
 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ ОКД-11-05-3 
     27.02.2019 г.                                    

                                                                         
 

ПРОТОКОЛ 
от заседание на Областната епизоотична  комисия  

 

Днес, 27.02.2019 г. от 10:00 часа в зала „Европа” на Областна 

администрация Добрич се проведе заседание на Областна епизоотична 

комисия, съгласно Заповед № РД 11-427 от 25.02.2019 г. на Изпълнителния 

директор на Българската агенция по безопасност на храните, в която са 

набелязани мерки и действия, свързани с възникнал случай на болестта 

„Африканска чума по свинете“ (АЧС) при диво прасе в землището на с. 

Каблешково, община Тервел, област Добрич. 

За сведение Областна администрация Добрич е уведомена чрез писмо, 

отправено от д-р Борислав Каменов – директор на Областна дирекция по 

безопасност на храните  Добрич на 26.02.2019 г.  

 

Приложен присъствен списък. 

Г-н Кирилов благодари на присъстващите за бързото отзоваване и обяви 

дневния ред: 

 

1. Запознаване със ситуацията и планиране на действия за 

ограничаване разпространението на болестта. 

2. Други. 

 

След като дневния ред бе приет единодушно, г-н Кирилов даде думата на 

г-н Борислав Каменов – Директор на ОДБХ – Добрич.  

Д-р Каменов представи актуална информация, като информира, че 

сигналът за намереното мъртво диво прасе е подаден на 22.02.2019 г. (петък), 

от Георги Ботев - директор на Държавно ловно стопанство Тервел. Дивото прасе 

е било намерено на 5 км от границата между областите Добрич и Силистра, 

извън огражденията, на територията на Ловното стопанство, като на животното 

е направена аутопсия, както и са взети необходимите проби. Той съобщи, още 
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че на 25.02.2019 г. (понеделник) е било намерено още едно мъртво диво прасе, 

на около 500 м от първия случай, и отново са предприети същите действия. 

Секретарят на Областна епизоотична комисия отбеляза, че са взети всички 

възможни мерки за повишаване на биосигурността. На входа на Държавно ловно 

стопанство Тервел е изградена дезинфекционна площадка, през която при 

влизане и излизане да преминават автомобилите.  

Д-р Каменов заяви, че осемте общински администрации трябва да свикат 

заседание с общинските епизоотични комисии, за да се обсъдят предприемане 

на действия, свързани с изпълнението на предписанията, визирани в Заповед 

№РД 11 - 427/25.02.2019 г. на Изпълнителния директор на Българска агенция по 

безопасност на храните. 

   

Поради изчерпване на дневния ред г-н Кирилов закри заседанието и 

пожела на всички ползотворна работа. 

 

 

  
Председател: ……….…………. 
                     КРАСИМИР КИРИЛОВ 
                    Областен управител на област Добрич 
 
 

Изготвил протокола: .…………………  
                     ПЕТЯ НИКОЛОВА 
                     Специалист в Дирекция АКРРДС 
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