Вътр. №1-54-20/04.02.2020 г.

ПРОТОКОЛ №2
Заседание на Областна епизоотична комисия (ОЕК)
гр. Силистра, 04.02.2020 г.
Днес, 04.02.2020 г. от 10,00 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. На заседанието бяха поканени и кметовете на
седемте общини от областта, присъстваха представители на общините Главиница, Дулово, Кайнарджа и Ситово.
Съгласно чл. 8 от Правилника за дейността и организацията на Областния съвет
по епидемии и епизоотии, наличен е необходимия кворум и заседанието е редовно.
Областният управител и председател на комисията – г-н Ивелин Статев, откри
заседанието, като припомни, че то се свиква в изпълнение на указания 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 Статев заяви, че е получено Решение №43/24.01.2020 г. на Министерски съвет за приемане на План за контрол и превенция на заболяването АЧС,
което е изпратено до кметовете на общини и членовете на Областната епизоотична комисия за сведение и изпълнение. Той призова към стриктно изпълнение на дейностите,
заложени в Плана.
Г-н Статев запозна членовете на комисията с проекта за дневен ред, които им е
изпратен с писмо с изх. №1-54-19/29.01.2020 г.:
1. Доклад за актуалната епизоотична обстановка на територията на областта.
Докладва: директор на Областна дирекция по безопасност на храните
2. Други
Д-р Себахтин Халид – директор на ОДБХ Силистра предложи като втора точка
от дневния ред да се впише „Запознаване със Заповед №РД-11-252/23.01.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ по отношение на заболяването Инфлуенца по птиците“.
Не постъпиха други предложения за допълнения на дневния ред и г-н Статев
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. Запознаване със Заповед №РД-11-252/23.01.2020 г. на изпълнителния директор
на БАБХ по отношение на заболяването Инфлуенца по птиците.
Докладва: директор на Областна дирекция по безопасност на храните
3. Други
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Гласували: 19; „за“ – 19; „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. Запознаване със Заповед №РД-11-252/23.01.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ по отношение на заболяването Инфлуенца по птиците
Докладва: директор на Областна дирекция по безопасност на храните
3. Други
По т. 1 от дневния ред г-н Статев даде думата на д-р Себахтин Халид – директор на ОДБХ Силистра да докладва за актуалната обстановка на територията на областта.
Д-р Халид запозна присъстващите с текста на Заповед №РД-11-318/31.01.2020 г.
на изпълнителния директор на БАБХ за вторично възникнали случаи на АЧС при дива
свиня, в която е упомената и област Силистра. Той уточни, че става въпрос за три положителни проби от стопанство Зли Дол, което се намира на територията на ДЛС „Каракуз“. От изпратени 9 проби, 3 са се оказали положителни. От същото стопанство са
изпратени още 9 проби, като резултатите се очакват.
Д-р Халид подчерта, че привършват съвместните проверки в стопанствата от
типа „заден двор“ за нерегламентирано отглеждане на домашни свине. Резултатите показват наличието на минимален брой прасета по общини, както следва: Алфатар – 11
бр. в 3 обекта; Главиница – 5 бр. в 1 обект, като предстои проверка на обектите в гр.
Главиница; Дулово – 1 бр. в 1 обект, предстои проверка в гр. Дулово и селата Долец и
Овен; Кайнарджа – 0 бр.; Силистра – 324 бр. в 4 обекта; Ситово – 4 бр. в 1 обект, като в
с. Добротица е съставен акт за установяване на административно нарушение на стопанин за недопускане на проверяващите до обекта, за който има данни, че се укриват прасета, предстои съвместна проверка с ОД на МВР; Тутракан – 2 бр. в 2 обекта. Проверени са общо 113 населени места, остава да се проверят още 5.
Д-р Халид изрази притеснение, че тези цифри не са съвсем реални, тъй като проверките не могат да обхванат всички домакинства в населените места на територията на
областта. Той призова представителите на общините да наблюдават с особено внимание тези стопани, които получиха обезщетение за доброволно клане и дезинфекция
през 2019 г. Също така, да се актуализират общинските наредби за броя и вида на отглежданите прасета в стопанствата от типа „заден двор“, съгласно промените в Наредба
