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Вътр. №1-1125-73/08.08.2019 г. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №7 

 

Заседание на Областна епизоотична комисия (ОЕК) 

гр. Силистра, 08.08.2019 г. 

 

 

 Днес, 08.08.2019 г. от 13:00 часа в заседателната зала на Областна администра-

ция Силистра, в изпълнение на Заповед №РД11-1314/08.07.2019 г. на изпълнителния 

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

ние на Областната епизоотична комисия. Присъстваха 22 от членовете на комисията, 

чийто общ брой е 25, 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. 

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

че то се свиква на основание Заповед №РД11-1314/08.07.2019 г. на изпълнителния ди-

ректор на БАБХ и има необходимия кворум. 

Г-н Статев уточни, че с писмо с изх. №1-1125-57/05.08.2019 г. е изпратен про-

ект на дневен ред на всички членове на комисията. На 05.08.2019 г. са постъпили писма 

от ДЛС „Каракуз“ и ДГС – Тутракан с предложение за допълнителна точка в дневния 

ред на заседанието. Г-н Статев предложи да се гласува актуализирания проект на дне-

вен ред, както следва: 

1. Доклад за актуалната обстановка по отношение на заболяването АЧС на 

територията на областта. 

Докладва: директор на ОДБХ – Силистра 

2. Обсъждане на мерките и дейностите по ограничаване разпространението 

на заболяването АЧС.  

3. Обсъждане на предложенията от ДЛС „Каракуз“ и ДГС – Тутракан за 

разрешаване на дейности по дърводобив и транспорт на дървесина в инфектираните 

зони. 

4. Други. 

 

Не постъпиха други предложения. 

 

Гласуване: „За“ – 22; „Против“ – 0; „Въздържал се“ – 0. 

 

С единодушие членовете на ОЕК приеха така предложения проект на дневен 

ред. 

По т. 1 от дневния ред г-н Статев даде думата на д-р Анелия Велева – и. д. ди-

ректор на ОДБХ, за да запознае присъстващите със ситуацията към момента. 
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Д-р Велева докладва, че към момента е приключило евтаназирането на живот-

ните в свинекомплекса в с. Попина. Умъртвени са 22 095 бр. прасета, които са загробе-

ни. Към момента се загробва и фуражът, като се очаква дейностите да приключат до 

края на седмицата. Лекарствените средства, открити в свинекомплекса също подлежат 

на унищожаване по строго установени правила. Д-р Велева уточни, че до края на сед-

мицата ще бъдат освободени и два от постовете на ОД на МВР на територията на с. 

Попина. 

По отношение на свинекомплекса в с. Ветрен, д-р Велева заяви, че продължават 

дейностите по евтаназиране на животните, като до момента са умъртвени 3 907, остават 

още 4 000 бр. Според нея до края на седмицата ще приключи евтаназирането и загроб-

ването на животните и там. 

Д-р Велева запозна членовете на ОЕК със заповед на изпълнителния директор 

на БАБХ за обявен случай на заразено диво прасе на територията на с. Осен, в която се 

определят и съответните зони. Тя обясни, че са получили списъци с населените места, 

които попадат в 20 км. зони около индустриалните обекти и от следващата седмица 

започват съвместни проверки с органите на МВР и евтаназиране на останалите прасета, 

които не са умъртвени доброволно от собствениците. 

Д-р Велева уточни, че продължава конфискацията на месни хранителни продук-

ти на ГКПП – Силистра, като до момента са конфискувани около 300 кг, които са пре-

дадени на екарисаж „Син кръст“. 

Г-н Статев попита дали при съвместните проверки до момента служителите на 

ОД на МВР са срещали трудности и съпротива от страна на собственици на прасета в 

стопанства тип „заден двор“. 

Ст. комисар Мартин Недялков заяви, че не е имало проблеми и трудности. 

Не последваха коментари по доклада на д-р Велева. 

 

По т. 2 от дневния ред г-н Статев призова присъстващите за коментари и пред-

ложения по мерките и дейностите за ограничаване и ликвидиране на заболяването 

АЧС. Той поиска информация за стопанството в с. Черногор. 

Д-р Велева обясни, че собственикът е предупреден да не допуска излизане на 

прасетата извън територията на стопанството, като след приключване на евтаназията на 

животни в с. Ветрен най-вероятно ще се пристъпи по умъртвяване и на прасетата от с. 

Черногор. 

Не последваха други коментари. 

 

По т. 3 от дневния ред г-н Статев даде думата на директорите на ДЛС „Кара-

куз“ и ДГС – Тутракан да мотивират предложенията си. 

Инж. Таньо Танев заяви, че на предишното заседание е изтъкнал мотивите за 

искането, те остават същите. 

