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Вътр. №1-1125-170/15.11.2019 г. 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №15 

 

 

Заседание на Областна епизоотична комисия (ОЕК) 

гр. Силистра, 15.11.2019 г. 

 

 

 

Заседанието на Областната епизоотична комисия се свиква на основание чл. 6 от 

Правилника за организацията и дейността на Областния съвет по епидемии и епизоотии 

(ПОДОСЕЕ), предвид необходимостта от предприемане на спешни мерки по повод ре-

гистриран случай на заболяването Африканска чума по свинете на територията на об-

щина Тутракан. 

С писмо с изх. №1-1125-167/13.11.2019 г. на областния управител всички члено-

ве на Областната епизоотична комисия бяха запознати със Заповед №РД 11-

2209/08.11.2019 г. на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на 

храните за регистриран случай на заболяването Африканска чума при диво прасе в зем-

лището на община Тутракан и Заповед №187/08.11.2019 г. на директора на Регионална 

дирекция по горите – Русе за предприемане на необходимите мерки за предотвратяване 

и ограничаване на заболяването. 

 

На вниманието на членовете бе представен следния проект на решение: 

 

 „Членовете на Областната епизоотична комисия решиха: 

1. В подзона А по Заповед №187/08.11.2019 г. на директора на РДГ – Русе могат да се 

извършват неотложни дейности от лица, които нямат отношение към претърсването 

и прилагането на мерките за предотвратяване и ликвидиране на заболяването Афри-

канска чума по свинете (АЧС) след извършване на дезинфекция от страна на Облас-

тна дирекция по безопасност на храните – Силистра. 
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2. Община Тутракан да осигури преносими дезинфекционни площадки за дезинфек-

ция. 

3. Областна дирекция по безопасност на храните – Силистра да осигури необходимото 

количество дезинфекционен препарат.“ 

 

Членовете на Областната епизоотична комисия имаха възможност да изразят пис-

мено своите становища, както и да гласуват с/със „за“, „против“ и „въздържал се“ по 

предложения проект на решение. 

В указания срок (15.11.2019 г.) в Областна администрация постъпиха 18 становища, 

които са неразделна част от протокола, като членовете са гласували както следва: 

„за“ – 18 гласа; „против“ – 0 гласа; „въздържал се“ – 0 гласа. 

1. Ивелин Статев – „за“ 

2. Стоян Бонев – „за“ 

3. Д-р Себахтин Халид – „за“ 

4. Елка Михайлова – „за“ 

5. Д-р Енчо Василев – „за“ 

6. Габриела Миткова – „за“ 

7. Д-р инж. Евгени Аврамов – „за“ 

8. Деян Атанасов – „за“ 

9. Евлоги Стамов – „за“ 

10. Подп. Ивайло Александров – „за“ 

11. Инж. Таньо Танев – „за“ 

12. Инж. Людмил Узунов – „за“ 

13. Орлин Николов – „за“ 

14. Д-р Димитър Стефанов – „за“ 

15. Инж. Иван Иванов – „за“ 

16. Инж. Кирил Колев – „за“ 

17. Галина Савова – „за“ 

18. Инж. Петър Георгиев – „за“ 

Съгласно чл. 6, ал. 6 от ПОДОСЕЕ решението е прието, ако е подкрепено от повече 

от половината членове на комисията. Общият брой на членовете на Областната епизоо-

тична комисия е 26. Видно от гласуването, Областната епизоотична комисия едино-

душно прие следното решение: 

 

„Членовете на Областната епизоотична комисия решиха: 
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1. В подзона А по Заповед №187/08.11.2019 г. на директора на РДГ – Русе могат 

да се извършват неотложни дейности от лица, които нямат отношение към пре-

търсването и прилагането на мерките за предотвратяване и ликвидиране на забо-

ляването Африканска чума по свинете (АЧС) след извършване на дезинфекция от 

страна на Областна дирекция по безопасност на храните – Силистра. 

2. Община Тутракан да осигури преносими дезинфекционни площадки за де-

зинфекция. 

3. Областна дирекция по безопасност на храните – Силистра да осигури необ-

ходимото количество дезинфекционен препарат.“ 

 

 

Копие от протокола да се изпрати на всички членове на комисията за сведение и из-

пълнение. 

 

 

 

 

Председател:       (П) 

  /ИВЕЛИН СТАТЕВ – областен управител/ 

 

 

Секретар:            (П) 

        /Д-Р СЕБАХТИН ХАЛИД – директор на ОДБХ Силистра/ 

 

 

Протоколчик:           (П) 

                /ЕЛКА МИХАЙЛОВА – ст. експерт/ 


