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ПРОТОКОЛ №2 

Спешно заседание на Областна епизоотична комисия (ОЕК) 

гр. Силистра, 05.07.2019 г. 

 

 Днес, 05.07.2019 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Областна администра-

ция Силистра, във връзка с констатирано огнище на заболяването Африканска чума по 

свинете (АЧС) на територията на с. Жернов, общ. Никопол, обл. Плевен, се проведе 

заседание на Областната епизоотична комисия. Присъстваха 18 от членовете на коми-

сията, чийто общ брой е 23, видно от присъствения списък, който е неразделна част от 

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

съвет по епидемии и епизоотии, наличен е необходимия кворум и заседанието е редов-

но. 

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

та, откри заседанието като отбеляза, че то се свиква във връзка с констатирано огнище 

на заболяването Африканска чума по свинете на територията на с. Жернов, общ. Нико-

пол, обл. Плевен, на основание писмо с изх. № ЗЖ-352/04.07.2019 г. на директора на 

ОДБХ Силистра и Заповед №РД11-1261/03.07.2019 г. на   изпълнителния директор на 

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ).  

 

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

тващите с разпоредбите на заповедта на изпълнителния директор на БАБХ и актуалната 

към момента епизоотична обстановка на територията на страната и областта. 

Д-р Милчев отбеляза, че публикациите в медиите улесняват задачата му да за-

познае членовете на комисията с актуалната към момента обстановка в обл. Плевен. 

Той представи хронологията на събитията: официално огнището на АЧС е обявено на 

03.07.2019 г. със заповед на изпълнителния директор на БАБХ, като в нея са определе-

ни и две зони – предпазна и наблюдавана. В четири населени места в област Плевен 

предстои евтаназия на всички домашни свине, които се водят контактни със заразените. 

Д-р Милчев уточни, че преди да се пристъпи към евтаназиране на животните, се правят 

кръвни проби. Тази стъпка често остава неразбрана от страна на стопаните, тъй като те 

остават с впечатлението, че животните се убиват, без да се изчака резултатът от проба-

та. Една от основните цели на кръвната проба, освен да покаже наличие или липса на 

заболяването, е да се очертае мащаба на заболяването и и посоката му на движение. Д-р 

Милчев припомни, че миналата година в област Силистра бе направена пълна инвента-

ризация на всички животни в стопанствата от типа „заден двор“ със съответното мар-

киране. Забранено бе и движението на домашни прасета на територията на областта. 

Към момента, по данни на ОДБХ, регистрираните животни са около 200, но реално са 

много повече, тъй като стопаните продължават да не ги регистрират своевременно. Д-р 

Милчев обясни, че в област Плевен голяма част от прасетата не са маркирани. Според 

Закона за ветеринарномедицинската дейност, при евтаназия на такива животни, се със-

тавя акт за административно нарушение на собственика и той не получава обезщетение. 

Относно ситуацията в област Силистра, д-р Милчев заяви, че се извършват съв-

местни претърсвания от органите на Изпълнителна агенция по горите и ловно-
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рибарските дружества на ловните полета за трупове и диви прасета с нетипично пове-

дение. Тези претърсвания са в изпълнение на Инструкция, издадена от министъра на 

земеделието, храните и горите на 19.04.2019 г. Освен тях, са направени и други претър-

свания на основание решенията, взети на заседания на Областната епизоотична коми-

сия. Д-р Милчев уточни, че от март месец почти няма случаи на открити трупове или 

прасета с нетипично поведение, но това не означава, че заболяване няма. Той припомни 

за последния случай от месец март на територията на с. Цар Асен, където при два броя 

намерени трупове на диви прасета, едната проба се оказа положителна. 

Д-р Милчев заяви, че идеята на днешното заседание е да се генерират предложе-

ния за мерки, които да предотвратят навлизането на заболяването на територията на 

областта. Той предложи следните мерки, обобщени от ОДБХ, като обясни, че са вклю-

чени такива, които зависят пряко от представените в Комисията институции: 

1. Да продължи дезинфекцията на всички МПС на регистрираните ГКПП – Силис-

тра и Кайнарджа, влизащи на територията на Република България от Република 

Румъния, минаващи по обособен коридор, който се явява единствен достъп за 

влизане на територията на областта. 

Д-р Милчев припомни, че вследствие решение на Областната епизоотична коми-

сия, на ГКПП Силистра бяха поставени ограждения, които да пречат на леките ав-

томобили да заобикалят дезинфекционната яма и да минават по обиколна отсечка. В 

момента тези ограждения са премахнати и не се преминава единствено по обезопа-

сения коридор. Според него това прави дезинфекцията неефективна и я обезсмисля 

на практика. Необходимо е да обособят отделни коридори за леки и тежкотоварни 

автомобили. 

 Д-р инж. Евгени Аврамов обясни, че не е възможно да се направи такова разде-

ляне, тъй като потокът от тежкотоварни автомобили в летния сезон е много голям, 

като от VIII-ми пост дори се движат и в насрещната отсечка. 

