
ПРОТОКОЛ №1  

Заседание на Областен съвет по епидемии и епизоотии 

Силистра, 08.08.2012 г. 

 Днес, 8 август (сряда) 2012 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Областна 

администрация Силистра се проведе заседание на Областния съвет по епидемии и епи-

зоотии (ОСЕЕ) при следния  

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Приемане на Правилник за дейността и организацията на ОСЕЕ. 

2. Обсъждане и предприемане на конкретни мерки за изпълнение с цел предот-

вратяване появата и разпространението на заболяването Африканска чума по 

свинете (АЧС) на територията на област Силистра 

 

В заседанието взеха участие членовете, определени със Заповед ОКД–02-

5/08.02.2012 г. на областния управител на област Силистра. Г-н Николай Димов – об-

ластен управител и председател на ОСЕЕ направи проверка на кворума. На заседанието 

присъстваха всички 21 членове на съвета. Зам.-председателят на ОСЕЕ, г-жа Тодора 

Цонева, се замества от г-н Алтимир Адамов – зам. областен управител. След проверка 

на кворума, Oбластният управител обяви заседанието за открито.  

Към дневния ред не бяха направени предложения и той беше приет с явно гласу-

ване, както следва: За – 21; Против – 0; Въздържали се – 0. 

Съгласно чл. 10 от проекта на Правилник за дейността и организацията на 

ОСЕЕ, председателят предложи протокола да се води от г-жа Лили Дочева – мл. екс-

перт в Областна администрация. Изборът за протоколчик беше приет с явно гласуване, 

както следва: За – 21; Против – 0; Въздържали се – 0.  

По ПЪРВА точка от дневния ред, областният управител запозна присъстващите 

с основните положения в проекта на Правилника за организацията и дейността на 

ОСЕЕ, след което даде думата за предложения. Направени бяха следните предложения:  

Г-н Евлоги Стамов – гл. инспектор в ОУ ПБЗН предложи в чл. 2, ал. 5 

(5) Членове на комисиите са: представители на: Областна администрация, РЗИ, ЦСМП, 

РИОСВ – Русе, РИО на МОМН, ДАИ, ОД на МВР, Гранично полицейско управление, 

ОУ „Гражданска защита”, директори на: ОД „Земеделие”, държавни горски и ловни 

стопанства в област Силистра и председатели на ловно-рибарски дружества в област 

Силистра 

ОУ „Гражданска защита” да се замени с „ПБЗН“; 

 Д-р Теодора Начева – директор Дирекция „Надзор на заразните болести“ в РЗИ-

Силистра направи писмено предложение относно чл. 11, ал. 1 

Чл.11.(1) Областната комисия по епидемии координира дейностите на институциите за 

намаляване на опасността за здравето на хората на територията на областта при въз-

никване на епидемии 

Да се промени така 



Чл.11.(1) Областната комисия по епидемии координира дейността на лечебните заведе-

ния, на местните държавни и общински органи, на други организации и юридически 

лица по отношение прилагането на противоепидемични и ограничителни мерки, екст-

рена профилактика на застрашените лица и други мерки, предвидени по закон, с цел 

ограничаване епидемичното разпространение на заразно заболяване за намаляване те-

жестта на въздействие върху здравето и живота на хората. 

След като се обсъдиха предложените промени, Правилникът беше приет с явно 

гласуване: За – 21, Против – 0; Въздържали се – 0. 

По ВТОРА точка от дневния ред областният управител даде думата на д-р Ге-

орги Петров – директор на Областна дирекция по безопасност на храните Силистра, 

който представи доклад, включващ информация за хронологията на разпространение на 

болестта в Европа, етиология, епизоотология, клиничните признаци на болестта. Беше 

представен актуалния брой свиневъдни обекти на територията на област Силистра. В 

заключение д-р Петров предложи редица необходими мерки за предотвратяване въз-

никване на заболяването АЧС на територията на областта, след което беше дадена въз-

можност за обсъждане на мерките. Г-жа Галина Савова – гл. експерт в РИОСВ-Русе 

предложи втора мярка: 

„Да се извършат проверки на всички сметища по отношение на  тяхното ограждане и 

недопускане на достъпа на животни и хора“ 

Да се промени по следния начин: 

„Да се извършат проверки за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в населените 

места. При констатиране на подобни места, същите да се локализират, оградят и ликви-

дират, както и да не се допускат животни и хора до тях“. 

Последвалото обсъждане не доведе до други промени в предложените мерки. 

След проведено явно гласуване: За – 21; Против – 0; Въздържали се – 0, членовете на 

ОСЕЕ, взеха следното  

Р Е Ш Е Н И Е: 

1. Приемат предложените мерки с цел предотвратяване проявата и разпростра-

нението на заболяването Африканска чума по свинете (АЧС) и опазване 

здравето на животните на територията на област Силистра. 

Областният управител информира, че ще издаде Заповед за спазване на приетите 

мерки, която ще бъде изпратена за изпълнение на заинтересованите лица и ще бъдат 

уведомени кметовете за спешно свикване на общинските епизоотични комисии. 

След изчерпване на дневния ред, заседанието беше обявено за закрито. 

Председател: /П/ 

 /НИКОЛАЙ ДИМОВ – областен управител/ 

 

Секретар: /П/ 

 /Д-р ГЕОРГИ ПЕТРОВ – директор на ОДБХ Силистра/ 

 

Протоколчик: /П/ 

 /ЛИЛИ ДОЧЕВА – мл. експерт „Здравеопазване“, Областна администра-

ция-Силистра/ 


