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Вътр. №1-54-37/27.02.2020 г. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №4 

 

Неприсъствено заседание на Областна епизоотична комисия (ОЕК) 

гр. Силистра, 26.02.2020 г. 

 

   

Съгласно чл. 6, ал. 3 от Правилника за дейността и организацията на Областния 

съвет по епидемии и епизоотии (Правилника) и във връзка с писмо с изх. №91-

168/18.02.2020 г. от заместник-министъра на земеделието, храните и горите, бе прове-

дено неприсъствено заседание на Областната епизоотична комисия. 

С писмо с изх. №1-54-30/20.02.2020 г. на членовете на комисията бе изпратен за 

становище и гласуване следния проект на решение: 

„Членовете на Областната епизоотична комисия взеха следните решения: 

I. Да се проведат каскадни разяснителни срещи на територията на област Силистра по 

отношение на промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност и необходи-

мите мерки и действия за изпълнение на Плана за контрол и предотвратяване разп-

ространението на заболяването Африканска чума по свинете в България през 2020 г. 

Срещите да се проведат по следния ред: 

1. Кметовете на общини да организират разяснителни срещи с кметовете/кметс-

ките наместници на всички населени места на територията на общината. На 

срещите следва да присъстват представители на Областна дирекция по безо-

пасност на храните и Българския ветеринарен съюз. Разяснителните срещи по 

общини да се проведат в срок до 13.03.2020 г. 

2. Кметовете/кметските наместници на всички населени места в областта да ор-

ганизират разяснителни срещи по населени места, на които да запознаят насе-

лението с промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност, касаещи 

собствениците и ползвателите на животновъдни обекти. Разяснителните 

срещи по населени места да се проведат в срок до 31.03.2020 г. 

II. Кметовете на общини да изготвят и представят в Областна администрация Силистра 

график за планираните срещи (общинска и по населени места) в срок до 09.03.2020 г. 

III. Копия от протоколите от всички проведени разяснителни срещи да се изпратят в Об-

ластна администрация Силистра в срок до 06.04.2020 г.“ 

 

В указания 5-дневен срок по ал. 5 от Правилника, постъпиха следните становища: 

1. Г-н Ивелин Статев – областен управител – „за“ 

2. Г-н Стоян Бонев – заместник областен управител – „за“ 

3. Д-р Теодора Начева – директор на РЗИ Силистра – „за“ 

4. Д-р Себахтин Халид – директор на ОДБХ Силистра – „за“ 

5. Елка Михайлова – ст. експерт, Областна администрация Силистра – „за“ 

6. Д-р Боряна Кочева – началник отдел „Противоепидемичен контрол“ в Дирекция „Надзор на 

заразните болести”, РЗИ Силистра – „за“ 

7. Д-р Енчо Василев – директор на ЦСМП Силистра – „за“ 
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8. Галина Савова – гл. експерт в дирекция „Контрол на околната среда”, направление „Управ-

ление на отпадъците и почвите“, РИОСВ Русе – „за“ 

9. Габриела Миткова – началник на Регионален инспекторат по образованието – Силистра – 

„за“ 

10. Д-р инж. Евгени Аврамов – директор на ОА „Автомобилна администрация“  гр. Силистра – 

„за“   

11. Деян Атанасов – полицейски инспектор „КОС“, ОД на МВР Силистра – „за“ 

12. Евлоги Стамов – началник сектор ППДК, РД ПБЗН Силистра – „за“ 

13. Комисар Илко Гецов – началник на Гранично полицейско управление Силистра 

14. Подп. Ивайло Александров – началник на Областен военен отдел – Силистра 

15. Д-р Николай Чернев – директор на Областна дирекция „Земеделие” Силистра – „за“ 

16. Инж. Петър Георгиев – директор на ТП ДГС Силистра – „за“ 

17. Инж. Людмил Узунов – директор на ТП ДГС Тутракан – „за“ 

18. Инж. Таньо Танев – директор на ТП ДЛС „Каракуз” Дулово 

19. Орлин Николов – председател на УС на ЛРД „Сокол-1” Силистра 

20. Д-р Дечо Иванов – председател на СНЦ „Ловно-рибарско дружество” Дулово  

21. Д-р Димитър Стефанов – председател на СНЦ „Ловно-рибарско дружество” Тутракан   

22. Инж. Цветелин Миланов – директор на Северноцентрално държавно предприятие – ДП – 

Габрово 

23. Д-р Станимир Узунов – представител на ОК на Български ветеринарен съюз Силистра 

24. Инж. Иван Иванов – директор на Областно пътно управление Силистра – „за“ 

25. Лъчезар Ганев – директор на ТД на ДА „Национална сигурност“ – Силистра  

26. Инж. Кирил Колев – директор на ТП ДЛС „Воден – Ири Хисар“ 

  

Съгласно чл. 6, ал. 6 от Правилника, решението е прието, ако е подкрепено от повече 

от половината членове на комисията. Видно от изпратените становища, които са нераз-

делна част от протокола, „за“ проекта на решение са гласували 16 от 26-те члена на Ко-

мисията и: 

 „Членовете на Областната епизоотична комисия взеха следните решения: 

I. Да се проведат каскадни разяснителни срещи на територията на област Силис-

тра по отношение на промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност 

и необходимите мерки и действия за изпълнение на Плана за контрол и предот-

вратяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в 

България през 2020 г. Срещите да се проведат по следния ред: 

1. Кметовете на общини да организират разяснителни срещи с кмето-

вете/кметските наместници на всички населени места на територията на 

общината. На срещите следва да присъстват представители на Областна 

дирекция по безопасност на храните и Българския ветеринарен съюз. Ра-

зяснителните срещи по общини да се проведат в срок до 13.03.2020 г. 

2. Кметовете/кметските наместници на всички населени места в областта да 

организират разяснителни срещи по населени места, на които да запоз-

наят населението с промените в Закона за ветеринарномедицинската дей-

ност, касаещи собствениците и ползвателите на животновъдни обекти. 

Разяснителните срещи по населени места да се проведат в срок до 

31.03.2020 г. 
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II. Кметовете на общини да изготвят и представят в Областна администрация Си-

листра график за планираните срещи (общинска и по населени места) в срок до 

09.03.2020 г. 

III. Копия от протоколите от всички проведени разяснителни срещи да се изпратят 

в Областна администрация Силистра в срок до 06.04.2020 г.“ 

 

Решението на Областната епизоотична комисия да се изпрати на кметовете на об-

щини от област Силистра за сведение и изпълнение. 

 

 

 

 

 

 

Председател:                   (П) 

  /ИВЕЛИН СТАТЕВ – областен управител/ 

 

 

Секретар:                        (П) 

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

 

 

Протоколчик:            (П)               

                /ЕЛКА МИХАЙЛОВА – старши експерт/ 


