Вътр. №1-1125- 128/03.09.2019 г.

ПРОТОКОЛ №11

Заседание на Областна епизоотична комисия (ОЕК)
гр. Силистра, 03.09.2019 г.

Днес, 03.09.2019 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Областна администрация Силистра, в изпълнение на Заповед №РД11-1314/08.07.2019 г. на изпълнителния
директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), се проведе заседание на Областната епизоотична комисия. Присъстваха 20 от членовете на комисията,
чийто общ брой е 26, видно от присъствения списък, който е неразделна част от протокола. На заседанието присъстваха представители на пет от седемте общини.
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 и представи следния проект за 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 „Воден-Ири Хисар“ за разрешение за неотложни дейности на територията на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“
– индивидуален лов на благороден елен по линия на организиран ловен туризъм.
Докладва: директор на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“.
3. Други
Не постъпиха предложения за допълнения към дневния ред и той бе приет единодушно от членовете на комисията.
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 е започнало изплащането на обезщетенията в размер на 300
лв. на стопанство за дезинфекция, като са изплатени сумите в община Дулово, Ситово и
Силистра. Предстои изплащане на сумите в община Тутракан, Главиница и с. Калипетрово. Д-р Велева обясни, че в свинекомплекса в с. Попина продължават дейностите по
дезинфекция, като се очаква ново зареждане на свине там да се извърши до декември.
Относно свинете, отглеждани в с. Черногор, д-р Велева уточни, че е намален броят им.
На собственика е връчено предписание в срок до края на следващата седмица броят на
свинете да бъде сведен до 5. В противен случай ще последва санкциониране.
По т. 2 от дневния ред г-н Бонев даде думата на инж. Кирил Колев – директор
на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“.

1

Инж. Колев предложи членовете на Областната епизоотична комисия да разрешат неотложни дейности на територията на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“ – индивидуален лов на благороден елен по линия на организиран ловен туризъм. Той подчерта, че
има сключени договори, от неизпълнението на които ще се претърпят финансови загуби от страна на стопанството.
Инж. Таньо Танев – директор на ДЛС „Каракуз“ попита дали по същия начин
не може да отпадне забраната за ловуване и в другите ловни стопанства. Той заяви, че
ще формулира предложението и ще го изпрати в Областна администрация, за да бъде
разгледано на следващото заседание на комисията.
Не последваха други коментари и г-н Бонев подложи на гласуване следния проект 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 №РД48-48/31.07.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите, както следва: допуска се индивидуален лов на
благороден елен на територията на ДЛС „Воден-Ири Хисар“ в рамките на предварително сключените договори с туроператори. При извършване на гореспоменатите дейности да се спазват стриктно мерките за биосигурност и биобезопасност.“
С 18 гласа „за“, един глас „против“ и един „въздържал се“, членовете на Областната епизоотична комисия приеха следното 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 благороден елен на територията на ДЛС „ВоденИри Хисар“ в рамките на предварително сключените договори с туроператори.
При извършване на гореспоменатите дейности да се спазват стриктно мерките за
биосигурност и биобезопасност.“
По т. 3 от дневния ред г-н Бонев призова към въпроси и коментари.
Г-н Кристиян Якимов от община Тутракан попита дали е удължен срокът за
изготвяне на списъци, тъй като се оказва, че има стопани на нерегистрирани обекти,
които подлежат на подпомагане, но не са попаднали в списъците. Той поиска и уточнение по какъв начин следва стопаните да доказват, че са отглеждали прасета и те са заклани в посочения период, за да се прекъснат евентуални злоупотреби.
Г-жа Теменужка Петрова от община Ситово посочи, че в медийното пространство се тиражира информация, че кампанията по изготвяне на списъци продължава,
което обърква хората и създава напрежение, тъй като се оказва, че има стопанства, които не са попаднали в списъка, а отговарят на условията и подлежат на обезщетение.
Представителите на общините се обединиха около идеята да се направи официално запитване до министъра на земеделието, храните и горите относно следните въпроси:
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1. Удължен ли е срокът (26.08.2019 г. – писмо с изх. №91-813/21.08.2019 г.) за подаване на списъци в МЗХГ със стопанства, подлежащи на обезщетение и, ако е
така, какъв е крайният срок? Ако срокът не е официално удължен, какви действия следва да предприемат стопаните, които не са попаднали в списъците, а
подлежат на обезщетение?
2. В какъв период следва да са заклани прасетата в стопанствата, подлежащи на
обезщетение?
3. За нерегистрираните стопански обекти – по какъв начин следва да се докаже, че
в стопанството е отглеждано домашно прасе, същото е заклано в посочения период и е извършена дезинфекция на помещението?
Не последваха повече въпроси и коментари, г-н Бонев благодари на членовете
на комисията и представителите на общини за участието и закри заседанието.
Копие от протокола да се изпрати на всички членове на комисията, изпълнителния 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/
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