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ПРОТОКОЛ № 2  

 

Спешно заседание на Областна епизоотична комисия (ОЕК) 

гр. Силистра, 06.01.2017 г. 

 

 

 Днес, 06.01.2017 г. от 13:00 часа в заседателната зала на Областна администра-

ция Силистра във връзка със Заповед № РД-09-1024/29.12.2016 г. на Министъра на зе-

меделието и храните се проведе спешно заседание на Областната епизоотична комисия. 

Присъстваха 11 членове (представители) на ОЕК от общо 21 членове.  

 Областният управител г-н Стоян Бонев, който е и председател на комисията, 

откри заседанието като отбеляза, че то се свиква във връзка с констатирани огнища на 

болестта инфлуенца по птиците на територията на 32 области в страната. Г-н Бонев 

даде думата на д-р Валери Милчев от Областна дирекция по безопасност на храните 

Силистра да запознае присъстващите с разпоредбите на заповедите на министъра на 

земеделието и храните. 

 Д-р Милчев запозна членовете на комисията със съдържанието на заповедите на 

министъра на земеделието и храните РД-09-1024/29.12.2016 г. и РД-09-4/05.01.2017 г. 

Той разясни, че засега на територията на страната са констатирани 32 огнища на забо-

ляването инфлуенца по птиците, като две от тях са първични. За момента на територия-

та на област Силистра няма констатирани случаи на заболели птици. Д-р Милчев увери, 

че Областна дирекция по безопасност на храните Силистра е взела всички превантивни 

мерки, за да се предотврати проникването на болестта на територията на областта. 

Проведени са срещи с ловно-рибарските дружества и Държавните горски стопанства, 

на които са набелязани мерки за засилен надзор върху дивите птици. На всички големи 

ферми са връчени предписания, във всички населени места се разпространяват матери-

али за заболяването и превантивните мерки, със заповед на министъра е забранен ловът 

на диви животни. 

 Г-н Бонев предложи да се вземе следното решение за незабавно свикване на об-

щинските епизоотични комисии: 

Незабавно да се свикат общинските епизоотични комисии в общините от 

област Силистра, на които да бъдат запознати със Заповед № РД-09-

1024/29.12.2016 г. и Заповед № РД-09-4/05.01.2017 г. на Министъра на земеделието 

и храните, относно мерките за предотвратяване на проникването на болестта ин-

флуенца по птиците на територията на област Силистра. 
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Предложеното решение беше прието единодушно, както следва: „За“ – 9; „Про-

тив“ – 0; „Въздържали се“ – 0.  

Г-н Бонев информира членовете на комисията, че ще издаде заповед за изпълне-

ние на приетото решение, която ще бъде изпратена за сведение и изпълнение на всички 

кметове на общини в област Силистра.  

Г-н Бонев благодари на членовете на комисията за присъствието и закри заседа-

нието.  

 

 

Председател: СТОЯН БОНЕВ – Областен управител /П/ 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Протоколчик: ЕЛКА МИХАЙЛОВА – мл. експерт /П/ 


