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ПРОТОКОЛ №3 

 

Спешно заседание на Областна епизоотична комисия (ОЕК) 

гр. Силистра, 11.09.2017 г. 

 

 

 Днес, 11.09.2017 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Областна администра-

ция Силистра, във връзка със Заповед №РД-11-1830/04.09.2017 г. на изпълнителния 

директор на Българска агенция по безопасност на храните, се проведе спешно заседа-

ние на Областната епизоотична комисия. Присъстваха 13 членове (представители) на 

ОЕК от общо 21, видно от присъствения списък, който е неразделна част от този прото-

кол.  

 Областният управител г-н Ивелин Статев, който е и председател на комисията, 

откри заседанието след проверка на кворума. Той отбеляза, че то се свиква във връзка с 

постъпил трети доклад за сериозни проблеми с хуманното отношение към животните 

на пазарите за животни в България по наблюдения, извършени от Анималс Ейнджълс.  

 Г-н Статев прочете предложения дневен ред и след като не постъпиха предло-

жения за допълнения, той бе подложен на гласуване. 

Гласуване: За – 13 гласа; Против: 0 гласа; Въздържал се – 0 гласа. 

 С абсолютно мнозинство комисията прие следния дневен ред: 

1. Изисквания към регламентирани пазари за животни; хуманно отношение към 

животните на пазарите; организация на проверки на всички регламентирани па-

зари, съвместно с общините и представители на МВР. 

По т. 1 от дневния ред г-н Статев даде думата на д-р Садък Ахмед – представи-

тел на Областна дирекция за безопасност на храните. 

Д-р Ахмед запозна накратко членовете на комисията със съдържанието на док-

ладите на Анималс Ейнджълс, които са базирани на наблюдения, извършени през 

месец юли 2017 г. на територията на Южна България. Той подчерта, че на терито-

рията на област Силистра няма регламентирани пазари за животни. Съществуват 

три нерегламентирани пазара на територията на гр. Дулово, с. Черник и гр. Глави-

ница. 
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Г-н Статев отбеляза, че щом няма регламентирани тържища на територията на 

областта, то съществуващите нерегламентирани са всъщност незаконни и трябва да 

се предприемат съответните проверки от страна на контролните органи в лицето на 

Областна дирекция по безопасност на храните, Областен отдел „Автомобилна ад-

министрация“ и Областна дирекция на МВР. 

Д-р Ахмед обясни, че един от начините е да се уведомят общините, на чиято те-

ритория съществуват нерегламентираните пазари – те да предприемат съответните 

дейности и мерки. 

Г-н Статев попита какви са специфичните изисквания за регламентиране на па-

зар за животни. 

Д-р Ахмед посочи необходимите изисквания, съгласно действащото в момента 

законодателство, от които става ясно, че за да се регламентира един пазар за живот-

ни се изискват сериозни инвестиции. 

Г-н Статев предложи да се изпрати писмо до общините, с което да се обърне 

внимание, че съществуването на нерегламентирани пазари за животни е в разрез със 

закона. Също така, в дните, в които се организират нерегламентираните пазари, да 

се правят внезапни проверки от контролните органи, в резултат на което да се със-

тавят констативни протоколи. 

Д-р Ахмед отново подчерта, че общините трябва да решат дали на тяхна терито-

рия ще съществуват регламентирани пазари за животни. 

Г-н Статев настоя да се изработи график и да се правят регулярни проверки, като 

кметовете на общини бъдат уведомени за мерките и дейностите. 

Г-н Статев прикани членовете на комисията за въпроси, мнения и предложения. 

По т. 1 от дневния ред не постъпиха въпроси, мнения и предложения. 

 Извън гласувания дневен ред, г-н Огнян Димитров – представител на ДЛС „Ка-

ракуз“, насочи вниманието на членовете на комисията към опасността от разпрост-

ранение на заболяването Африканска чума по свинете. Първите огнища на заболя-

ването са констатирани на територията на Република Румъния. Оценката на риска е 

тревожна, тъй като последствията ще бъдат катастрофални за популацията на дива-

та свиня. Г-н Димитров информира членовете, че неотдавна на територията на об-

щина Тутракан е имало регистрирано огнище на заболяването Класическа чума. Той 

отбеляза, че атмосферните условия към момента са благоприятни за развитието и 

разпространението на тези заболявания. 

Г-н Статев предложи да се проведе съвместна среща между ловните и горски 

стопанства и Областна дирекция по безопасност на храните, на която да се начерта-

ят конкретни мерки, които да бъдат предложени на следващо заседание на област-

ната епизоотична комисия. Също така да се търси сътрудничество и със съседни об-

ласти, които също попадат в застрашената зона. 
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Д-р Ахмед уточни, че са взети необходимите мерки и при отстрел на диви жи-

вотни всяка проба се изследва. 

Г-н Димитров поясни, че е необходимо да се вземат превантивни мерки като на-

маляване на популацията на дива свиня – отстрел с всички позволени от закона 

средства. 

Г-н Статев призова и представителите на ловно-рибарските дружества да вземат 

отношение по въпроса. 

Г-н Александър Неделчев – представител на ЛРД Сокол – 1“ обясни, че те из-

пълняват плана си, но е необходимо да се разреши отстрела и в други дни от седми-

цата, а не само в почивните. 

Г-н Димитров изрази мнение, че отстрелът на дива свиня е разрешен през цялата 

година. 

Г-н Неделчев се съгласи, че това е така, но в устроени ловни стопанства. 

Г-н Статев изяви готовност да свика заседание на областната епизоотична коми-

сия, но на него трябва да се посочат конкретни мерки. 

Инж. Евгени Аврамов – началник на ОО „Автомобилна администрация“ призова 

към по-добра организация при констатирани нарушения и по-добра координация 

между институциите. 

Г-н Статев благодари на присъстващите и поради изчерпване на точките от 

дневния ред, закри заседанието. 

Копие от протокола се изпраща на всички членове на комисията. 

 

 

Председател: (П) 

  / ИВЕЛИН СТАТЕВ – Областен управител/ 

 

 

 

 

Секретар: (П) 

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

 

 

 

 

Протоколчик: (П) 

 /ЕЛКА МИХАЙЛОВА – мл. експерт/ 


