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ПРОТОКОЛ №1  

 

Спешно заседание на Областна епизоотична комисия (ОЕК) 

гр. Силистра, 19.04.2016 г. 

 

 

 Днес, 19.04.2016 г. от 16:00 часа в заседателната зала на Областна администра-

ция Силистра във връзка Заповед № РД 11-580/14.04.2016 г. на Изпълнителния дирек-

тор на Българска агенция за безопасност на храните и Заповед № РД 10-90/18.04.2016 г. 

на директора на Областна дирекция по безопасност на храните Силистра се проведе 

спешно заседание на Областната епизоотична комисия. Присъстваха 14 членове (пред-

ставители) на ОЕК от общо 21 членове.  

 Областният управител г-н Ст. Бонев откри заседанието и даде думата на дирек-

тора на ОДБХ Силистра д-р Себахтин Халид.  

Д-р Халид информира присъстващите, че на територията на област Хасково е 

констатирано огнище на заболяването заразен нодуларен дерматит по едрите преживни 

животни. Заболяването не е опасно за хората, но води до тежки икономически последи-

ци На база заповедта на изпълнителния директор на БАБХ той запозна присъстващите 

със своя заповед за изпълнение на защитни мерки във връзка с профилактиката и огра-

ничаването на болестта на територията на област Силистра. На присъстващите бяха 

предложени за обсъждане и приемане следните мерки: 

ІІІ. Да се предприемат следните организационни и контролни действия: 

1. Да се свикат общинските епизоотични комисии в общините от област Силистра 

в срок до 22.04.2016 г. 

 

2. Да се засили контрола върху нерегламентираното движение на едри преживни 

животни на територията на областта. 

 

3. Да се забрани издаването на разрешителни за провеждането на изложби, пазари 

или други събирания на едри преживни животни на територията на област Си-

листра до вдигане на ограничителните мерки. 

 

След запознаване на присъстващите с предложените мерки, г-н Бонев даде ду-

мата за коментари, но такива не бяха направени. След това той подложи на гласуване 

предложените мерки, които бяха приети единодушно, както следва: „За“ – 14; „Против“ 

– 0; „Въздържали се“ – 0. Областният управител информира, че ще бъде издадена него-
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ва заповед за изпълнение на приетите мерки, която ще бъде изпратена за сведение на 

всички кметове на общини в област Силистра.  

Г-н Бонев благодари на присъстващите за вниманието и закри заседанието.  

 

 

Председател: СТОЯН БОНЕВ – Областен управител /П/ 

 

 

 

 

 

Секретар: Д-Р СЕБАХТИН ХАЛИД – Директор на ОДБХ Силистра П// 

 

 

 

 

 

Протоколчик: ЕЛКА МИХАЙЛОВА – мл. експерт /П/ 


