Вътр. №1-1125- 140/17.09.2019 г.

ПРОТОКОЛ №13
Заседание на Областна епизоотична комисия (ОЕК)
гр. Силистра, 17.09.2019 г.

Днес, 17.09.2019 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 17 от членовете на комисията,
чийто общ брой е 26, видно от присъствения списък, който е неразделна част от протокола. На заседанието присъстваха представители на две 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. Той
информира присъстващите, че е получено писмо с изх. №06-456/10.09.2019 г. от заместник-министъра на земеделието, храните и горите, от което става ясно, че срокът за
подаване на заявления за обезщетение за дезинфекция е изтекъл на 26.08.2019 г., като
писмото е препратено до общините и ОДБХ за сведение.
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. През изминалата седмица е протекла проверка на стопанствата, получили обезщетения за дезинфекция от представители на ОДБХ – Кърджали. Проверени са почти всички обекти в областта, като в с. Калипетрово са констатирани две нарушения – стопанства, получили
обезщетения, за които е установено, че не са заклали прасетата си. Съставени са констативни протоколи на собствениците, като ще бъдат издадени и наказателни постановления за нарушения по чл. 313 от Наказателния кодекс. Единият от собствениците вече
е заклал прасетата си. Официалните ветеринарни лекари продължават проверката по
останалите стопанства в Калипетрово и Айдемир, като се очаква тя да приключи до
18.09.2019 г.
Д-р Велева заяви, че следващата седмица предстои проверка от Мисия от Европейската комисия, която ще бъде в Русе. От ОДБХ ще представят всички документи за
действията от обявяване на огнищата. Изготвени са документи за обезщетения в двата
свинекомплекса в Попина и Ветрен. Предстои да бъдат изготвени такива и за субпродуктите и трупното месо.
Д-р Велева се обърна към ТП ДГС Тутракан по повод въпросите, зададени на
миналото заседание – тя уточни, че към момента в ОДБХ няма представени никакви
документи за отстреляни или намерени трупове на диви свине. В разпоредбите на заповед №РД-48-48/31.07.2019 г. на изпълнителния директор на БАБХ са посочени доку-
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ментите, които следва да бъдат представени в ОДБХ до 15-то число на месеца, изготвят
се справки до БАБХ и до 10-то число се изплащат сумите.
Инж. Людмил Узунов попита дали от ОДБХ имат някакви допълнителни изисквания.
Д-р Велева заяви, че няма допълнителни изисквания. Тя допълни, че на ГКПП
продължават дейностите по конфискуване на хранителни продукти, които се съхраняват, според указанията, и се извозват ежеседмично от екарисаж „Син кръст“. Това е
една от дейностите, която подлежи на проверка от Мисията на Европейската комисия.
Г-н Бонев призова към въпроси, коментари и предложения. Такива не постъпиха и той насрочи следващото заседание на Областната комисия по епизоотии за
24.09.2019 г. от 13,00 ч.
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.

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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