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Вътр. №1-54-29/19.02.2020 г. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №3 

 

Заседание на Областна епизоотична комисия (ОЕК) 

гр. Силистра, 18.02.2020 г. 

 

 Днес, 18.02.2020 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Областна администра-

ция Силистра, се проведе заседание на Областната епизоотична комисия. Присъстваха 

17 от членовете на комисията, чийто общ брой е 26, 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 редовно. 

 Заместник областният управител и заместник-председател на комисията – г-н 

Стоян Бонев, откри заседанието, като припомни, че то се свиква в изпълнение на ука-

зания в писмо с изх. №91-29/10.01.2020 г. от доц. д-р Янко Иванов – заместник-

министър на земеделието, храните и горите. 

 Г-н Бонев запозна членовете на комисията с проекта за дневен ред, които им е 

изпратен с писмо с изх. №1-54-26/12.02.2020 г.: 

 

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 на дневния ред и г-н Бонев предложи 

да се гласува 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. Други 

 

Гласували: 17; „за“ – 17; „против“ – 0; „въздържал се“ – 0. 

 С единодушие членовете на Областната епизоотична комисия приеха следния 

дневен ред:  

 

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

Докладва: директор на Областна дирекция по безопасност на храните 

 

2. Други 
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По т. 1 от дневния ред г-н Бонев даде думата на д-р Себахтин Халид – дирек-

тор на ОДБХ Силистра да докладва за актуалната обстановка на територията на област-

та. 

Д-р Халид уведоми присъстващите за вторично възникнали случаи на АЧС при 

дива свиня на територията на област Силистра. Той уточни, че става въпрос за три по-

ложителни проби от стопанство Зли Дол, което се намира на територията на ДЛС „Ка-

ракуз“. Към 17.02. в страната има обявени вторични огнища на АЧС при диви прасета 

в: Монтана, Паламара, Воден Ири-Хисар, Елхово, Стара Загора, Габрово, Велико Тър-

ново, Троян, Сливен и Русе. Д-р Халид подчерта, че се следят с особено внимание слу-

чаите във Воден Ири-Хисар, където има 13 положителни проби и Паламара – 3, тъй 

като са в непосредствена близост. 

Д-р Халид увери, че мерките и дейностите по Плана продължават. Предстои 

пускането в експлоатация на двете дезинфекционни установки на ГКПП Силистра и 

ГКПП Кайнарджа, които бяха спрени заради ниските температури. 

Д-р Халид обърна внимание и на това, че е регистрирано огнище на заболяване-

то инфлуенца по птиците на територията на Раковски, като щамът на вируса е от доста 

силен тип. Той изрази облекчение от факта, че прелета на птици в Резервата Сребърна е 

приключил и опасността от пренасяне на зараза е минимална. Д-р Халид уточни, че  

броят на отглежданите птици в промишлените птицевъдни обекти на територията на 

областта е достигнал 800 000. Той призова горските и ловни стопанства да обръщат 

внимание и на мъртви или болни птици по време на обходите си и да сигнализират при 

всяко съмнение. 

По т. 2 от дневния ред г-н Бонев призова към въпроси, мнения и предложения. 

Той предложи едното от двете ежемесечни заседания да се провежда в неприсъствена 

форма. Предложението беше възприето от членовете на комисията. Поради изчерпване 

на точките от дневния ред, г-н Бонев благодари на членовете на комисията и закри за-

седанието.  

 

Копие от протокола да се изпрати на всички членове на комисията за сведение. 

 

 

 

 

 

 

Заместник-председател:                   (П) 

  /СТОЯН БОНЕВ – заместник областен управител/ 

 

 

Секретар:                    (П) 

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

 

 

Протоколчик:               (П)                

                /ЕЛКА МИХАЙЛОВА – старши експерт/ 


