ПРОТОКОЛ №4
от заседание на Областна епизоотична комисия (ОЕК)
гр. Силистра, 27.10.2017 г., 11,00 ч.

Днес, 27.10.2017 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Областна администрация Силистра, във връзка със Заповед №РД11-2167/25.10.2017 г. на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните и Заповед №РД10425/25.10.2017 г. на директора на Областна дирекция по безопасност на храните, се
проведе заседание на Областната епизоотична комисия. Присъстваха 14 членове (представители) на ОЕК от общо 21, видно от присъствения списък, който е неразделна част
от този протокол.
На заседанието присъстваха и представители на медиите от област Силистра.
Областният управител г-н Ивелин Статев, който е и председател на комисията,
откри заседанието, след проверка на кворума. Той отбеляза, че то се свиква във връзка
с констатирани огнища на заболяването инфлуенца по птиците на територията на областите Добрич и Хасково..
Г-н Статев прочете предложения дневен ред и след като не постъпиха предложения за допълнения, той бе подложен на гласуване.
Гласуване: За – 14 гласа; Против: 0 гласа; Въздържал се – 0 гласа.
С абсолютно мнозинство комисията прие следния дневен ред:
1. Разглеждане на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на
болестта инфлуенца по птиците на територията на област Силистра.
(Докладва д-р Валери Милчев – Областна дирекция по безопасност на храните)
2. Други.

По т. 1 от дневния ред г-н Статев даде думата на д-р Валери Милчев – представител на Областна дирекция за безопасност на храните.
Д-р Милчев отбеляза, че се е превърнало в традиция провеждането на заседания
на ОЕК по това време на годината, тъй като това е сезонът, в който климатичните
условия благоприятстват за разпространението на заболяването инфлуенца по птиците. Той запозна накратко присъстващите с особеностите и клиничната диагноза
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на заболяването, като подчерта, че това е силно заразно заболяване, което се среща
при птиците и рядко при прасетата, като домашните птици са изключително податливи, а дивите и водоплаващите птици се явяват скрити носители на вируса.
Д-р Милчев изброи мерките, които се вземат при констатиране на заболяването
инфлуенца при домашни птици. Първата мярка е ликвидиране на всички засегнати
и изложени на инфекция птици. В област Силистра съществуват два големи птицевъдни обекта с капацитет над 30 000 броя птици. При констатиране на инфекция,
трябва да се унищожат всички, което води до загуби за държавата, тй като собственика се обезщетява при доказана невиновност.
Д-р Милчев запозна присъстващите със Заповед №РД11-2167/25.10.2017 г. на
изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните и Заповед
№РД10-425/25.10.2017 г. на директора на Областна дирекция по безопасност на
храните, копия от които са приложени към настоящия протокол, и мерките, които са
описани в тях. Той сподели, че на територията на седемте общини има пет ветеринарни лекари, които обслужват птицевъдните обекти и те няма да имат възможност
да обходят и предупредят всички собственици на обекти и стопанства тип „лично
стопанство“ за опасностите от проникване на заболяването на територията на областта. Ето защо е необходимо да се търси съдействието на кметовете на населени
места, чрез кметовете на общини, за да бъдат запознати всички собственици с мерките по заповедите.
Г-н Статев благодари на д-р Милчев за изложението и призова за въпроси и
предложения. Той призова представителите на Областен отдел „Автомобилна администрация“ да осъществяват засилен контрол върху превозните средства, превозващи птици на територията на областта.
Г-н Севдалин Стоянов – представител на Областен отдел „Автомобилна администрация“ заяви, че се спазват всички указания и се осъществява контрол в това
отношение.
Д-р Боряна Кочева – представител на Регионална здравна инспекция – Силистра
попита дали при евентуално ликвидиране на птици от птицевъдни обекти има осигурено транспортиране до съответния екарисаж.
Д-р Милчев отговори, че към момента област Силистра ползва екарисажа в гр.
Варна. При липса на работещ екарисаж и при определени ситуации, ликвидираните
птици се загробват на места, определени от кметовете на общини. Към общините се
сформират комисии, които координират действията си с Регионалната инспекция по
околната среда и водите – Русе.
Г-н Статев се поинтересува кой има задължението да осигури транспортирането
на ликвидираните птици до съответния екарисаж или място за загробване.
Д-р Милчев отговори, че транспортирането се извършва от и за сметка на екарисажа, с когото Областна дирекция по безопасност на храните има сключен договор.
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Транспортирането става със специализирани транспортни средства, които са дезинфекцирани и обезопасени.
След изчерпване на въпросите, г-н Статев предложи да се гласува следния проект на решение по т. 1 от дневния ред:
„Областният управител да издаде заповед, включваща превантивни мерки за
предотвратяване на разпространението на заболяването инфлуенца по птиците на територията на област Силистра.“
Гласуване: За – 14 гласа; Против: 0 гласа; Въздържал се – 0 гласа.
С абсолютно мнозинство проектът на решение беше приет.
Г-н Статев изрази готовност за съдействие на всички заинтересовани институции при възникване на кризисна ситуация.
По т. 2 от дневния ред г-н Статев призова членовете на ОЕК за предложения,
въпроси и мнения. Той призова представителите на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи, съвместно с кметовете на населени места и кметските наместници, да уведомят населението за опасността и последиците от заболяването инфлуенца по птиците.
Г-н Статев благодари на присъстващите и поради изчерпване на точките от
дневния ред, закри заседанието.
Копие от протокола се изпраща 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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