
 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Силистра                                      

 

ПРОТОКОЛ №2 

Заседание на Областния щаб за изпълнение на Областния план за защита при 

бедствия и взаимодействие с Националния щаб, 

гр. Силистра, 30.07.2019 г. 

 

 Днес 30.07.2019 г. от 15.30 часа, съгласно Заповед № РД-20-37/30.07.2019 г. на 

Областния управител на Област Силистра, в заседателната зала на Областна 

администрация Силистра, се проведе заседание на Областния щаб за изпълнение на 

Областния план за защита при бедствия и взаимодействие с Националния щаб. 

В заседанието взеха участие: 

Председател на Областния щаб: г-н Ивелин Статев – Областен управител на 

Област Силистра 

Секретар на Областния щаб: г-н Ивелин Ников – Служител по сигурност на 

информацията, ОМП и ЗН в Областна администрация Силистра 

и членове: 

1. Г-н Илиян Великов – Заместник областен управител на Област Силистра 

2. Г-н Стоян Бонев – Заместник областен управител на Област Силистра 

3. Г-н Митко Костадинов – директор на дирекция АПОФУС в Областна 

администрация Силистра 

4. Г-н Тодор Динков – Директор на дирекция АКРРДС в Областна администрация 

Силистра 

5. Д-р Теодора Начева -Директор на РЗИ Силистра 

6. Г-жа Маргарита Касабова – Директор на БЧК Силистра 

7. Комисар Румен Мъров – Директор на РД ПБЗН Силистра 

8. Старши комисар Мартин Недялков – в.п.д. Директор на ОД МВР Силистра 

9. Г-н Лъчезар Ганев – Директор на ТД на ДА „Национална сигурност“ Силистра 

10. Г-н Георги Куртев – началник на ГКПП – Силистра 

11. Г-жа Мария Илиева – заместник-кмет на община Ситово 

12. Г-н Ростислав Павлов – секретар на община Силистра. 

13. Г-жа Диляна Кирчева – еколог в община Главиница 

14. Г-жа Сюзан Хасан – заместник-кмет на община Главиница 

15. Д-р Анелия Велева – началник-отдел КХ в ОДБХ – Силистра 

16. Подп. Ивайло Александров – началник на Военно окръжие – Силистра 

17. Комисар Илко Гецов – началник на ГПУ – Силистра   

Областният управител – г-н Ивелин Статев откри заседанието, като уведоми 

присъстващите, че е констатиран случай на заболяването Африканска чума по свинете в 

индустриален свинекомплекс в с. Попина, общ. Ситово, като пробите от Националната 

референтна лаборатория са положителни. Той обясни, че д-р Валери Милчев от ОДБХ в 

момента е на място в свинекомплекса, където се извършва подготовка на персонала и на 

местата за унищожаване на животните. Г-н Статев заяви че, след получаване на 



  

                

 
    

заповед за регистриране на огнище на заболяването от изпълнителния директор на 

БАБХ, ще издаде заповед за обявяване на бедствено положение на територията на 

областта. Той обясни, че копие от протокола ще бъде изпратено незабавно на 

Националния щаб, Централния епизоотичен съвет и на министъра на вътрешните 

работи, за да могат да бъдат своевременно уведомени Военна полиция, ОД на МВР, РД 

ПБЗН и ОДБХ. 

Г-н Статев запозна присъстващите с текста на Заповед №РД11-1474/29.07.2019 г. на 

изпълнителния директор на БАБХ относно организирането от ОДБХ на 12 часов 

официален контрол във всички кланици за свине на територията на страната, както и 

охрана от страна на ОД на МВР в часовете, в които няма представители на ОДБХ. Г-н 

Статев запозна и с писмо с изх. №91-726/29.07.2019 г. от министъра на земеделието, 

храните и горите  с взетите решения на заседанието на Централния епизоотичен съвет. 

Д-р Анелия Велева също обясни, че очакват заповедта за регистриране на 

огнището. В момента се прави оглед от служители на ОДБХ в свинекомплекса в с. 

Попина, поръчани са 5 т пяна и 200 кг сух лед, които ще бъдат заплатени от ОДБХ. Д-р 

Велева уточни, че на 31.07.2019 г. ще пристигне комисия от Централното управление на 

БАБХ, която ще съдейства на ОДБХ при по-нататъшните действия. Тя поясни, че е 

сключен договор с фирма за дезинфекция на местата, където ще бъдат умъртвявани и 

загробвани животните. Издадена е заповед от директора на ОДБХ за осигуряване на 12 

часово присъствие на служители в трите кланици на територията на областта. 