Г-н Статев обясни, че осигуряването на населението с дърва за огрев и на дър-

вопреработващите фирми с ресурс е изключително важно. Практиката показва, че и в 

други области ОЕК е взела подобно решение – например ОЕК – Разград. Г-н Статев 

предложи следния проект на решение: 

„Областната епизоотична комисия реши да се допусне извършването на неот-

ложни дейности от лица, които нямат отношение към претърсването и прилагането на 
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мерките за предотвратяване и ликвидиране на заболяването АЧС на територията на 

област Силистра, в съответствие с т. III от Заповед №РД48-48/31.07.2019 г. на министъ-

ра на земеделието, храните и горите, както следва: 

1. С цел снабдяване на местното население с дърва за огрев и снабдяване с дървесина 

на дървопреработващите фирми, да продължат дейностите по дърводобив и транс-

порт на дървесината на територията на ДГС – Силистра, ДГС – Тутракан и ДЛС 

„Каракуз“ само от държавни и общински структури, и от фирми, които имат склю-

чен договор за дърводобив. При извършване на горепосочените дейности да се 

спазват стриктно мерките за биосигурност. 

2. Областна дирекция по безопасност на храните да изготви и предостави на горепосо-

чените Държавни горски стопанства мерки за биосигурност. 

3. Забранява се допускането на индивидуални посещения в горските територии с цел 

събиране на отпадъчна дървесина. 

4. Директорите на ДГС – Силистра, ДГС – Тутракан и ДЛС „Каракуз“ да осъществяват 

контрол по изпълнение на дейностите по дърводобив и транспорт на дървесина и по 

спазване на мерките за биосигурност.“ 

Не последваха предложения за промени в текста на решението. 

Гласуване: „За“ – 22; „Против“ – 0; „Въздържал се“ – 0. 

С единодушие членовете на ОЕК приеха следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

„Областната епизоотична комисия реши да се допусне извършването на неот-

ложни дейности от лица, които нямат отношение към претърсването и прила-

гането на мерките за предотвратяване и ликвидиране на заболяването АЧС на 

територията на област Силистра, в съответствие с т. III от Заповед №РД48-

48/31.07.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите, както следва: 

1. С цел снабдяване на местното население с дърва за огрев и снабдяване с 

дървесина на дървопреработващите фирми, да продължат дейностите по 

дърводобив и транс-порт на дървесината на територията на ДГС – Си-

листра, ДГС – Тутракан и ДЛС „Каракуз“ само от държавни и общинс-

ки структури, и от фирми, които имат сключен договор за дърводобив. 

При извършване на горепосочените дейности да се спазват стриктно 

мерките за биосигурност. 

2. Областна дирекция по безопасност на храните да изготви и предостави 

на горепосочените Държавни горски стопанства мерки за биосигурност. 

3. Забранява се допускането на индивидуални посещения в горските тери-

тории с цел събиране на отпадъчна дървесина. 

4. Директорите на ДГС – Силистра, ДГС – Тутракан и ДЛС „Каракуз“ да 

осъществяват контрол по изпълнение на дейностите по дърводобив и 

транспорт на дървесина и по спазване на мерките за биосигурност.“ 

 

По т. 4 от дневния ред г-н Статев запозна присъстващите с писмо с изх. 

№РД01012/08.08.2019 г. на директора на Северноцентрално държавно предприятие ДП 

Габрово относно предложение за включване в състава на ОЕК на инж. Кирил Колев – 
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директор на ТП ДЛС „Воден – Ири Хисар“. Г-н Статев заяви, че инж. Колев ще бъде 

включен в състава на комисията. 

Г-н Статев обясни, че от МЗХГ са поискали информация за броя заклани домашни 

прасета в населените места, попадащи в 20 км зони около индустриалните обекти във 

връзка с обезщетението за дезинфекция. Списъците са предоставени от ОДБХ и общи-

на Тутракан (с населени места, които попадат в 20 км зона на свинекомплекса в с. 

Бръшлен, обл. Русе). Г-н Статев запозна членовете на комисията с населените места и 

броя на закланите прасета, като уточни, че списъците ще бъдат заверени от кметовете 

на населени места, официалните ветеринарни лекари и областния управител и изпрате-

ни в МЗХГ. 

Г-н Статев заяви, че община Силистра има проблем с определяне на терен за заг-

робване на прасетата от обекта в с. Ценович, който да отговаря на всички изисквания. 

Г-н Ростислав Павлов – секретар на община Силистра поясни, че в с. Ценович се 

търси подходящ общински терен, но там разполагат само с мери и пасища, които се 

намират на труднодостъпни места. В съседното с. Бабук всички свободни терени попа-

дат в Натура 2000. Г-н Павлов призова да се потърсят евентуално терени – държавна 

собственост. 

Г-н Статев изрази съмнения, че има подходящи държавни имоти, но ще се направи 

проверка.  

Не последваха въпроси и коментари, г-н Статев насрочи следващото заседание на 

ОЕК за 15.08.2019 г. от 13,00 ч., благодари на членовете на комисията за участието 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) 

  /ИВЕЛИН СТАТЕВ – областен управител/ 

 

 

Секретар:          (П) 

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

 

 

Протоколчик:          (П) 

                /ЕЛКА МИХАЙЛОВА – ст. експерт/ 


