ОБЛАСТНА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ЯМБОЛ
Областна администрация Ямбол
ПРОТОКОЛ
От заседание на Областна епизоотична комисия-Ямбол,
проведено на 23 декември 2016 г. в Областна администрация Ямбол
Днес, 23 декември 2016 г. в сградата на Областна администрация Ямбол се
проведе заседание на Областна епизоотична комисия Ямбол. На заседанието
присъстваха следните членове:
1. Диана Динкова – Заместник областен управител на област Ямбол
2. Д-р Николай Георгиев - Директор на ОДБХ-Ямбол
3. Д-р Стоян Колев - Началник отдел „Здравеопазване на животните“ ОДБХ-Ямбол
4. Д-р Наташа Капсъзова - Директор дирекция "Надзор на заразните
болести"РЗИ-Ямбол
5. Георги Кючуков Началник-отдел „ Охранителна полиция“ ОД на МВР Ямбол
6. Гл.инспектор Стойчо Иванов- началник сектор „ГН“ РД „ Гранична Полиция“ –
Елхово
7. Живко Бянов - Началник сектор ПКД - РДПБЗН Ямбол
8. Емилия Симеонова - Лисечей в Държавно Горско Стопанство „ Тунджа “ Ямбол
9. Мима Бояджиева – Военно формирование 26030
10. инж. Георги Русев – Директор на РДГ – Сливен

Заседанието на Областната епизоотична комисия Ямбол бе открито и водено
от Диана Динкова – заместник областен управител на област Ямбол, в качеството й
на председател на Областна епизоотична комисия. Заседанието се свиква на
основание Заповед № РД11- 2576 от 21.12.2016 г. и Заповед № РД11- 2577 от
21.12.2016 г. на изпълнителния директор на БАБХ по повод констатирано първично
огнище на Инфлуенца А (грип) в язовир Трънково, община Елхово, област Ямбол.
Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Запознаване на членовете на комисията с епизоотичната обстановка;
2.Обсъждане и набелязване на конкретни мерки за предотвратяване на
проникването и разпространението на заболяването на територията на област
Ямбол.
По точка1: Председателят на Областната епизоотична комисия Ямбол
предостави думата на д-р Цвятко Александров, началник отдел „Здравеопазване на
животните“ Централно управление на БАБХ – София за представяне на
епизоотичната обстановка. Той информира присъстващите, че още през месец
ноември са констатирани огнища на Инфлуенца А във Швейцария, Германия,
Франция Холандия и Швеция, Австрия и много други държави в Европа. Той
добави, че вирусът се разпространява и на територия на Сърбия и Хърватия, както
при домашните и диви птици. Птичият грип протича със висока заболеваемост при
кокошия вид птици и много огнища, констатирани при патиците, където
смъртността там не е такава висока степен. Във връзка със създалата се ситуация в
България са обявени над 93 огнища при домашни птици и 190 при диви птици. На 19
декември са потвърдени първите случаи и след направени проби повечето са с
положителен резултат. На територията на страната са констатирани огнища на
Инфлуенца А. Цялата страна е в критична готовност и е със засилени мерки за
надзор и възможно най- бързо ограничаване на болестта. Д-р Александров подчерта,
че е необходимо да се набележат основните мерки за ефективен контрол за
предотвратяване на разпространението на заболяването.
По точка 2: Диана Динкова предостави думата на д-р Стоян Колев –
Началник отдел „Здравеопазване на животните“ ОДБХ-Ямбол запозна членовете на
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комисията с подробностите по констатираното първично огнище на територията на
област Ямбол в язовир с. Трънково, община Елхово. Той добави, че на 19 декември
са открити 2 бр. бяла чапла от ловци при ловен излет. Същите са изследвани в
Централния институт в гр.София и са потвърдени като положителни. От
изпълнителния директор на БАХБ е издадена заповед за предприемане на мерки за
ограничаване на болестта. Д-р Колев добави, че е важно да бъдат запазени стадата в
промишлени ферми и птиците от тип “заден двор“. Той уточни,че на територията на
област Ямбол има 3,5 млн. птици от кокоши вид и 500 хил. водоплаващи птици.