Хранителните продукти, които са конфискувани на ГКПП в четвъртък ще бъдат 

депонирани. 

Д-р Начева изрази тревогата си от създалата се ситуация и попита дали община 

Силистра е определила терени за площадки за загробване. 

Г-н Ростислав Павлов обясни, че са определени общински имоти – два за с. Ветрен 

и един за с. Майор Ценович, като смята, че тези имоти покриват всички изисквания. 

Изпратени са за съгласуване до всички отговорни институции и се очаква още утре да 

има одобрени терени за площадки за загробване. Той заяви, че във Ветрен е проблемен 

един от имотите, тъй като е саморасла гора, а там е необходим и по-голям терен, 

предвид по-големия брой прасета – около 10 дка. За с. Майор Ценович е необходим 

терен от 0,5 до 1 дка. 

Г-н Статев поясни, че за с. Полина има одобрен терен за площадка от Басейнова 

дирекция. 

Комисар Румен Мъров заяви, че ще имат нужда от водоноски и цистерни за пяната 

за умъртвяване, тъй като новите пожарни автомобили са с малък капацитет. Той обясни, 

че в с. Попина може да се търси съдействие от земеделски кооперации, ВиК или фирма 

„Синева“. 

Г-н Статев попита дали община Силистра може да окаже съдействие в този случай. 

Г-н Ростислав Павлов заяви, че ще бъдат осигурени цистерни. 

Комисар Румен Мъров заяви, че РД ПБЗН имат готовност да започнат действия 

веднага, след като бъдат издадени съответните заповеди. Ще бъде издадена заповед за 

сформиране на щаб с ръководител д-р Велева, осигурени са и две гондоли за 

умъртвяване на прасетата. Той поясни, че пяната ще пристигне в четвъртък, но 

разполагат с достатъчно количество, за да започната още утре. 

Старши комисар Мартин Недялков заяви, че също са в готовност и изчакват 

заповедите. За трите кланици – в Дулово, Тутракан и Ситово ще бъде осигурена охрана, 



  

                

 
    

съгласно заповедта на изпълнителния директор на БАБХ. На територията на 

свинекомплекса в с. Попина функционират три контролно-пропускателни пункта – на 

входа и изхода и в 3 км зона – на изходите за с. Гарван и с. Поляна. Охрана ще бъде 

осигурена и на входа и изхода на площадките за унищожаване и загробване. 

Г-н Статев изрази опасения, че стопанството в с. Черногор не попада в 20 км 

наблюдавана зона, а там прасетата не се отглеждат според изискванията. 

Д-р Велева заяви, че на собственика ще бъде съставен акт за административно 

нарушение и най-вероятно прасетата ще бъдат умъртвени. 

Г-жа Сюзан Хасан обясни, че на собственика вече е съставен акт. 

Г-н Статев напомни, че в зоните около огнищата достъпът е строго забранен, а 

официална информация може да дава само ОДБХ, за да не се създава излишна паника и 

напрежение. Той попита каква е ситуацията на ГКПП – Силистра. 

Комисар Илко Гецов заяви, че за момента се справят със ситуацията, извършва се 

дезинфекция на всички превозни средства. Съвместно със служителите на ОДБХ се 

правят проверки на багажа на пътниците и се конфискуват хранителни продукти. 

Г-н Статев обясни, че бедственото положение ще бъде до края на седмицата, като 

при необходимост ще бъде удължен срокът. 

Г-жа Сюзан Хасан попита дали е нужно решение на общински съвет за определяне 

на терен за площадка за загробване, тъй като през 2016 са определили терен, който е бил 

одобрен от междуведомствената комисия, но общинския съвет не го е одобрил 

Г-н Статев обясни, че при обявено бедствено положение и одобрение от 

междуведомствената комисия, общински съвет не би трябвало да създава пречки. Той 

посъветва да се направи консултация с юристи. 

Д-р Теодора Начева обясни, че трябва да се извърши оглед на предложените терени 

от общините за площадки за загробване, за да се даде становище. 

Г-н Ростислав Павлов увери, че и нормативните изисквания са такива и те ще 

бъдат спазени. Ще бъде сформирана междуведомствена комисия със заповед на кмета 

на общината. 

Г-н Стоян Бонев напомни на община Ситово да осигурят водоноски и цистерни за 

пяната за умъртвяване. 

Не последваха въпроси и коментари и г-н Статев закри заседанието. 

 

 

 

 

ИВЕЛИН СТАТЕВ 

Областен управител на област Силистра 
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