ПРОТОКОЛ №1
Спешно заседание на Областна епизоотична комисия (ОЕК)
гр. Силистра, 10.07.2018 г.
Днес, 10.07.2018 г. от 13:00 часа в заседателната зала на Областна администрация Силистра във връзка с усложнената епизоотична обстановка по отношение на заболяването Африканска чума по свинете (АЧС) в Република Румъния и опасността от
проникване на заболяването на територията на Република България, се проведе спешно
заседание на Областната епизоотична комисия. Присъстваха 18 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 усложнената обстановка в
Румъния и на основание писмо с изх. №РД-08-2046/09.07.2018 г. от директора на Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) Силистра.
Г-н Статев даде думата на д-р Себахтин Халид – директор на 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 уведоми присъстващите, че на основание Заповед №РД-11-1232 на
изпълнителния директор на БАБХ, във връзка с чл. 128 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) и по предложение на Областната колегия на Български ветеринарен съюз Силистра, със Заповед №ОКД-02-8/10.07.2018 г. д-р Станимир Узунов е
определен за член на Областната комисия по епизоотии.
По отношение на заболяването Африканска чума по свинете, д-р Халид заяви,
че с цел по-бързо и адекватно прилагане на мерките за предотвратяване проникването
на заболяването на територията на страната, със Заповед № ОКД-02-6/12.06.2018 г. на
областния управител се изиска незабавно свикване на общинските епизоотични комисии. Всички общини са провели заседания на общинските комисии, на които са взети
решения за извършване на инвентаризация на животновъдни обекти от типа „заден
двор“ (домашно стопанство). Д-р Халид уточни, че на територията на област Силистра
функционират три големи свинекомплекса – Попина, Ветрен и Майор Ценович, които
са от типа „А“, от тип „Б“ на територията на областта няма, а от тип „заден двор“ са
регистрирани едва 7, което е нереално.Според разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност, всеки стопанин е длъжен да информира ветеринарния лекар,
животните да бъдат маркирани и въведени в информационната система на БАБХ. В
резултат на започналата инвентаризация, към момента 498 обекта са въведени в информационната система. Предстои въвеждането и на още обекти, но трябва да се прецизират списъците, подадени от кметовете на общини и населени места. Към момента
ОДБХ може да издава разрешение за временни животновъдни обекти, като изискванията са облекчени.
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Д-р Халид сподели мнение, че властите в Република Румъния не полагат необходимите усилия и мерки за ограничаване на заболяването АЧС. Към момента, освен
огнището в Тулча, огнище има и в Констанца. Той заяви, че при подобни случаи в Република България се действа по-мащабно и са предвидени по-ефикасни превантивни
мерки, които са залегнали в заповедите на изпълнителния директор на БАБХ, издадени
до момента. Част от мерките са: проверка на багажа на преминаващите през границата
граждани за хранителни продукти за собствена консумация; забрана за внасяне на хранителни продукти на територията на Република България от Република Румъния.
Д-р Халид увери, че от страна на ОДБХ са предприети всички необходими превантивни мерки – уведомени са всички заинтересовани звена и органи, инспекторите
работят на терен, правят се съвместни проверки. По отношение на обезщетяване на
собствениците на унищожени животни (ако се стигне до тази мярка), д-р Халид заяви,
че се обезщетяват само маркирани животни, въведени в системата на БАБХ.
Г-н Статев заяви готовност за съдействие на Гранично полицейско управление
(ГПУ) Силистра при необходимост.
Комисар Илко Гецов – директор на ГПУ, заяви, че към момента не разполагат с
достатъчно човешки ресурс, за да се правят проверки на багажа на всички преминаващи през границата.
Д-р Халид обясни, че всеки ден се подава информация към БАБХ за конфискувани хранителни продукти.
Комисар Гецов заяви, че за улеснение на ОДБХ, информацията ще се подава по
телефона.
Д-р Халид предложи комисията да вземе следните решения:
1. Незабавно да се започне дезинфекция на всички моторни превозни средства, влизащи на територията на Република България и да се затвори за движение обиколната отсечка, която не преминава през ямите за дезинфекция.
2. На основание чл. 133, ал. 2, т. 1 от ЗВМД кметовете и кметските наместници на
населените места да осигурят лица (служители в кметствата или други), които да
съдействат на инспекторите на ОДБХ за изпълнението на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на заболяването АЧС.
Комисар Гецов заяви, че действията по дезинфекция на моторните превозни
средства трябва да се съгласуват и с румънските власти.
Д-р Халид обясни, че ямите за дезинфекция ще се пълнят периодично с дезинфекционен разтвор. Той помоли г-н Статев за съдействие по отношение комуникацията
със „Синева“ ЕООД Силистра, които да осигуряват снабдяването с вода при необходимост.
Г-н Статев заяви готовност за съдействие и разговор с ръководителя на „Синева“ ЕООД Силистра.
Комисар Гецов увери, че на колите на „Синева“ ЕООД ще се осигури безпрепятствен достъп на територията на ГПУ.
Д-р Халид подчерта, че е важно да се затвори и обходната отсечка, която не
преминава през ямите за дезинфекция.
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Комисар Гецов заяви, че ще предприемат необходимите мерки за затваряне на
тази отсечка.
По отношение на второто решение, г-н Статев заяви, че кметовете ще бъдат
уведомени.
Д-р Халид запозна присъстващите с негова Заповед №РД-10-264/09.07.2018 г. за
утвърждаване на списък с дежурни телефони и служители на ОДБХ, която е приложена
към протокола. Той заяви също, че единствено от селата Айдемир и Калипетрово не са
представили списък от инвентаризацията. Г-н Статев заяви, че ще ресорния служител
от община Силистра ще бъде уведомен.
Инж. Красимир Киряков от Северноцентрално държавно предприятие Габрово
попита как се осъществява контрола по сухопътната граница и свободното преминаване
на диви животни.
Д-р Халид обясни, че е много трудно да бъдат спрени дивите животни, дори и с
помощта на електропастир. Той заяви, че се работи съвместно с Държавните горски
стопанства и ловно-рибарските дружества да се спазват указанията за отстрел на диви
животни.
Предложенията бяха приети единодушно от членовете на комисията и се взеха
следните решения:
1. Незабавно да се започне дезинфекция на всички моторни превозни средства,
влизащи на територията на Република България и да се затвори за движение обиколната отсечка, която не преминава през ямите за дезинфекция.
2. На основание чл. 133, ал. 2, т. 1 от ЗВМД кметовете и кметските наместници
на населените места да осигурят лица (служители в кметствата или други),
които да съдействат на инспекторите на ОДБХ за изпълнението на мерките
за профилактика, ограничаване и ликвидиране на заболяването АЧС.
Г-н Статев 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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