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ПРОТОКОЛ №4 

 

Спешно заседание на Областна епизоотична комисия (ОЕК) 

гр. Силистра, 18.07.2019 г. 

 

 

 Днес, 18.07.2019 г. от 13:00 часа в заседателната зала на Областна администра-

ция Силистра, в изпълнение на Заповед №РС11-1314/08.07.2019 г. на изпълнителния 

директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), се проведе заседа-

ние на Областната епизоотична комисия. Присъстваха 19 от членовете на комисията, 

чийто общ брой е 24, видно от присъствения списък, който е неразделна част от прото-

кола. Съгласно чл. 8 от Правилника за дейността и организацията на Областния съвет 

по епидемии и епизоотии, наличен е необходимия кворум и заседанието е редовно. 

 Заместник областният управител – г-н Илиян Великов, откри заседанието като 

отбеляза, че то се свиква на основание Заповед №РД11-1314/08.07.2019 г. на изпълни-

телния директор на БАБХ. В Областна администрация до момента са постъпили прото-

коли от проведени заседания на общинските епизоотични комисии в Главиница, Дуло-

во, Кайнарджа и Силистра, от които става ясно, че по места е започнало изпълнението 

на мерките, заложени в Заповед №ОКД-02-10/11.07.2019 г. на областния управител. Г-н 

Великов уточни, че до момента в страната са регистрирани 16 огнища на заболяването 

Африканска чума по свинете (АЧС), обстановката се усложнява, като най-близкото 

огнище е регистрирано на територията на област Русе. Той заяви, че засегнатите райо-

ни се проверява и транспорта на фуражи, тъй като има съмнения за пренасяне на вируса 

по този вектор. Г-н Великов заяви, че областният управител на област Русе е издал за-

повед за евтаназиране на всички нерегистрирани прасета в стопанства от типа „заден 

двор“ от стопаните, като при несъгласие от тяхна страна това ще става от органите на 

ОДБХ. На 17.07.2019 г. е проведено заседание на Централния епизоотичен съвет, къде-

то са се обсъждали и приели мерки за предотвратяване проникването на инфекциозния 

причинител чрез свинско месо и продукти от свинско месо с личния багаж на пътници, 

екипаж и водачи на МПС и хранителни отпадъци от превозни средства. В тази връзка,  

предстои да бъде издадена заповед на министъра на транспорта, в която да се разпоре-

ди събирането, почистването и дезинфекцията на пристанища, летища и гари, както и 

поставянето на указателни табели за разпространението на АЧС. Г-н Великов обясни, 

че на основание писмо с изх. №91-703/17.07.2019 г. на министъра на земеделието, хра-

ните и горите, в състава на Областната епизоотична комисия ще бъдат включени пред-

ставители на ДП „Пристанищна инфраструктура“ и на структурите, имащи отношение 

към автобусния, автомобилния и железопътния транспорт. 

Г-н Великов даде думата на д-р Валери Милчев от ОДБХ, за да запознае при-

състващите със ситуацията към момента. 

Д-р Милчев допълни, че последното регистрирано огнище на заболяването е в 

област Търговище. Той изказа задоволство от факта, че на територията на област Си-

листра все още няма регистрирано огнище, като посочи за една от причините усилията 

на всички институции през миналата година. Другата причина е намаляването на пого-
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ловието на прасетата на територията на областта. Той подчерта, че трябва да се намали 

броя на отглежданите прасета в стопанства от типа „заден двор“. Той изрази опасение, 

че в момента област Силистра е заобиколена с територии с регистрирани огнища, след 

като вчера е регистрирано огнище и в Кълъраш. Д-р Милчев увери, че от ОДБХ извър-

шват дезинфекция на граничните контролно-пропусквателни пунктове, но работата им 

е затруднена поради липса на достатъчен брой служители. 

Г-н Великов изрази опасение, че заразата може да бъде пренесена от Република 

Румъния чрез месни хранителни продукти и хранителни отпадъци. 

Д-р Милчев уточни, че решението за конфискуване на хранителни продукти на 

ГКПП е малко пожелателно, не може да се случи реално поради липса на достатъчен 

брой служители, като и поради липса на законово основание. 

Г-н Георги Куртев заяви, че в Гранично полицейско управление – Силистра 

също разполагат с ограничен брой служители и де факто тези проверки не се извършват 

в пълен мащаб. 

