ПРОТОКОЛ №1
Заседание на Областна епизоотична комисия (ОЕК)
гр. Силистра, 21.02.2019 г.
Днес, 21.02.2019 г. от 13:30 часа в заседателната зала на Областна администрация Силистра, във връзка с констатиран положителен резултат за заболяването Африканска чума по свинете (АЧС) при дива свиня в землището на кв. Повеляново, гр. Девня, се проведе заседание на Областната епизоотична комисия. Присъстваха 21 от членовете на комисията, чийто общ брой е 23, видно от присъствения списък, който е неразделна част от протокола.
Областният управител г-н Ивелин Статев, който е и председател на комисията,
откри заседанието като отбеляза, че то се свиква във връзка с констатиран положителен
резултат за заболяването Африканска чума по свинете при дива свиня в землището на
кв. Повеляново, гр. Девня и на основание т. IV от Заповед №РД 11-321/13.02.2019 г. на
изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ). Г-н
Статев уточни, че на заседанието са поканени и кметовете на общини, като присъстват
представители на четири от общините в областта.
Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Обсъждане на мерките, заложени в заповедите на изпълнителния директор
на БАБХ.
2. Други.
По т. 1 от дневния ред г-н Статев даде думата на д-р Себахтин Халид – директор на Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), за да запознае присъстващите с разпоредбите на заповедите на изпълнителния директор на Българска агенция
по безопасност на храните (БАБХ) и актуалната към момента епизоотична обстановка
на територията на областта.
Д-р Халид заяви, че на територията на република Румъния, огнищата на заболяването са вече над 1800 на брой, като се увеличават почти ежедневно. Той запозна членовете на комисията с фактологията по случая с дивата свиня в района на Девня.
Д-р Халид уточни, че освен цитираната от г-н Статев заповед, има издадени още
две заповеди №РД 11-322/13.02.2019 г. и РД 11-271/05.02.2019 г. на изпълнителния директор на БАБХ (приложени към протокола), в които подробно са разписани мерките,
които следва да се приложат с цел предотвратяване разпространението на заболяването
АЧС. Определена е инфектирана зона, която, за област Силистра, включва населени
места от общините: Кайнарджа (Войново, Кайнарджа, Краново, Зарник, Добруджанка,
Голеш, Светослав, Полковник Чолаково, Каменци, Господиново, Давидово, Средище,
Стрелково, Попрусаново, Посев); Алфатар (гр. Алфатар, Алеково, Бистра, Кутловица,
Цар Асен, Чуковец, Васил Левски); Силистра (Главан, гр. Силистра, Айдемир, Бабук,
Попкралево, Богорово, Брадвари, Срацимир, Българка, Майор Ценович, Сърпово, Сребърна, Смилец, Професор Иширково, Полковник Ламбриново, Калипетрово, Казимир,
Йорданово); Ситово (Добротица, Любен, Слатина). Определена е и буферна зона,
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включваща населените места от общините Главиница, Тутракан, Дулово, както и определени населени места от община Ситово (Босна, Гарван, Ирник, Нова Попина, Поляна,
Попина, Ситово, Ястребна) и община Силистра (Ветрен). Мерките, заложени в заповедите, включват: забрана за движението на домашни свине от цитираните населени места, с изключение на домашни свине от индустриални свиневъдни обекти и свиневъдни
обекти тип „А“; указания за обработка на труповете на отстреляните диви свине и съхранението им и др.
Д-р Халид предупреди, че при констатирани нарушения, ще бъдат предприети
съответните мерки по чл. 131 и чл. 139а и чл. 139б от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Г-н Статев призова всички ангажирани институции да следят за спазването на
превантивните мерки, за да се предотврати разпространението на заболяването. Той
даде думата на членовете на комисията за коментари, мнения и предложения.
Д-р Халид призова членовете на ловни дружинки и служителите в държавните
горски стопанства да сигнализират за намерени трупове на диви свине или да ги загробват и дезинфекцират съответната зона, стриктно спазвайки указанията. Той обърна
внимание на факта, че всеки труп на дива свиня е потенциален преносител на заболяването.
Г-н Севдалин Стоянов от Областен отдел „Автомобилна администрация“ попита как информацията за мерките от заповедите ще достигне до населението.
Д-р Халид обясни, че всяка община ще проведе заседание на Общинската епизоотична комисия, след което ще бъдат уведомени кметовете и кметските наместници
по места.
Г-н Кристиан Якимов от община Тутракан заяви, че ветеринарните лекари също са уведомени.
Д-р Халид увери, че всички ветеринарни лекари на територията на областта получават своевременно цялата актуална информация и са длъжни да уведомяват населението за предвидените мерки по отношение заболяването АЧС.
По т. 2 от дневния ред г-н Статев призова за въпроси и предложения. Такива не
постъпиха, той благодари на членовете на комисията за присъствието и закри заседанието.
Копие от протокола да се изпрати на всички членове на комисията.

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

Секретар:

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

Протоколчик:

(П)
/ЕЛКА МИХАЙЛОВА – мл. експерт/
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