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ПРОТОКОЛ №5 

 

Заседание на Областна епизоотична комисия (ОЕК) 

гр. Силистра, 25.07.2019 г. 

 

 

 Днес, 25.07.2019 г. от 13:00 часа в заседателната зала на Областна администра-

ция Силистра, в изпълнение на Заповед №РС11-1314/08.07.2019 г. на изпълнителния 

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

ние на Областната епизоотична комисия. Присъстваха 21 от членовете на комисията, 

чийто общ брой е 24, видно от присъствения списък, който е неразделна част от прото-

кола.  

Съгласно писмо с изх. №91-703/17.07.2019 г. на министъра на земеделието, хра-

ните и горите, на заседанието бяха поканени и представители на ДП „Пристанищна 

инфраструктура“, ЖП гара и автомобилните превозвачи. Присъстваха: г-н Валентин 

Иванов – ст. инспектор в Дирекция „Речен надзор“ – Русе, представителство Силистра 

и инж. Димитър Велчев от „Корпорация на автомобилните превозвачи в България“.  

В изпълнение на указания от писмо с изх. № 91-719/24.07.2019 г. на заместник-

министъра на земеделието, храните и горите, на заседанието присъства и представител 

на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), като техен представител ще 

бъде включен и в състава на Областната епизоотична комисия. 

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 присъстваха и представители на Центъра за оценка на риска по 

хранителната верига към Министерство на земеделието, храните и горите: проф. д-р 

Георги Георгиев – директор; д-р Евгени Макавеев и д-р Мадлен Василева. 

 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. Той отбеляза, че общинските епизоотични комисии на територията на 

общината заседават ежеседмично, като изпращат копия от протоколите в Областна ад-

министрация. Областната епизоотична комисия също заседава всяка седмица, като на 

базата на протоколите се изготвят ежеседмични доклади, които се изпращат в Минис-

терство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и БАБХ. 

Г-н Статев даде думата на д-р Валери Милчев от ОДБХ, за да запознае присъс-

тващите със ситуацията към момента. 

Д-р Милчев допълни, че последното регистрирано огнище на заболяването е в 

област Русе, в свинекомплекс в с. Бръшлен, където се отглеждат 40 000 прасета. В за-

поведта на изпълнителния директор на БАБХ за обявяване на огнището попадат и три 

населени места от област Силистра: с. Цар Самуил – в 3 км. предпазна зона и с. Нова 

Черна и с. Сяново – в наблюдаваната зона. Д-р Милчев увери, че на територията на с. 

Цар Самуил не се отглеждат регистрирани прасета в стопанства от типа „заден двор“. 

Там са изградени дезинфекционни точки на входа и на изхода на селото. В другите две 

села също не се отглеждат регистрирани домашни прасета в обекти от типа „заден 
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двор“, по информация на кметовете – няма и нерегистрирани такива. Там продължава 

разяснителната кампания сред населението. Д-р Милчев сподели актуални данни за 

отглежданите прасета на територията на областта: 342 маркирани свине в 97 обекта от 

типа „заден двор“; едно стопанство от тип „А“ с 310 свине и два промишлени свине-

комплекса – в Попина – 17 400 прасета и Ветрен – 7 715 прасета.  

В изпълнение на указания, дадени с писмо с изх. №4088-ЗЖКФ/24.07.2019 г. на 

изпълнителния директор на БАБХ, д-р Милчев разясни отново изискванията по отно-

шение на храненето на животните и забраните, които се отнасят и за прасетата, отглеж-

дани в лични стопанства – да не се хранят с кухненски отпадък, зелена трева и зърно, 

което е директно прибрано от полето, без да е стояло в затворено пространство мини-

мум 60 дни. 

Д-р Анелия Велева от ОДБХ насочи вниманието към писмо с изх. №91-

719/24.07.2019 г. на заместник-министъра на земеделието, храните и горите, в което се 

описват мерките и дейностите на всички институции, участващи в борбата с вируса на 

АЧС. Тя увери, че на ГКПП – Силистра ще бъдат назначени четирима служители на 8 

часов работен ден, които ще имат задължения по дезинфекция, събиране на конфиску-

вани хранителни продукти от свинско месо и документация. Тя напомни, че там има 

поставен фризер, в който да се съхраняват хранителните продукти. 

Проф. Георгиев напомни, че конфискацията и унищожаването на хранителните 

продукти от свинско месо не е достатъчна. Необходимо е да се правят и проби за нали-

чието на вируса. 

Д-р Велева увери, че периодично ще бъдат вземани проби. 

Г-н Статев изрази опасение, че персоналът на Гранично полицейско управление 

(ГПУ) и Митнически пункт (МП) е недостатъчен, за да могат да се извършват качест-

вени проверки на личния багаж на пътниците. 

Комисар Илко Гецов – началник на ГПУ – Силистра заяви, че към момента на 

ГКПП – Силистра се пренасочват служители от зелена граница, но е необходимо да има 

и служители на ОДБХ. Той увери, че ще им се оказва необходимото съдействие. 

Г-н Тодор Тодоров – началник на МП – Силистра обясни, че към момента на 

ГКПП – Силистра има двама митнически служители, които се занимават с товарни ав-

томобили, като времето не им достига за обработка и на лични МПС, влизащи от тери-

торията на Република Румъния. Той напомни, че има наредба, в която са определни 

задълженията на всички институции и следва тя да се спазва. 

Д-р Велева сподели, че има информация за акостиращи кораби на територията 

на Тутракан. 

Г-н Кристиан Якимов от община Тутракан обясни, че това са предимно турис-

тически кораби, от които слизат туристи. Вземат се необходимите мерки за дезинфек-

ция, има осигурен дезинфекционен препарат, почистват се контейнерите за отпадъци. 

