
ПРОТОКОЛ 

№5 от 04.09.2018 г. 
 

 Днес, 04.09.2018 г. от 13:30 часа в Пресцентъра на Областна администрация 

– Търговище се проведе заседание на Областната епизоотична комисия към 

Областния управител на област Търговище. 

Заседанието се свика във връзка с влошена епизоотична обстановка по 

отношение на болестта Африканска чума по свинете /АЧС/ в Република България, с 

цел набелязване на мерките, които е необходимо да бъдат предприети за 

предотвратяване и ограничаване на разпространението на заболяването на 

територията на Област Търговище. 

В заседанието участваха, следните членове на ОЕК: 

Председател: 

1. Панайот Димитров –  за Областен управител на област Търговище  

Зам.-председател:  

2. д-р Анелия Цонева – Директор на ОДБХ – Търговище 

Секретар: 

3. Тюркян Хайрулла- Главен експерт ДСН 

и членове: 

4. д-р Емил Зафиров – Началник отдел „Здравеопазване на животните“ в 

ОДБХ – Търговище  

5.  Тодорка Танева – Главен секретар на Областна администрация – 

Търговище  

6. Зорница Милушева – Директор дирекция АКРРДС в Областна 

администрация – Търговище 

7. Татяна Тодорова – Главен юрисконсулт в дирекция АКРРДС при Областна 

администрация – Търговище 

8.  д-р Марин Йовов – Главен секретар на РЗИ - Търговище 

9.  Иван Александров – Началник сектор ООРТП в отдел ОП в ОДМВР – 

Търговище 

10. инж.Стефан Стефанов – ст. експерт в РИОСВ – Шумен 

11. Иван Иванов- Инспектор ООАА 

12. Светла Полкова – РДПБЗН – Търговище 

13  Цветелин Цанков  – Главен директор в ОД „Земеделие“ – Търговище 

14. Стойне Стойнев – Специалист по лова в СЛРД – Търговище   

присъстваха още: 

15. Ивайло Димитров- Старши експерт Басейнова дирекция Дунавски район- 

Плевен 

16. инж.Милчо Маринов- Главен експерт Басейнова дирекция Дунавски 

район- Плевен 

17. Галена Дамянова- Специалист в Община Попово 

18. Светлана Димитрова- Община Попово 

19. д-р Георги Грозданов- Председател на ОК на БВС- гр.Търговище 

20. Емине Якубова- Зам.-кмет на Община Търговище   

21. Георги Янев- Басейнова дирекция Черноморски район- Варна 

         22. Юлиан Будаков- РДГ- Шумен 

 23. Даниел Колев- СИДП ДГС- Търговище 

 24. Мехмед Мехмедов- Зам.-кмет на Община Антоново 

25. инж.Мехмед Мехмедов- Зам.-кмет на Община Омуртаг 

26. д-р Теодора Тодорова- ОДБХ- Търговище 

27. Румен Русев- Зам.-кмет на Община Опака 

 

 

 



Г-н Панайот Димитров – Председател и  за Областен управител откри 

заседанието на комисията и поясни, че днешното заседание се свиква във връзка с 

влошената епизоотична обстановка по отношение на болестта Африканска чума по 

свинете /АЧС/ и опасността от навлизане на болестта на територията на Област 

Търговище.  

 

 

Единодушно, с  14  гласа ЗА, дневният ред се прие и заседанието премина 

при следния 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Представяне на информация за констатирано огнище на Африканска 

чума по свинете в с. Тутраканци общ. Провадия, обл. Варна 

Докладва: д-р Анелия Цонева- Директор на ОДБХ Търговище 

2. Набелязване на мерки за предотвратяване възникването и 

ограничаване на разпространението на забляването на територията 

на област Търговище. 

              Докладва: д-р Емил Зафиров – началник отдел “Здравеопазване на 

животните” при   ОДБХ Търговище   

3. Представяне на проекторешения на епизоотичната комисия за 

предпазване от АЧС 

            Докладва: д-р  Емил Зафиров – началник отдел “Здравеопазване на 

животните” при ОДБХ Търговище 

 

По първа точка от дневния ред Г-н Панайот Димитров – Председател и  за 

Областен управител предостави думата на д-р Анелия Цонева- Директор на ОДБХ 

Търговище за представяне  на  подробна информация, относно  констатирано  

огнище  на  Африканска  чума  по  свинете в с.Тутраканци община Провадия, област 

Варна, която запозна членовете на комисията, че на 31.08.2018 г. в същото това 

населено място  е потвърдено огнището, като са открити нерегистрирани животни в 

в т.нар. “заден двор”, отглеждащ 7 свине, от които  4 са умрели. Д-р  Емил 

Зафиров – началник отдел “Здравеопазване на животните” при ОДБХ Търговище 

посочи вероятния източник на инфекцията- хора и инфектирани материали, никакви 

мерки за биосигурност, изхранване с кухненски отпадъци, закупен фураж от завод, 

чиито камиони са пътували до Република Румъния. 

