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Вътр. №1-1125-173/28.11.2019 г. 

 

ПРОТОКОЛ №16 

Заседание на Областна епизоотична комисия (ОЕК) 

гр. Силистра, 26.11.2019 г. 

 

Днес, 26.11.2019 г. от 10,00 ч. в заседателната зала на Областна администрация 

Силистра бе проведено заседание на Областната епизоотична комисия. 

Г-н Ивелин Статев – областен управител и председател на Комисията откри за-

седанието като подчерта, че предвид успокояването на епизоотичната обстановка по 

отношение на заболяването Африканска чума по свинете и намаляване интензитета на 

разпространението му, с писмо с вх. №1-1125-163/01.11.2019 г. на министъра на земе-

делието, храните и горите са дадени указания за провеждане на ежемесечни заседания 

на Областните епизоотични комисии.  

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

по епидемии и епизоотии, заседанията на областната комисия по епизоотии са леги-

тимни, ако на тях присъстват повече от половината членове. Видно от присъствения 

списък, присъстват 20 от членовете, има необходимия кворум за провеждане на заседа-

нието. 

Г-н Статев представи на вниманието на членовете проект на дневен ред: 

1. Доклад за актуалната епизоотична обстановка на територията на областта. 

Докладва: директор на Областна дирекция по безопасност на храните 

2. Други 

 Не постъпиха предложения за допълнения към проекта на дневен ред и той бе 

подложен на гласуване. 

Гласували: 20; „за“ – 20; „против“ – 0; „въздържал се“ – 0. 

Дневният ред бе приет с единодушие. 

По т. 1 от дневния ред, г-н Статев даде думата на д-р Себахтин Халид – директор 

на ОДБХ Силистра да направи кратък анализ на епизоотичната обстановка. 

Д-р Халид запозна присъстващите със Заповед №РД 11-2209/08.11.2019 г. на 

изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните за регистри-

ран случай на заболяването Африканска чума при диво прасе в землището на община 

Тутракан и Заповед №187/08.11.2019 г. на директора на Регионална дирекция по горите 

– Русе за предприемане на необходимите мерки за предотвратяване и ограничаване на 

заболяването. В тази връзка бе проведено неприсъствено заседание на Областната епи-
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зоотична комисия, на което бе взето решение за допускане на извършване на неотлож-

ни дейности от лица, които нямат отношение към претърсването и прилагането на мер-

ките за предотвратяване и ликвидиране на заболяването АЧС. Трупът на дивото прасе е 

открит до лодкостоянката, в близост има жилищни сгради и строителен обект и това 

наложи гласуването на подобно решение. Служители от ОДБХ са създали условия за 

дезинфекция на работниците в зоната. 

Д-р Халид допълни, че в няколко района в страната са обявени случаи на АЧС 

по дива свиня: общините Плевен, Берковица, Монтана, Сунгурларе, Иваново, Вятово, 

Г. Оряховица, Ботевград, Криводол, Ловеч, Симитли, Кюстендил, Върбица. Той обърна 

внимание и на факта, че от една седмица са регистрирани голям брой огнища на АЧС в 

Република Румъния, по поречието на р. Дунав в стопанства от типа „заден двор“ и мал-

ки ферми. 

Г-н Статев призова ловните дружинки да бъдат особено внимателни по отно-

шение на обстрела на дива свиня, да се изпращат своевременно проби и да се уведомя-

ва ОДБХ. 

Д-р Халид допълни, че има информация, че стопаните започват отново да отг-

леждат прасета в стопанства от типа „заден двор“. 

По т. 2 г-н Статев призова към въпроси. 

Г-жа Красимира Кръстева от Областно пътно управление попита дали про-

дължава дезинфекцията и почистването на местата за отдих по републиканската пътна 

мрежа. 

Д-р Халид заяви, че към момента няма нареждане дезинфекцията да се преуста-

нови. 

Копие от протокола да се изпрати на всички членове на комисията за сведение и из-

пълнение. 

 

 

Председател:                  (П) 

  /ИВЕЛИН СТАТЕВ – областен управител/ 

 

Секретар:                        (П) 

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

 

Протоколчик:                  (П) 

                /ЕЛКА МИХАЙЛОВА – ст. експерт/ 