Д-р Милчев сподели, че най-голяма опасност представляват хранителните про-

дукти и хранителните отпадъци. Той уточни, че на територията на Република Румъния 

има регистриран голям брой огнища на заболяването. На ГКПП – Кайнарджа има слу-

жител на ОДБХ, временно назначен, който осъществява някакъв контрол, но не се из-

вършва конфискация на хранителни продукти. 

Г-н Великов попита къде се складират конфискуваните продукти? 

Д-р Милчев обясни, че има закупени фризери. След конфискация на хранител-

ните продукти се съставя протокол, съхраняват се във фризерите до извозването им към 

екарисаж. 

Г-н Огнян Димитров попита не могат ли да се назначат временно още служи-

тели в ОДБХ. 

Д-р Милчев обясни, че са правени такива постъпки, но това не се случва. Той 

заяви, че скоро не са изпращали проби за наличие на вирус, тъй като не са получавали 

сигнали за мъртви диви прасета или болни прасета от стопанства тип „заден двор“. 

Единственото спасение, според него, е да се убеждават хората да изколят прасетата от 

стопанствата тип „заден двор“. Д-р Милчев заяви, че от следващата седмица служители 

на ОДБХ ще започнат съставяне на актове за административно нарушение за отглежда-

не на нерегистрирани прасета, като ще последва налагане на глоба в размер от 300 лв. 

до 500 лв. В случая ще бъде налаган максималния размер на глобата, тъй като стопани-

те вече са предупредени веднъж. След което ще се пристъпи към евтаназиране на жи-

вотните. Д-р Милчев поясни, че всички стопани са информирани за опасността от забо-

ляването, информационната кампания, започнала миналата година, продължава досега. 

Г-н Великов попита дали има изготвен график за посещенията следващата сед-

мица. 

Д-р Милчев отговори, че няма изготвен график, защото няма достатъчен брой 

служители отново. Всички общински ветеринарни лекари обхождат населените места, 

проверяват личните стопанства и предоставят декларации на собствениците, в които 

декларират, че са запознати с опасността от заболяването и мерките за биосигурност. 

Обходени са първо населените места около двата индустриални свиневъдни комплекса 

в Попина и Ветрен, както и Ситово, където има по-голямо частно стопанство. 

Г-н Великов попита дали прасетата в това частно стопанство са регистрирани. 
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Д-р Милчев увери, че са регистрирани. 

Г-н Великов попита дали следващата седмица ще започне масова евтаназия на 

нерегистрирани прасета. 

Д-р Милчев отговори, че няма да е масово, ще се набляга отново повече на 

убеждаването. Той заяви, че нерегистрираните прасета са голям брой и ако се унищо-

жат наведнъж, това ще предизвика обществено недоволство. 

Г-н Великов също попита дали няма възможност да се назначат още служители 

в ОДБХ. 

Д-р Милчев отново обясни, че са правени опити, засега неуспешни. Той предс-

тави на комисията д-р Анелия Велева – н-к отдел „Контрол на храните“, която в момен-

та замества директора на ОДБХ – д-р Себахтин Халид. 

Г-н Великов попита дали има някакви проблеми по отношение на изпълнението 

на решенията на Областната епизоотична комисия от миналата седмица, като призова 

членовете на комисията да предложат нови идеи за мерки. Той подчерта, че е необхо-

димо внимателно да се почистват и дезинфекцират паркингите за тирове и местата за 

почивка по републиканската пътна мрежа, като кметовете на населени места ще бъдат 

уведомени да извършват това в рамките на населените места. 

Г-жа Красимира Колева обясни, че местата за почивка по републиканската 

пътна мрежа са снабдени с контейнери, възложено е на фирмата-изпълнител почиства-

нето им и косенето на трева около тях, както и дезинфекция. Тя поясни, че на терито-

рията на областта по републиканската пътна мрежа има разположени около 15 контей-

нера за отпадъци. Г-жа Колева попита дали от ОДБХ ще продължат да им предоставят 

препарат за дезинфекция. 

Д-р Милчев обясни, че всяка институция е задължена да се снабдява с подобен 

препарат, но увери, че докато има налични количества в ОДБХ, те ще бъдат предоста-

вяни на институциите, които имат нужда. 

Г-жа Колева постави и друг въпрос – къде да се извозват отпадъците от тези 

контейнери. Досега това е ставало на сметището, но така съществува опасност от пре-

насяне на зараза. 

Г-н Великов също изрази притеснение относно извозването на отпадъците. 

Г-н Кристиан Якимов предложи това да става в местата, определени от кмето-

вете на общини, за загробване на евтаназирани животни. 

