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Вътр. №1-1125- 133/10.09.2019 г. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №12 

 

Заседание на Областна епизоотична комисия (ОЕК) 

гр. Силистра, 10.09.2019 г. 

 

 

 Днес, 10.09.2019 г. от 13:00 часа в заседателната зала на Областна администра-

ция Силистра, в изпълнение на Заповед №РД11-1314/08.07.2019 г. на изпълнителния 

директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), се проведе заседа-

ние на Областната епизоотична комисия. Присъстваха 17 от членовете на комисията, 

чийто общ брой е 26, видно от присъствения списък, който е неразделна част от прото-

кола. На заседанието присъстваха представители на пет от седемте общини. 

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

по епидемии и епизоотии, наличен е необходимия кворум и заседанието е редовно. 

 Областният управител – г-н Ивелин Статев, откри заседанието. Той уведоми 

присъстващите, че е изпратено писмо с изх. №1-1125-129/03.09.2019 г. до Министерст-

во на земеделието, храните и горите, в което са формулирани въпросите относно обез-

щетенията за дезинфекция, като отговорът своевременно ще бъде препратен на общи-

ните и ОДБХ. Г-н Статев заяви, че на 09.09.2019 г. е постъпило писмо от директора на 

ТП ДЛС „Каракуз“ с вх. №1-1125-131 с молба за включване на точка към дневния ред. 

Той предложи следния проект на дневен ред: 

 

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

Докладва: директор на Областна дирекция по безопасност на храните 

2. Обсъждане на предложение от директора на ТП ДЛС „Каракуз“ за разрешение 

за неотложни дейности на територията на ТП ДЛС „Каракуз“ – индивидуален 

лов на благороден елен по линия на организиран ловен туризъм. 

Докладва: директор на  ТП ДЛС „Каракуз“. 

3. Други 

 

Не постъпиха предложения за допълнения към дневния ред и той бе приет еди-

нодушно от членовете на комисията. 

По т. 1 от дневния ред г-н Статев даде думата на д-р Анелия Велева от ОДБХ 

Силистра да докладва за актуалната обстановка на територията на областта. 

Д-р Велева заяви, че няма промяна в епизоотичната обстановка от миналата 

седмица. Тя представи на вниманието на присъстващите писмо с изх. №5010-

ВОК/04.09.2019 г. от изпълнителния директор на БАБХ, в което се посочва, че срокове-

те за подаване на заявления за обезщетение за дезинфекция са изтекли и след изтичане-

то не следва да се приемат заявления. Ще се предприемат мерки по чл. 139а от Закона 

за ветеринарномедицинската дейност – ако след проверка се установи, че отглежданите 

прасета в дадено стопанство не са идентифицирани по изискванията на чл. 51 от ЗВД, 
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ще се съставя акт за установяване на административно нарушение и наказателно поста-

новление за налагане на глоба по чл. 417. Ако се установи, че обектът не е регистриран, 

да се издаде предписание за регистрация. Ако се установи, че обектът е регистриран, 

прасетата идентифицирани, но няма мерки за биосигурност – издава се предписание. 

Проверките ще се извършват в периода 10-13 септември от инспектори на други ОДБХ 

от страната. От 23.09. до 03.10. се очаква и мисия от европейската комисия, която също 

ще извършва проверки във връзка с АЧС – дали е спазена нормативната уредба. Д-р 

Велева заяви, че са изплатени около 43 000 лв. на 146 стопанства. 

Г-н Статев попита дали обект на тези проверки ще бъдат само индустриалните 

обекти или и обектите от тип „заден двор“. 

Д-р Велева отговори, че това ще стане ясно след като пристигне мисията. 

Не постъпиха въпроси по доклада. 

По т. 2 от дневния ред г-н Статев даде думата на инж. Таньо Танев – директор 

на ТП ДЛС „Каракуз“. 

Инж. Танев предложи членовете на Областната епизоотична комисия да разре-

шат неотложни дейности на територията на ТП ДЛС „Каракуз“ – индивидуален лов на 

благороден елен по линия на организиран ловен туризъм. Той подчерта, че има склю-

чени договори, от неизпълнението на които ще се претърпят финансови загуби от стра-

на на стопанството, като първите ловци се очакват на 17.09. Инж. Танев заяви, че ще 

бъдат спазени всички мерки за биосигурност и биобезопасност. 

Не последваха други коментари и г-н Статев подложи на гласуване следния 

проект на решение: 

 

„Областната епизоотична комисия реши да се допусне извършването на неот-

ложни дейности от лица, които нямат отношение към претърсването и прилагането на 

мерките за предотвратяване и ликвидиране на заболяването АЧС на територията на 

област Силистра, в съответствие с т. III от Заповед №РД48-48/31.07.2019 г. на министъ-

ра на земеделието, храните и горите, както следва: допуска се индивидуален лов на 

благороден елен на територията на ДЛС „Каракуз“ в рамките на предварително склю-

чените договори с туроператори. При извършване на гореспоменатите дейности да се 

спазват стриктно мерките за биосигурност и биобезопасност.“ 

 

С единодушие членовете на Областната епизоотична комисия приеха следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

„Областната епизоотична комисия реши да се допусне извършването на не-

отложни дейности от лица, които нямат отношение към претърсването и прила-

гането на мерките за предотвратяване и ликвидиране на заболяването АЧС на 

територията на област Силистра, в съответствие с т. III от Заповед №РД48-

48/31.07.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите, както следва: до-

пуска се индивидуален лов на благороден елен на територията на ДЛС „Каракуз“ 

в рамките на предварително сключените договори с туроператори. При извърш-

ване на гореспоменатите дейности да се спазват стриктно мерките за биосигурност 

и биобезопасност.“ 
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По т. 3 от дневния ред г-н Статев призова към въпроси и коментари.  

Инж. Людмил Узунов – директор на ТП на ДГС Тутракан заяви, че средствата, 

които се изплащат за намерени или отстреляни диви прасета се възстановяват от ОДБХ. 

В тази връзка, той попита какви документи ще се изискват от ОДБХ. 

Д-р Велева заяви, че ще представи подробна информация за това на следващото 

заседание. 

Г-н Статев насрочи следващото заседание на Областната комисия по епизоотии  

за 17.09.2019 г. от 10,00 ч. 

Не последваха повече въпроси и коментари, г-н Статев благодари на членовете 

на комисията и представителите на общини за участието и закри заседанието.  

 

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/ 


