Вътр. № 1-1125-103/15.08.2019 г.

ПРОТОКОЛ № 8
Заседание на Областна епизоотична комисия (ОЕК)
гр. Силистра, 15.08.2019 г.

Днес, 15.08.2019 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 21 от членовете на комисията, чийто общ
брой е 26, видно от присъствения списък, който е неразделна част от протокола. На
заседанието бяха поканени и кметовете на общини, като присъстваха представители на
шест 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 отбеляза, че то
се свиква на основание Заповед № РД11-1314/08.07.2019 г. на изпълнителния директор на
БАБХ и съобщи, че в процеса на обсъждане на актуални проблеми свързани с болестта
„АЧС“, ще запознае присъстващите с нови указания, спуснати от МЗХГ.
Г-н Статев даде думата на д-р Халид да запознае присъстващите със актуалната
обстановка и реализираните мерки за борба с болестта „АЧС“, на територията на
общините от област Силистра.
Д-р Халид информира присъстващите, че в свинекомплексите в с. Попина и с.
Ветрен евтаназията на около 28 000 прасета е приключила и в момента на територията им
се извършва първа дезинфекция - т. н . „запечатваща“ дезинфекция без почистване. Той
изтъкна, че следващите етапи са: почистване от собствениците и използването на
дезинфектиращи средства и последен етап - оторизирана фирма извършва последна
цялостна дезинфекция придружена с издаването на дезинфекционно удостоверение. Д-р
Халид посочи, че периодът през който не трябва да се отглеждат свине в обектите е от
един месец, до една година.
Д-р Велева допълни, че на територията на общините от област Силистра, има 22
регистрирани обекта, в които има регистрирани живи 133 бр. свине, а за нерегистрираните
свине няма налична информация.

В продължението на заседанието г-н Статев подробно запозна присъстващите с
указанията, условията и реда за получаване на парични средства от 300 лв., необходими за
извършване на дезинфекция на стопанствата на регистрирани собственици, извършили
доброволно клане на прасета за угояване, за лични нужди в санитарните зони. Също така
съобщи и новите моменти в изискванията за определяне на терени за загробване на
територията на общините.
Г-н Статев даде думата на комисар Илко Гецов - началник на ГПУ - Силистра,
които съобщи, че на Митнически пункт Силистра няма проблеми с пренасянето на стоки
от животински произход.
Д-р Начева зададе въпрос за надзора на терените, където вече са загробени
труповете на свинете и няма ли опасност при разлагане да се появят на повърхността и да
се окажат храна за хищни животни и приносители на зарази за хората.
Д-р Халид отговори, че отстрани на основния изкоп за загробване се правят
успоредни трапове за балансиране, и целия терен се покрива с 2-2,5 м пръст, след което се
дезинфекцира цялата площ и пътищата, водещи към нея.
Думата беше взета от г-н Ростислав Павлов - секретар на община Силистра, който
повдигна въпроса за финансиране на оградата около местата за загробване и нейните
технически параметри, на което д-р Халид отговори, че трябва да се предвидят пари от
бюджета на общината, и че няма изисквания за формата и размерите на оградата, стига да
е достатъчно здрава и издръжлива.
Г-н Статев допълни, че при обявено бедствено положение, кметовете на общини
могат да подадат искане за финансиране до Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, за да компенсират вложените
средства.
В продължение на заседанието д-р Начева зададе въпрос за загробването на
трупове от малки регистрирани стопанства, при липса на определени терени за загробване
и как стои въпроса със предаването на животинските трупове на екарисажите или на
инсинераторите.
Д-р Халид взе думата, като посочи, че при липса на терен за загробване на
труповете на свине, собствениците трябва да се обърнат към общинския ветеринарен
лекар или кмета, които да поемат ангажимент за последваща обработка на отпадъка.
Г-н Таньо Танев засегна проблема с обработката на земеделски площи от частни
собственици и арендатори и дейностите на пчеларите, при положение, че тези терени се
намират в забранените за достъп територии.
Г-н Статев пое ангажимент да постави този въпрос към г-жа Танева - министър на
земеделието, храните и горите, след което да уведоми присъстващите за отговора, а също
така бъде обсъдена и възможността за свикване на заседания на ОЕК при необходимост, а
не ежеседмично.
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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 и
изпълнителния директор на БАБХ.

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

Секретар:

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

Протоколчик:

(П)
(ЖУЛИАН РАДАНОВ – ст. експерт)
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