Инж. Веселин Русанов предложи ловците да се дезинфекцират при влизане и 

излизане от гората. 

Д-р Милчев обясни, че в декларациите, изпратени от ОДБХ, в които деклари-

рат, че не отглеждат домашни прасета, е записано, че са запознати с мерките за биоси-

гурност. Но няма да е излишно и предложението за дезинфекция да се запише изрично. 

Г-н Людмил Узунов попита как стои въпроса с пчеларите. 

Г-н Огнян Димитров представи на вниманието на комисията текст на деклара-

ция, разработена в ДЛС „Каракуз“, в която се обхващат голям кръг лица – служител в 

ДЛС/ДГС, служител във фирма, ловец, пчелар, ползвател на недървесни горски про-

дукти. Към декларацията е прикрепена кратка информация за заболяването и брошура. 

Към нея може да се добави текста за задължението за дезинфекция на ловците на вли-

зане и излизане от гората. 
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Г-н Узунов попита каква правна стойност има тази декларация. Той подчерта, 

че не съществуват законови основания, без обявено огнище, да се колят домашните 

прасета. 

Д-р Милчев обясни, че по отношение на домашните прасета не попадаме в ня-

коя от зоните, но по отношение на дивите прасета – имаме регистрирани случаи по-

рано през годината. Във връзка с декларацията, д-р Милчев предложи да не се издават 

разрешителни за индивидуален лов на ловци, декларирали, че отглеждат прасета в 

обекти от типа „заден двор“. Той уточни, че няма законово основание за това, но пред-

вид усложнената обстановка, това може да стане с решение на Управителния съвет на 

Ловно-рибарското дружество. 

Г-н Красимир Костадинов посочи и въпросът с гъбарите – как ще бъдат задъл-

жени да подписват декларации. 

Г-н Огнян Димитров заяви, че има много нерегистрирани пунктове за изкупу-

ване на гъби, които не подлежат на контрол. 

Д-р Велева обясни, че по отношение на пунктовете действа регистрационен ре-

жим, като в ОДБХ има регистрирани три такива на територията на община Дулово. Тя 

увери, че ще се проведат разговори със собствениците и ще се засили контрола върху 

тях. 

Г-н Огнян Димитров обясни, че трюфелната гъба е най-сигурното транспортно 

средство на вируса към хранителните вериги в България и Европа. 

Г-жа Колева попита не е ли възможно да се забрани изкупуването на трюфели. 

Д-р Милчев обясни, че няма законово основание за това, но може да се задъл-

жат хората, които предават трюфелите в пунктовете, да подписват декларации. 

Г-н Якимов обясни, че ако забраната е на централно ниво, ще има ефект. 

Г-н Великов призова да се разшири информационната кампания. Той предложи 

на членовете на комисията следните решения: 

 

 Кметовете на населените места да организират почистване на паркингите за то-

варни автомобили, местата за почивка и местата, където се организират празни-

ци на открито. 

 Да се напомни на кметовете на населени места да определят обособени места за 

загробване на прасета от стопанства от типа „заден двор“ в случай на евтаназия. 

 Декларацията, предоставяна от Ловно-рибарските дружества да включва и лица, 

извършващи друга дейност в горите. 

 

След гласуване на предложенията, Областната епизоотична комисия с единоду-

шие прие следните  

 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Кметовете на населените места да организират почистване на паркингите 

за товарни автомобили, местата за почивка и местата, където се организи-

рат празници на открито. 
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2. Да се напомни на кметовете на населени места да определят обособени мес-

та за загробване на прасета от стопанства от типа „заден двор“ в случай на 

евтаназия. 

3. Декларацията, предоставяна от Ловно-рибарските дружества да включва и 

лица, извършващи друга дейност в горите. 

 

Г-н Великов предложи следващото заседание на комисията да бъде на 25.07.2019 г. 

от 13,00 ч., предложението бе прието, като всички присъстващи се считат за уведомени. 

Той благодари на членовете на комисията за присъствието и закри заседанието.  

 

Копие от протокола да се изпрати на всички членове на комисията, изпълнител-

ния директор на БАБХ и кметовете на общини от област Силистра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председател:            (П) 

  /ИЛИЯН ВЕЛИКОВ – заместник областен управител 

                       на основание Заповед за заместване с №РД-21-29/15.07.2019 г./ 

 

 

Секретар:                (П) 

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

 

 

Протоколчик:            (П) 

                /ЕЛКА МИХАЙЛОВА – ст. експерт/ 