Той заяви, че това се прави на доброволни начала от хора, в чиито компетентности не 

влизат тези задължения. Необходимо е да има служител на ОДБХ и там. 

Д-р Велева увери, че това ще бъде обсъдено и ще се предприемат мерки. 

Г-н Статев даде думата на проф. Георгиев – директор на ЦОРХВ. Той припом-

ни, че миналата година е участвал в работна среща с представители на индустриалното 

свиневъдство в региона, на която са се дискутирали мерките, които следва да се изпъл-

нят за недопускане на АЧС на територията на областта и за опазване на едрото свине-
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въдство в държавата. Проф. Георгиев припомни, че беше изградена ограда по границата 

с Румъния, която изпълни функциите си и продължава да е индикатор за движение на 

дивите прасета. Европейската комисия поставя България и Румъния в една зона – III-та, 

която е с най-високо ниво на временен риск. И ако до момента на територията на об-

ласт Силистра няма регистрирано огнище, то в съседната област – Русе, ситуацията е 

критична. Целта на информационните срещи с екипите от ЦОРХВ е да се информира 

населението за опасността от заболяването и как да се опазят едрите свинекомплекси на 

територията на страната. Той заяви, че е необходимо да се изчистят всички прасета от 

стопанствата от типа „заден двор“ и да се намали популацията на дива свиня. 

Като проблем, с който се сблъскват в област Русе, проф. Георгиев посочи недос-

татъчната подготовка за убиването на толкова много животни. Освен това, той подчер-

та, че трябва да се установи по какъв начин вирусът на заболяването е влязъл в свине-

комплексите, където нивото на биосигурност следва да е на много високо ниво. Той 

апелира да се направи проверка отново на системата за биосигурност в свиневъдните 

обекти. Проф. Георгиев обясни, че биосигурността е сложна система, схема с много 

контролни точки. Такъв тип биосигурност не може да се осигури в обектите от типа 

„заден двор“. Той призова членовете на комисията за въпроси и коментари. 

Г-н Огнян Димитров от ДЛС „Каракуз“ поиска съдействие от името на община 

Дулово за осигуряване на мерки за биобезопасност при провеждане на Национален 

фолклорен пенсионерски събор, който ще се проведе край с. Върбино – населено място, 

попадащо в една от зоните, определени при регистрирано огнище на заболяването през 

месец февруари тази година. 

Проф. Георгиев обясни, че е необходимо разрешение от изпълнителния дирек-

тор на БАБХ и изрази съмнение, че предвид обстановката, такова няма да бъде издаде-

но. Той посъветва да се отложи събитието. 

Г-жа Галина Савова от РИОСВ – Русе посочи, че според Наредба № 22 от 10 

февруари 2006 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински про-

дукти и на продукти, получени от тях, и на специфичнорискови материали извън обек-

тите, регистрирани в РВМС, всяко населено място и община трябва да има определена 

площадка за загробване. До момента никъде на територията на област Силистра няма 

определена такава площадка. Г-жа Савова обясни, че процедурата е дълга и много инс-

титуции са включени в нея. Тя помоли областния управител да разпореди за започване 

на процедури за определяне на такива площадки. 

Д-р Теодора Начева – директор на РЗИ изрази опасения, че двата големи сви-

некомплекса се намират във вододайна зона и трябва много внимателно да се изберат 

терените за площадки за загробване. Тя също заяви, че най-вече общините Силистра и 

Ситово, на чиито територии са тези комплекси, трябва незабавно да пристъпят към оп-

ределяне на площадки за загробване. 

Г-н Статев попита дали има постъпления от кметове на общини от област Си-

листра в тази посока. 

Г-жа Савова отговори, че такива до момента в РИОСВ – Русе няма. 

Г-н Людмил Узунов от ДГС Тутракан попита дали вирусът на АЧС може да се 

разпространява от комари и мухи. 

Проф. Георгиев отговори, че категорично не съществува такава вероятност. Ка-

то чисто съвпадение той посочи факта, че бумът на АЧС е съвпаднал с развиването на 



4 

 

популацията на комари по поречието на р. Дунав. Той обясни още, че вирусът на АЧС е 

много устойчив и може да оцелее до 3 години във фризер. 

Г-н Никола Стефанов от ДАНС попита дали не е възможно да се развие иму-

нитет срещу вируса. 

Проф. Георгиев отговори, че ако беше възможно, вече щеше да има и ваксина. 

Неуспехите при изработването на ваксина се дължат на специфичните особености на 

вируса. 

Г-жа Галина Савова обясни, че в процедурата при определяне на площадки за 

загробване следва да вземат участие и собствениците на свинекомплекси, тъй като те-

рените са тяхна собственост. 

Д-р Милчев повдигна въпроса за трюфелите и възможността вируса да се разп-

ространява чрез тях. 

Г-н Статев увери, че териториите около свинекомплексите са защитени със за-

повед за забрана по чл. 146 от Закона за горите на директора на Регионална дирекция 

по горите – Русе. А кардинално решение на проблема с гъбарите може да се вземе на 

централно ниво. 

Д-р Евгени Макавеев попита дали има наличие от ресурс на въглероден диок-

сид в случай на нужда от умъртвяване на прасета. 

Г-н Евлоги Стамов от РДПБЗН увери, че е наличен необходимия ресурс. 

Г-н Статев помоли органите на ОД на МВР да оказват съдействие на служите-

лите от ОДБХ при проверките за отглеждане на нерегистрирани прасета в лични сто-

панства на територията на трите населени места, попадащи в зоните от заповедта на 

изпълнителния директор на БАБХ. 

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

ЦОРХВ и на членовете на комисията 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/ 