Той добави, че спешно следва да бъдат свикани общински епизоотични
комисии и в най -кратък срок да бъде извършено преброяване на домашните птици.
В територията на с. Трънково и с. Дряново няма регистрирани ферми. Направени са
клинични прегледи и към момента няма повишена заболеваемост при домашните
птици. Също така са информирани кметовете на съответните населени места и
лицата, отглеждащи домашни птици. Същите са предупредени за епизотичната
обстановка, риска и начините за разпространение на болестта. В три км. предпазна
зона няма регистрирани промишлени ферми, а в десет км. наблюдаваща зона около
огнището, в която влизат следните населени места: с. Коневец, с.Маломир, и с.
Драма, община Тунджа и с. Кирилово, с. Бояново, гр. Елхово, с. Изгрев, с.Пчела и с.
Малък манастир, община Елхово има промишлени ферми и две стопанства за
пъдпъдъци. Всички останали са от тип“ заден двор“.
Д-р Стоян Колев предложи да бъдат набелязани и взети следните мерки за
предотвратяване на проникването и разпространението на заболяването на
територията на община Елхово и община Тунджа:
1. Провеждане на заседания на общинските епизоотични комисии в община
Елхово и община Тунджа за набелязване и предприемане на спешни мерки за
предотвратяване разпространението на болестта;
2. Преброяване на домашните птици във всички стопанства, които отглеждат
домашни птици с търговска цел, и стопанства, отглеждащи домашни птици с
нетърговска цел;
3. Забрана за преместване, транспортирането на домашни птици или на други
птици, освен в случаите на транзитно преминаване през зоните по-долу, по шосе или
железопътна линия, без да има разтоварване или спиране, изпращането на яйца за
люпене от животновъдни обекти, забрана за търговия с прясно месо, мляно месо,
местни заготовки и местни продукти от домашни птици и див пернат дивеч, взет от
дивата природа в следните зони:
- три км. предпазна зона около огнището, в която влизат с. Трънково, община Елхово
и с. Дряново, община Тунджа, област Ямбол
- десет км. наблюдаваща зона около огнището, в която влизат следните населени
места:
- община Тунджа - с. Коневец, с.Маломир, и с. Драма
- община Елхово - с. Кирилово, с. Бояново, гр. Елхово, с. Изгрев, с.Пчела и с.
Малък манастир
4. Забрана за провеждане на изложби, пазари или други събирания на живи
домашни и диви птици в гр. Ямбол и гр. Елхово;
5. Засилване на наблюдението на популации от диви птици, по-специално на
водни птици и продължаващо наблюдение върху умрели и болни птици.
6. Постоянни дежурства на ветеринарномедицински специалисти в празнични
и почивни дни на „ горещи телефони“, на които да се получават сигнали за
повишена смъртност при домашни птици или открити трупове на диви птици;
7. Организиране на разяснителни кампании сред населението и повишаване
информираността сред собствениците на домашни птици, ловци, любители
орнитолози и предоставящите рекреация около водни басейни;
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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.
Д-р Колев допълни, че вирусът е устойчив на ниски градуси и не трябва да
бъде допуснат да проникне при домашните птици. Той уточни, че ще се дават
постоянни дежурства на ветеринарномедицински специалисти в празнични и
почивни дни на „ горещи телефони“ и при сигнал следва своевременно да бъдат
уведомявани компетентните органи.
Д-р Георгиев – директор на ОДБХ отбеляза, че е спешно да бъде извършено
преброяване на домашните птици във всички стопанства в близките две села. Той се
обърна с молба към горски стопанствата и ловно - рибарските дружества за
предприемане на мерки за ограничаване на лова при птици в определените зони.
Г-н Русев – ДГС – Сливен добави, че председателите на всички дружества са
предупредени и след провеждането на ловния съвет следва да се вземе решение за
ограничаване на лова. Той добави, че всички ловци са запознати с обстановката.
Д-р Капсъзова – директор на РЗИ Ямбол добави, че обстановката в област
Ямбол е спокойна и няма за сега необходимост от обявяване на грипна епидемия в
областта.
Поради изчерпване на дневния ред председателят на комисията Диана
Динкова закри заседанието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/П/
ДИАНА ДИНКОВА
ЗАМ.ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
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