделие” – Ямбол
Д-р Пенка Димитрова – в.ф. 26030 – Безмер, Началник мед. Пункт
Николай Елков - Специалист ловно стопанство, ЛРД „Диана“
Николай Колев - Началник група ПиКД РДПБЗН Ямбол
В заседанието участие взе и областният управител на област Ямбол – Димитър Иванов.
Заседанието бе открито и водено от Диана Динкова – Зам. областен управител на
област Ямбол и Председател на ОЕК Ямбол при следния дневен ред:
1. Запознаване със заболяването нодуларен дерматит по едрите преживни
животни, констатирано в регион Одрин, Р Турция
2. Обсъждане на мерки за предотвратяване възникването на болестта на
територията на ямболска област
Заседанието бе открито и водено от Диана Динкова – Зам. областен управител на
област Ямбол и Председател на ОЕК Ямбол, която информира присъстващите за
основанието за свикване на заседанието, а именно констатираното заболяване нодуларен
дерматит по едрите преживни животни в регион Одрин, Р Турция.
След това думата беше дадена на Д-р Николай Георгиев – и.д. Директор на ОДБХ
Ямбол, който представи на членовете Заповед № 672/22.06.2015 г. на ОДБХ Ямбол и Заповед
РД11-1054/22.06.2015 г на Изпълнителния директор на БАБХ, издадени във връзка с
установеното заболяване нодуларен дерматит по едрите преживни животни в регион Одрин,
Р Турция.
Д-р Георгиев представи клиничната картина на заразата по едрите преживни животни.
Заболяването се пренася лесно, както от насекоми, кърлежи, комари, така и чрез фуражи,
треви. Някой от проявите и симптомите на заболяването са треска и кожни лезии.
Смъртността при животните е сравнително ниска между 5 и 10%. Щетите са предимно
икономически. За болестта има 5 вида ваксини, но страната ни не може да предприеме
превантивна имунизация, тъй като тя трябва да бъде предварително съгласувана с ЕК.
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Директорът на ОДБХ Ямбол подчерта, че болестта не представлява опасност за здравето и
живота на хората, дори консумацията на месо на заразено животно не е опасно.
Д-р Георгиев информира членовете на комисията, че ОДБХ Ямбол е в повишена
епизоотична готовност. Предстои в петте общини на областта да се проведат заседания, на
които да се представи подробна информация за болестта и симптомите й. Той представи и
конкретните мерки, които ОДБХ Ямбол е предприела за недопускане разпространението на
територията на областта и страната на болестта по едрите преживни животни.
Г-н Иванов даде предложение да бъдат информирани конкретно ОД МВР Ямбол,
Регионална дирекция "Гранична полиция" – Елхово, както и ветеринарните лекари в
областта относно болестта с цел внимание и ангажираност от тяхна страна при евентуални
случаи на поява на заболяването на територията на област Ямбол.
Във връзка с набелязаните мерки комисията взе решение областният управител да
издаде заповед за предотвратяване възникването на заболяването на територията на областта,
която да бъде сведена до знанието на заинтересованите страни в най-кратък срок.
Поради изчерпване на дневния ред Председателят на ОЕК Ямбол Диана Динкова
благодари на участниците и закри заседанието.
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