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Вътр. №1-1125-47/01.08.2019 г. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №6 

 

Заседание на Областна епизоотична комисия (ОЕК) 

гр. Силистра, 01.08.2019 г. 

 

 

 Днес, 01.08.2019 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 23 от членовете на комисията, 

чийто общ брой е 25, видно от присъствения списък, който е неразделна част от прото-

кола. На заседанието бяха поканени и кметовете на общини, като присъстваха предста-

вители на шест 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. 

 На заседанието присъства и д-р Георги Чобанов от Централното управление на 

Българска агенция по безопасност на храните. 

 Областният управител – г-н Ивелин Статев, откри заседанието като отбеляза, 

че то се свиква на основание Заповед №РД11-1314/08.07.2019 г. на изпълнителния ди-

ректор на БАБХ.  

Г-н Статев запозна накратко с обстановката до момента: обявено огнище в ин-

дустриален комплекс в с. Попина, общ. Ситово със Заповед №РД11-1507/30.07.2019 г. 

на изпълнителния директор на БАБХ. Издадена е Заповед №РД-20-38/30.07.2019 г. за 

обявяване на бедствено положение на територията на област Силистра, което ще про-

дължи до 05.08.2019 г. 

На територията на комплекса в с. Попина е започнал процесът по хуманно умър-

твяване на животните. Изградена е площадка за загробване. Изпълняват се всички мер-

ки и дейности, като в момента метеорологичната обстановка създава трудности около 

самата площадка за загробване. 

Г-н Статев даде думата на д-р Себахтин Халид – директор на ОДБХ, за да за-

познае присъстващите със ситуацията към момента. 

Д-р Халид обясни, че на 31.07.2019 г. са загробени 702 свине-майки, както и 

труповете от закланите в кланицата в с. Ситово прасета. Той заяви, че ОДБХ – Силист-

ра е в режим на ликвидиране на огнище на АЧС. 

Д-р Чобанов уточни, че към момента има едно регистрирано огнище на терито-

рията на областта на заболяването по домашни свине. Дълго време заболяването цир-

кулира сред дивите животни, но сега вече навлезе във фермите. Той призова терените 

за загробване да се избират внимателно, за да са проходими при всякакви метеороло-

гични условия и да не се затруднява и забавя евтаназията и загробването. Д-р Чобанов 

информира присъстващите за особеностите на заболяването и движението му в Европа. 

Като добра практика посочи опита на Литва, като уточни, че в България се работи по 
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същия модел. Разликата е, че в Литва всяка ферма предварително определя площадка и 

терен за загробване, докато при нас това се случва впоследствие. Д-р Чобанов призова 

представителите на общините спешно да завършат процедурата по определяне на тере-

ни за загробване. Той обясни и какви са изискванията, според Закона за ветеринарно-

медицинската дейност, за да се отглеждат прасета в стопанства от типа „заден двор“. 

Г-н Момчил Петров от РИОСВ – Русе попита дали има вече разработена вак-

сина.  

Д-р Чобанов обясни, че в цял свят, различни екипи, работят по създаване на 

ваксина, като вече има продукт, който наподобява ваксина и се очаква до няколко го-

дини да има окончателна такава. Ваксината трябва да създава имунитет и в същото 

време да е безопасна за животните, хората и околната среда. 

Д-р Теодора Начева – директор на РЗИ попита дали е възможно да бъдат опа-

зени останалите големи ферми от заболяването. 

Д-р Чобанов увери, че ако се спазват всички мерки за безопасност, това е на-

пълно възможно. 

Д-р Анелия Велева от ОДБХ изрази тревога по отношение на това, че в с. Вет-

рен, където се намира втория голям свинекомплекс, все още няма определена площадка 

за загробване. 

Д-р Халид обясни, че през 2016 г. всички общински съвети са били предупреде-

ни и всички общини са уведомени, че трябва да определят такива площадки. 

Д-р Начева уточни, че общините имат определени терени, но съгласувателната 

процедура не е завършена. 

Д-р Велева посочи, че площадката, определена от община Главиница за прасе-

тата от стопанство в с. Черногор, които подлежат на евтаназия, не отговаря на условия-

та. Определен е втори терен, който е в съгласувателен режим. 

Г-н Николай Николов от община Силистра обясни, че има определени два те-

рена за с. Ветрен и един за с. Майор Ценович, като очакват представител на Басейнова 

дирекция огледа терените и да даде становище. 

Г-жа Теменужка Петрова от община Ситово сподели техния опит с процедура-

та по определяне на площадка за загробване. Тя обясни, че когато става въпрос за екст-

ремна ситуация и за терени за загробване, а не за трупни ями, процедурата е облекчена 

– от Басейнова дирекция, РИОСВ и ВиК са получили становища само на база на пре-

доставени скици, а от РЗИ са направили оглед на терена. Тя призова общините да 

включват в междуведомствените комисии представител на Общинска служба „Земеде-

лие“, както и терените, които ще предлагат да са на по-високи места. След приключва-

не на ситуацията с АЧС в областта, вече всяка община може да си проведе процедура и 

да се определи територия за изграждане на трупна яма. 

Г-жа Нериман Мюстеджеб попита дали ще заработи екарисажът в гр. Шумен. 

Д-р Чобанов отговори, че няма такава информация, но в случая извозване на 

прасета до екарисаж е недопустимо, тъй като има опасност от разнасяне на заразата. 

Г-н Статев призова по общините и в населените места да продължи информа-

ционната кампания. Той попита д-р Чобанов какъв е опитът на Румъния в борбата с 

АЧС. 
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Д-р Чобанов отговори, че там интензивно работят, но имат много животни в 

стопанства от типа „заден двор“ и по-трудно се спазват мерките за биосигурност и бе-

зопасност. 

Г-н Кристиян Якимов от община Тутракан съобщи, че от 10.08 до 24.08 Меж-

дународната туристическа регата по р. Дунав (ТИД) ще бъде на територията на Репуб-

лика България. Той призова институциите да направят съответната подготовка. 

Д-р Чобанов обясни, че такива събития няма как да бъдат ограничени, важното 

е да се почистват местата за спиране и почивка, да се събират внимателно хранителните 

отпадъци и да се дезинфекцира. 

Инж. Таньо Танев – директор на ДЛС „Каракуз“ призова членовете на комиси-

ята да се разгледа т. III от заповед №РД48-48/31.07.2019 г. на министъра на земеделие-

то, храните и горите, отнасяща се до ограничения в ловностопанските територии. 

Г-н Людмил Узунов – директор на ДГС Тутракан също призова да се разгледа 

текста на заповедта, защото по този начин се ограничава дърводобива, снабдяването на 

населението с дърва за огрев, работата на дървопреработвателните фирми. 

Г-н Статев помоли представителите на Държавните горски стопанства да нап-

равят конкретно предложение, което ще бъде разгледано на следващото заседание на 

Областната епизоотична комисия. 

Г-н Момчил Петров помоли да се коригира текста в Заповед №ОКД-02-

11/25.07.2019г. на областния управител в частта, отнасяща се до РИОСВ. 

Г-н Статев заяви, че текста на заповедта ще бъде разгледан и ще се направят 

съответните корекции. 

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

ята 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/ 


