ПРОТОКОЛ № 2

Спешно заседание на Областна епизоотична комисия (ОЕК)
гр. Силистра, 17.11.2016 г.

Днес, 17.11.2016 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Областна администрация Силистра във връзка със Заповед №РД-11-2195/10.11.2016 г. на Изпълнителния
директор на Българската агенция по безопасност на храните и Заповед № РД-09854/08.11.2016 г. на Министъра на земеделието и храните се проведе спешно заседание
на Областната епизоотична комисия. Присъстваха 17 членове (представители) на ОЕК
от общо 21 членове.
Заместник oбластният управител г-н Младен Минчев, който е и заместникпредседател на комисията, откри заседанието и запозна присъстващите с проекта за
дневен ред:
1. Предприемане на спешни мерки за предотвратяване проникването на заболяването Инфлуенца на територията на областта.
2. Запознаване на комисията с епизоотичната обстановка по отношение на болестта Африканска чума по свинете.
По т. 1 от дневния ред г-н Минчев даде думата на д-р Себахтин Халид – директор на Областна дирекция по безопасност на храните Силистра.
Д-р Халид информира присъстващите, че има вероятност заболяването Инфлуенца при птиците да засегне евентуално територията на езерото Сребърна в периода
януари-февруари на 2017 г. За да се избегне заразяването на птиците, трябва да се
вземат превантивни мерки. За целта д-р Халид заяви, че ще издаде заповед до служителите в Биосферен резерват „Сребърна“ за засилване на контрола.
Г-н Минчев благодари на д-р Халид и призова членовете на комисията към въпроси, мнения и коментари. Такива не последваха.
По т. 2 от дневния ред г-н Минчев даде думата на директора на ОДБХ Силистра
д-р Себахтин Халид.
Д-р Халид информира присъстващите, че на територията на Молдова, Украйна и
Полша са констатирани огнища на заболяването Африканска чума по свинете. Заболяването води до тежки икономически последици. Той описа признаците на заболяването
и приносителите. Обърна внимание на представителите на ловно-рибарските дружества
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и горските стопанства, ако попаднат на труп на диво животно незабавно да алармират
съответните ветеринарни служби и Областната дирекция по безопасност на храните.
Предупреди също така ловните стопанства да затегнат контрола по отношение на платения лов, особено с туристи от посочените по-горе държави. По отношение на Гранична полиция, д-р Халид предупреди да се засили контрола върху преминаващите автомобили, идващи от страните в Североизточна Европа и по-специално върху хранителните отпадъци.
Като резултат от заседанието, д-р Халид предложи да се гласува следното решение:
В срок до 24.11.2016 г. да се свикат общинските епизоотични комисии в общините от област Силистра, като задължително на тях да присъстват председателите на ловните дружинки на територията на съответната община, както и представители на Държавните горски стопанства, които да бъдат запознати със Заповед
№ РД-11-2195/10.11.2016 г. на Изпълнителния директор на Българската агенция
по безопасност на храните и Заповед № РД-09-854/08.11.2016 г. на Министъра на
земеделието и храните.
Предложеното решение беше прието единодушно, както следва: „За“ – 17; „Против“ – 0; „Въздържали се“ – 0. Г-н Минчев информира членовете на комисията, че областният управител на област Силистра ще издаде заповед за изпълнение на приетото
решение, която ще бъде изпратена за сведение на всички кметове на общини в област
Силистра.
Г-н Минчев благодари на присъстващите за вниманието и поради изчерпване на
точките от дневния ред закри заседанието.

Председател: СТОЯН БОНЕВ – Областен управител /П/

Секретар: Д-Р СЕБАХТИН ХАЛИД – Директор на ОДБХ Силистра /П/

Протоколчик: ЕЛКА МИХАЙЛОВА – мл. експерт /П/
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