ОБЛАСТНА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ЯМБОЛ
Областна администрация - Ямбол

ПРОТОКОЛ
от заседание на Областна епизоотична комисия – Ямбол,
проведено на 17.11.2016 г. в Областна администрация Ямбол
Днес, 17.11.2016 г. от 14.30 ч. в сградата на Областна администрация - Ямбол, се
проведе заседание на Областна епизоотична комисия - Ямбол.
На заседанието присъстваха следните членове:
Диана Динкова - Заместник областен управител на област Ямбол
Д-р Стоян Колев – Началник отдел „Здравеопазване на животните“ - ОДБХ - Ямбол
Комисар Георги Кючуков – Началник отдел „Охранителна полиция“ - Ямбол
Мери Карамитева - Инспектор - РДПБЗН Ямбол
Инж. Емилия Симеонова - Лесничей в Държавно горско стопанство – „Тунджа” – Ямбол
Инж. Стойчо Иванов – Началник сектор „Гранично наблюдение“ РДГП-Елхово
Николай Елков – СЛРД „Диана“- Ямбол
Д-р Радостина Калчева – Главен инпектор РЗИ Ямбол
Димо Ченгелийски – ОД „Земеделие“ – Ямбол
Георги Сеизов – Орнитолог
Д-р Димитър Димитров – в.ф. 26030- Безмер
Заседанието на Областната епизоотична комисия бе открито и водено от Диана
Динкова – Зам. областен управител на област Ямбол в качеството й на председател на
Областна епизоотична комисия - Ямбол. Свиква се във връзка с констатирани огнища на
високопатогенна Инфлуенца по птиците в Централна Европа.
Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Запознаване членовете на комисията с епизоотичната обстановка в Централна
Европа
2. Обсъждане и набелязване на конкретни мерки за предотвратяване на
проникването и разпространението на заболяването на територията на област Ямбол
3. Разни
По точка 1:
Председателят на ОЕК Диана Динкова предостави думата на д-р Стоян Колев –
Началник отдел „Здравеопазване на животните“ - ОДБХ – Ямбол за представяне на
епизоотичната обстановка в Централна Европа. Д-р Колев запозна членовете на комисията
с възникналата епизоотична обстановка в държавите от Централна Европа. Той информира
присъстващите, че са констатирани огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците в
Германия, Дания, Австрия, Унгария, Полша и Хърватска. Към настоящия момент в България
не са констатирани случаи на птичи грип. Правени са проби за инфлуенца на две умрели
птици (1 ястреб и 1 щъркел), намерени на територията на областта, които са отрицателни.
Тъй като съществува опасност от появата на огнища на територията на страната, д-р Колев
подчерта, че е необходимо да се набележат мерки за ефективен контрол за предотвратяване
на разпространението на заболяването.
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Д-р Стоян Колев запозна членовете на комисията с характеристиките на заболяването
инфлуенца по птиците. Това е остро заразно заболяване при птиците с почти 100%
заболеваемост и смъртност. Болестта се съхранява и пренася от дивите прелетни птици,
които ежегодно мигрират. Предаването на инфекцията става чрез директен контакт със
заразени птици или птичи продукти. Критичните зони на територията на областта, където
най-често гнездят диви птици са яз. Овчарица, Малко Шарково, поречието на р. Тунджа, яз.
Кринчовица. Д-р Колев подчерта важността за добра организация между институциите,
ловните организации и орнитолозите за по-ефективно търсене на умрели или болни птици, с
цел да бъдат направени огледи и взети проби. Той информира присъстващите, че за
опасността от възникване на птичи грип ще бъдат уведомени собствениците на промишлени
ферми за птици на територията на област Ямбол, за да вземат необходимите мерки. Също
така ще бъдат информирани кметовете на съответните населени места и лицата, отглеждащи
домашни животни, като ги запознаят с актуалната епизоотична обстановка, риска и начините
за разпространение на болестта, мерки за биосигурност, които трябва да се спазват в
обектите.
По първа точка отношение взе г-н Георги Сеизов. Той информира членовете, че
есенната миграция на прелетните птици е приключила. По принцип птиците от западна
Европа не използват миграционните пътища в България. Най-рисковата зона, където има
вероятност да се появи заболяването са бургаските езера, тъй като там зимуват много
водолюбиви птици. Г-н Сеизов посочи рисковите птици и места, които следва да се
наблюдават към момента на територията на областта - зеленоглава патица, речна чайка край
яз. Овчарица. Други гъскови птици, които спират край язовира също могат да се прояват
като носители на болестта.
По точка 2:
Д-р Стоян Колев предложи да бъдат набелязани и взети следните мерки за
предотвратяване на проникването и разпространението на заболяването на територията на
област Ямбол:
1. Провеждане на заседания на общинските епизоотични комисии за предприемане на
мерки за предотвратяване възникването на болестта;
2. Засилен ветеринарномедицински контрол при провеждане на изложби, пазари или
други събирания на домашни или диви птици в област Ямбол;
3. Уведомяване на обслужващия ветеринарен лекар или кмета на населеното място
при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при смъртност;
4. Съвместни проверки с представители на орнитоложките дружества, ловнорибарските дружества и горските стопанства за наличие на болни или умрели диви птици;
5. Постоянен ветеринарномедицински контрол за спазване на мерките за
биосигурност в птицевъдните обекти;
6. Периодични клинични прегледи и сондажни вирусологични изследвания на
домашни птици;
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7. Дежурства на ветеринарномедицински специалисти в празничните и почивните дни
на „горещи телефони“, на които да се получават сигнали за повишена смъртност при
домашни птици или открити трупове на диви птици;
8. Кметовете на населени места да не допускат излизането на птици извън дворовете
на стопаните;
9. Да не се допуска контакт между птиците в животновъдните обекти и диви птици;
10. Съхраняване в закрити помещения на фуража, с който се изхранват птиците;
11. Разделно отглеждане на домашни патици и гъски от други домашни птици от
кокошия вид.
Мерките бяха единодушно приети от членовете на комисията. Те ще бъдат включени
в заповед на областния управител на област Ямбол, която ще бъде сведена до знанието на
заинтересованите страни.
Поради изчерпване на дневния ред председателят на комисията Диана Динкова закри
заседанието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/П/
ДИАНА ДИНКОВА
ЗАМ. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
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