44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти (изм. и доп.
ДВ. бр.5 от 17 Януари 2020 г.).
Г-н Статев допълни, че от страна на ловните дружинки следва да се спазват
мерките за дезинфекция при ловните излети.
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По т. 2 от дневния ред г-н Статев даде думата на д-р Халид да запознае присъстващите с текста на заповедта на изпълнителния директор на БАБХ по отношение
на заболяването Инфлуенца по птиците.
Д-р Халид запозна членовете на комисията с мерките, заложени в заповедта, като предложи Областната епизоотична комисия да вземе следното решение:
„Областната епизоотична комисия реши:
1. Кметовете на общини да свикат заседания на общинските епизоотични комисии в срок до средата на месец февруари, на които да бъдат поканени и собствениците на индустриални птицеферми на територията на общината. На заседанията да се набележат конкретни мерки за предотвратяване на проникването на заболяването Инфлуенца по птиците.
2. Транспортирането на птици да се извършва само когато партидата е съпроводена с изрядни ветеринарномедицински документи за произход и здравословно състояние, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.
3. Да не се допуска излизането на домашните птици извън дворовете на стопанствата.
4. Да се ограничи до минимум възможността за контакт между птици, живеещи
в дивата природа и домашни птици.
5. Фуражът, с който се изхранват домашните птици, да се съхранява в закрити
помещения.
6. Собствениците на птицевъдни обекти незабавно да сигнализират обслужващия обекта ветеринарен лекар или кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена
смъртност.
7. Кметовете и кметските наместници да информират населението, че при откриване на трупове на птици – домашни и диви, следва да сигнализират незабавно ветеринарните органи.
8. Да се забрани провеждането на изложби и пазари на птици на територията на
областта до второ нареждане.
9. Орнитоложките дружества, ловните организации и държавните горски стопанства да извършват засилен надзор при дивите птици.“
Не последваха други предложения и Областната епизоотична комисия взе
следното решение:
„Областната епизоотична комисия реши:
1. Кметовете на общини да свикат заседания на общинските епизоотични комисии, на които да бъдат поканени и собствениците на индустриални птицеферми
на територията на общината. На заседанията да се набележат конкретни мерки
за предотвратяване на проникването на заболяването Инфлуенца по птиците.
2. Транспортирането на птици да се извършва само когато партидата е съпроводена с изрядни ветеринарномедицински документи за произход и здравословно
състояние, съгласно закона за ветеринарномедицинската дейност.
3. Да не се допуска излизането на птиците извън дворовете на стопанствата.
4. Да се ограничи до минимум възможността за контакт между птици, живеещи в
дивата природа и домашни птици.
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5. Фуражът, с който се изхранват домашните птици, да се съхранява в закрити
помещения.
6. Собствениците на птицевъдни обекти незабавно да сигнализират обслужващия
обекта ветеринарен лекар или кмета на населеното място при отклонение в
здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност.
7. Кметовете и кметските наместници да информират населението, че при откриване на трупове на птици – домашни и диви, следва да сигнализират незабавно
ветеринарните органи.
8. Да се забрани провеждането на изложби и пазари на птици на територията на
областта до второ нареждане.
9. Орнитоложките дружества, ловните организации и държавните горски стопанства да извършват засилен надзор при дивите птици.“

По т. 3 от дневния ред г-н Статев призова към въпроси, мнения и предложения. Такива не последваха и поради изчерпване на точките от дневния ред, той благодари на членовете на комисията и закри заседанието.
Копие от протокола да се изпрати на всички членове на комисията и кметовете
на общини в област Силистра за сведение и изпълнение.

Председател:
(П)
/ИВЕЛИН СТАТЕВ – областен управител/

Секретар:

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

Протоколчик:

(П)
/ЕЛКА МИХАЙЛОВА – старши експерт/
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