Вътр. №1-1125-151/02.10.2019 г.

ПРОТОКОЛ №14
Заседание на Областна епизоотична комисия (ОЕК)
гр. Силистра, 01.10.2019 г.

Днес, 01.10.2019 г. от 10:20 часа в заседателната зала на Областна администрация Силистра се проведе заседание на Областната епизоотична комисия. Присъстваха
19 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 – г-н Стоян Бонев, откри заседанието. Той
напомни, че проект на дневен ред е изпратен на всички членове на комисията, като
призова присъстващите за предложения към проекта на дневен ред. Такива не постъпиха и г-н Бонев предложи да се гласува следния дневен ред:
1. Доклад за актуалната епизоотична обстановка на територията на областта.
Докладва: директор на Областна дирекция по безопасност на храните
2. Обсъждане на предложение от директора на ТП ДЛС „Каракуз“ за разрешение за
неотложни дейности на територията на ТП ДЛС „Каракуз“ – лов на сърна по линия
на организиран ловен туризъм.
Докладва: директор на ТП ДЛС „Каракуз“.
3. Други.
4.
Гласуване: „за“ – 19, „против“ – 0; „въздържал се“ – 0.
С единодушие проектът за дневен ред беше приет.
По т. 1 от дневния ред г-н Бонев даде думата на д-р Анелия Велева от ОДБХ
Силистра да докладва за актуалната обстановка на територията на областта.
Д-р Велева заяви, че няма промяна в епизоотичната обстановка. В събота е получен сигнал за намерен труп на диво прасе в р. Дунав. Трупът е загробен, проби са
изпратени в София, очакват се резултатите. Д-р Велева уведоми присъстващите, че
проверката на Мисията от Европейската комисия в област Силистра е приключила, като не са установени някакви нарушения по документацията. Тя съобщи за още един
случай в с. Калипетрово, при който е установено, че стопанинът е получил обезщетение
за дезинфекция, но не е заклал прасето си. Д-р Велева заяви, че трите случая от с. Калипетрово ще бъдат предадени в Окръжна прокуратура. Продължават дейностите по
проверка на ГКПП. Д-р Велева уведоми членовете на комисията, че е изпратила писмо
до ГПУ – Русе с молба да се ремонтира пътната настилка на ГКПП – Силистра, тъй ка-
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то, вследствие на лошата пътна настилка, тежкотоварен камион е повредил една от тръбите на системата за дезинфекция. Получен е отговор, че ремонт ще бъде извършен.
Г-н Бонев уточни, че ремонтните дейности вече са започнали.
По т. 2 от дневния ред г-н Бонев даде думата на инж. Таньо Танев – директор
на ДЛС „Каракуз“ да запознае присъстващите с предложението си, както и да го мотивира.
Инж. Таньо Танев заяви, че ДЛС „Каракуз“ има заявки и сключени договори за
лов на сърна от страна на чуждестранни и български ловци още от пролетта. Той помоли членовете на комисията да разрешат лова на сърна на територията на ДЛС „Каракуз“, за да се изпълнят поетите задължения по сключените договори. Той увери, че
стриктно ще се спазват мерките за биосигурност.
Г-н Бонев предложи да се гласува следния текст на решение:
„Областната епизоотична комисия реши да се допусне извършването на неотложни дейности от лица, които нямат отношение към претърсването и прилагането на мерките за предотвратяване и ликвидиране на заболяването АЧС на
територията на област Силистра, в съответствие с т. III от Заповед №РД4848/31.07.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите, както следва: допуска се индивидуален лов на сърна на територията на ДЛС „Каракуз“ в рамките
на предварително сключените договори с туроператори. При извършване на гореспоменатите дейности да се спазват стриктно мерките за биосигурност и биобезопасност.“
Гласуване: „за“ – 19, „против“ – 0; „въздържал се“ – 0.
Решението е прието.
По т. 3 г-н Бонев призова към въпроси, коментари и предложения. Такива не
постъпиха и той благодари на членовете на комисията за участието и закри заседанието.
Копие от протокола да се изпрати на всички членове на комисията и изпълнителния директор на БАБХ.

Заместник-председател:
(П)
/СТОЯН БОНЕВ – заместник областен управител/

Секретар:

(П)
/Д-Р СЕБАХТИН ХАЛИД – директор на ОДБХ Силистра/

Протоколчик:

(П)
/ЕЛКА МИХАЙЛОВА – ст. експерт/
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