По втора точка от дневния ред Г-н Панайот Димитров – Председател и  за 

Областен управител предостави думата на Д-р Емил Зафиров– Началник отдел 

„Здравеопазване на животните“ в ОДБХ – Търговище,  относно набелязване на мерки 

за предотвратяване възникването и ограничаване на разпространението на 

забляването отбеляза, че е необходимо  да се вземат проби и клинични прегледи на 

свине, забрана за движение на свине и други. Относно набелязване не мерките и 

ако се наложи обезвреждане на животински отпадъци уточни, че има 

регламентирана Наредба №22 от 10.02.2006 г., в която, съгласно чл.2, ал.3 и ал.4 се 

назначава комисия и се определят местата за обезвреждане. 

Георги Янев - Басейнова дирекция Черноморски район- Варна поясни, 

относно местата за обезвреждане, че същата тази назначена комисия избира 

определени имоти с такава цел и се изпраща предложенията си до Басейнова 

дирекция и РИОСВ за становище и ако отговарят на изискванията се одобряват 

определените места. 



Румен Русев- Зам.-кмет на Община Опака, поясни, относно процедурата 

регламентирана  в Наредба №22 от 10.02.2006 г., че първо се изпращат писма до 

всички кметове и кметски наместници. 

 

 

Д-р Теодора Тодорова от ОДБХ- Търговище взе също отношение по тази 

точка от дневния ред, относно засиления контрол на заведенията за обществено 

хранене. 

Цветелин Цанков  – Главен директор в ОД „Земеделие“ – Търговище, 

потвърди че относно т.нар „заден двор“ не е изяснена картината по населените 

места. От извършените срещи на ОДЗ-Търговище, са били съставени 221 

констативни протоколи на територията на Община Попово; 57 констативни 

протоколи са съставени на територията на община Търговище и 15 констативни 

протоколи на територията на община Омуртаг.  

По трета точка от дневния ред Г-н Панайот Димитров – Председател и  за 

Областен управител, предложи за гласуване на 11-тте проекторешения, 

внесени от ОДБХ- Търговище. 

   

Единодушно, с 14 гласа ЗА, комисията прие:    

 

 

1. Свикване в най-кратки срокове на общинските епизоотични комисии, на които 

да бъдат набелязване мерките за предотвратяване проникването и 

разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в Република 

България; /общински кметове/  

 

2. Утвърждаване на списък на дежурни телефони и служители, за приемане на 

сигнали и жалби, и извършване на проверки по отношение на Болестта 

Африканска чума по свинете;  /отг.ОДБХ/ 

 

3. Постоянно информиране на кметовете на съответните населени места и 

запознаване с актуалната епизоотична обстановка, риска и начините за 

разпространение на болестта, мерки за биосигурност, които трябва да се 

спазват в обектите и задължението им при съмнение за заболяване и/или 

завишена смъртност незабавно да информират съответния официален 

ветеринарен лекар /отг. ОДБХ, асоциации на свиневъди/; 

 

4. Постоянно информиране на собствениците свиневъдни обекти вкл. тип заден 

двор и запознаване с актуалната епизоотична обстановка, риска и начините 

за разпространение на болестта, мерки за биосигурност, които трябва да се 

спазват в обектите и задължението им при съмнение за заболяване и/или 

завишена смъртност незабавно да информират съответния официален 

ветеринарен лекар /отг. ОДБХ, асоциации на свиневъди кметове и кметски 

наместници/; 

 

5. Проверка и инвентаризация на всички свиневъдни обекти тип заден двор на 

територията на обл. Търговище, /отг.ОДБХ кметове и кметски наместници / 

 

                                                       

 

6. Извършване на засилен клиничния надзор за АЧС в промишлените 

свиневъдни обекти и фамилни ферми тип А с документиране на резултатите. 

При всяко съмнение за АЧС да бъдат вземани проби, които да се изпращат в 

НДНИВМИ за изследване. /отг. ОДБХ, асоциации на свиневъди/; 

 

7. Незабавно информиране на ОДБХ при съмнение за наличие на клинични 

признаци на АЧС, завишена заболеваемост и смъртност при домашни и диви 

свине от страна на регистрирани ветеринарни лекари и кметове по населени 



места, (собственици на св. обекти, ловци, служители на държавни 

лесничейства, БВС, кметове и кметски наместници); 

 

8. Проверка на сметищата за битови отпадъци за наличие на ограждане, с цел 

недопускане достъпът на животни и хора до тях /отг. кметове по населени 

места/ 

 

9. Проверка на хотели, ресторанти, паркинги, къмпинги за начин на 

обезвреждане на кухненските и хранителни отпадъци, както и опаковките от 

тях /отг. ОДБХ/; 

 

10. Стриктно спазване изискванията за събиране и обезвреждане на кланичните 

отпадъци в месодобивните и месопреработвателните предприятия на 

територията на обл. Търговище   /отг. ОДБХ/; 

 

11. Определяне на места за обезвреждане на СЖП (трупове на умрели или 

евтаназирани животни) съгласно чл. 2 ал. 1 т. 2, ал.3, ал.4 от Наредба 22/ 

10.02.2006 г. 

 

В заключение господин Панайот Димитров- Председател и за Областен 

управител, благодари на всички присъстващи за участието в днешната комисия и 

закри заседанието. 

 

  

  

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 

   П.Димитров 

 

 

Секретар:  /п/ 

            Т.Хайрулла 

 

     

 

 

 