2. Да се осъществява стриктен контрол върху нерегламентираното движение на 

домашни свине на територията на областта. 

3. Забранява се търговията, придвижването и транспортирането на домашни свине, 

с изключение на тези от индустриални свиневъдни стопанства, предназначение 

за незабавно клане и за доотглеждане, спазвайки разпорежданията на заповеди, 

издадени от ЦУ на БАБХ. 

Д-р Милчев обясни, че животните от тези обекти се транспортират единствено 

до кланиците, като се извършват необходимите проверки и изследвания. 

Г-н Статев уточни, че тези животни се транспортират по строго определен кори-

дор. 

4. Да се забрани провеждането на нерегламентирани пазари на животни. 

Д-р Милчев призова органите на местната власт да следят строго за това. 

5. Да се информира БАБХ (ОДБХ) в случай на мъртви животни и животни със 

съмнения за наличие на заболяването. 

Д-р Милчев заяви, че ОДБХ работят съвместно с Изпълнителна агенция по го-

рите и ловно-рибарските дружества, които съдействат за вземането на проби. А 

това е един от начините за ранно откриване на заболяването. 

6. Да се засили информационната кампания чрез раздаване на информационни ма-

териали на населението относно заболяването АЧС. 
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Д-р Милчев обясни, че са изготвени три вида информационни материали, които 

са раздадени по населените места. На заседанията на общинските епизоотични 

комисии ще бъдат раздадени още информационни материали. 

7. Да се ограничи достъпът на селскостопански животни до сметищата. 

Тук д-р Милчев поясни, че става дума не само за прасета, а за всякакъв вид селс-

костопански животни, тъй като заболяването може да достигне по механичен 

път до домашните свине. 

8. Да продължи почистването и контролирането на местата за спиране по първок-

ласната пътна мрежа на територията на областта. 

9. В едноседмичен срок да се проведат заседания на Общинските епизоотични ко-

мисии. 

 

Г-н Статев призова членовете на комисията за коментари по така предложените 

мерки. 

Г-н Георги Куртев също обясни, че към момента няма възможност да се създадат 

отделни коридори за леки и тежкотоварни превозни средства на ГКПП Силистра. 

Той заяви, че ако се забави трафикът на влизащите от Република Румъния превозни 

средства, ще се забави съответно и обратния трафик – на излизащите от България. 

Г-н Статев помоли да се проучи въпроса с възможностите за използване и дос-

тавка на дезинфекционни постелки, които се използват на територията на гранично-

контролните пропусквателни пунктове в Република Румъния. Той заяви, че трябва 

да се търсят и да се използват всички възможности за предотвратяване навлизането 

на заболяването на територията на областта. 

Д-р инж. Евгени Аврамов уточни, че контролът по отношение на превоза на жи-

вотни никога не е бил занижен от страна на Областен отдел „Автомобилна адми-

нистрация“ (ОО „АА“). Според него, трябва да има по-сериозна организация и ко-

ординация между отговорните институции и след констатирано нарушение от стра-

на на ОО „АА“, служителите от ОДБХ да реагират своевременно. 

Д-р Милчев отговори, че причината за това е в недостатъчния човешки ресурс. 

Г-н Статев също отбеляза, че координацията между институциите в такива екст-

ремни ситуации трябва да е на необходимото ниво. Той помоли ловно-рибарските 

дружества да го уведомят за датите на планираните съвместни претърсвания. 

По отношение на мерките за предотвратяване възникване на заболяването афри-

канска чума по свинете на територията на област Силистра, Областната епизоотич-

на комисия прие следното  

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Да продължи дезинфекцията на всички МПС на регистрираните ГКПП - 

Силистра и Кайнарджа, влизащи на територията на Република България 

от Република Румъния, минаващи по обособен коридор, който се явява 

единствен достъп за влизане на територията на областта. 

2. Да се осъществява стриктен контрол върху нерегламентираното движение 

на домашни свине на територията на областта. 

3. Забранява се търговията, придвижването и транспортирането на домашни 

свине, с изключение на тези от индустриални свиневъдни стопанства, пред-
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назначение за незабавно клане и за доотглеждане, спазвайки разпорежда-

нията на заповеди, издадени от ЦУ на БАБХ. 

4. Да се забрани провеждането на нерегламентирани пазари на животни. 

5. Да се информира БАБХ (ОДБХ) в случай на мъртви животни и животни със 

съмнения за наличие на заболяването. 

6. Да се засили информационната кампания чрез раздаване на информацион-

ни материали на населението относно заболяването АЧС. 

7. Да се ограничи достъпа на селскостопански животни до сметищата. 

8. Да продължи почистването и контролирането на местата за спиране по 

първокласната пътна мрежа на територията на областта. 

9. В едноседмичен срок да се проведат заседания на Общинските епизоотични 

комисии. 

 

 

Г-н Статев благодари на членовете на комисията за присъствието и закри заседани-

ето.  

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/ 


