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ПРОТОКОЛ №10

Заседание на Областна епизоотична комисия (ОЕК)
гр. Силистра, 27.08.2019 г.

Днес, 27.08.2019 г. от 13:00 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.
Областният управител – г-н Ивелин Статев, откри заседанието, като уточни, че
съгласно разпореждане на министъра на земеделието, храните и горите заседанията на
Областната епизоотична комисия следва да се провеждат всеки вторник. Г-н Статев
предложи заседанията да се провеждат от 10,00 ч. Всички членове на комисията единодушно приеха предложението. Г-н Статев насрочи следващото заседание за 03.09.2019
г. от 10,00 ч.
Г-н Статев даде думата на д-р Анелия Велева от ОДБХ Силистра да докладва за
актуалната обстановка на територията на областта.
Д-р Велева заяви, че ограждането на площадката за загробване в с. Попина е
приключило, а в с. Ветрен площадката е в процес на ограждане. И в двата обекта се
извършват дейности по дезинфекция. Д-р Велева сподели, че е участвала в Национално
съвещание, на което са дадени разяснения относно списъците със заклани прасета в
стопанствата от типа „заден двор“. Д-р Велева уточни, че област Силистра е една от
областите с най-малък брой стопанства тип „заден двор“.
Г-н Статев поясни, че това се дължи и на факта, че миналата година започна
масова регистрация на стопанствата в областта.
Инж. Таньо Танев заяви, че всеки вторник и петък от ДЛС „Каракуз“ се извършва претърсване на районите в Алфатар, Цар Асен и Алеково, като засега няма открит
труп на диво прасе.
Г-жа Красимира Колева заяви, че в ОПУ – Силистра се нуждаят от препарат за
дезинфекция.
Д-р Велева уточни, че ще им бъде предоставен такъв препарат.
Г-жа Нериман Мюстеджеб попита с какъв препарат трябва да се дезинфекцират помещенията и дали стопаните сами могат да извършат тази дейност.
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Д-р Велева заяви, че в аптеките се предлагат достатъчно видове препарати за
дезинфекция, които могат да се използват, а стопаните сами могат да дезинфекцират
помещенията си.
Не последваха въпроси и коментари, г-н Статев 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.
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