Вътр. №1-2339-3/07.12.2020 г.

ПРОТОКОЛ №5
Неприсъствено заседание на Областна епизоотична комисия (ОЕК)
гр. Силистра, 07.12.2020 г.

Съгласно чл. 6, ал. 3 от Правилника за дейността и организацията на Областния
съвет по епидемии и епизоотии и във връзка с писма с изх. №РД-08-1176/30.11.2020 г. и
№РД-08-1184/02.12.2020 г. от д-р Себахтин Халид – директор на ОДБХ Силистра, бе
проведено неприсъствено заседание на Областната епизоотична комисия.
С писмо с изх. №1-2339-2/02.12.2020 г. на членовете на комисията бе изпратен за
становище и гласуване следния проект на решение:
„Членовете на Областната епизоотична комисия взеха следните решения:
1. Забранява се провеждане на изложби и пазари за птици на територията на област Силистра.
2. Служителите на ОД на МВР Силистра да осъществяват засилен контрол на местата за
нерегламентирана продажба (търговия) с птици.
3. Транспортирането на птици да се извършва, само когато партидата е съпроводена с
изрядни ветеринарномедицински документи за произход и здравословно състояние,
съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.
4. Да се осъществява постоянен, превантивен ветеринарномедицински контрол за спазване на мерките за био-сигурност в регистрираните птицевъдни обекти.
5. Забранява се отглеждането на открито на домашни птици от всички видове и категории.
6. В „личните стопанства“ да се предприемат мерки за ограничаване до минимум възможността за контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашни птици.
7. Собствениците на „лични стопанства“ да създадат условия за разделно отглеждане на
домашни водоплаващи (патици и гъски) от други видове домашни птици.
8. Фуражът, предназначен за изхранване на домашните птици, да се съхранява в закрити
помещения.
9. Кметовете и кметските наместници на селищата в област Силистра да информират собствениците на домашни птици в животновъдните обекти тип „лични стопанства“, незабавно да сигнализират обслужващия района регистриран ветеринарен лекар или
кмета (кметския наместник) на населеното място при отклонение в здравословното
състояние или смърт на отглежданите в стопанството птици.
10. Да се извършват периодични проверки от представители на Орнитоложките дружества
и служители на Ловно-рибарските дружества, Държавните лесничейства и Регионалните дирекции по горите за наличие на болни или умрели диви мигриращи или синатропни птици.“
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В указания срок постъпиха следните становища:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Г-н Ивелин Статев – областен управител – „за“
Г-н Стоян Бонев – заместник областен управител – „за“
Д-р Теодора Начева – директор на РЗИ Силистра – „за“
Д-р Себахтин Халид – директор на ОДБХ Силистра – „за“
Елка Михайлова – ст. експерт, Областна администрация Силистра – „за“
Д-р Боряна Кочева – началник отдел „Противоепидемичен контрол“ в Дирекция „Надзор на
заразните болести”, РЗИ Силистра – „за“
Габриела Миткова – началник на Регионален инспекторат по образованието – Силистра –
„за“
Деян Атанасов – полицейски инспектор „КОС“, ОД на МВР Силистра – „за“
Евлоги Стамов – началник сектор ППДК, РД ПБЗН Силистра – „за“
Комисар Илко Гецов – началник на Гранично полицейско управление Силистра
Подп. Ивайло Александров – началник на Областен военен отдел – Силистра
Инж. Петър Георгиев – директор на ТП ДГС Силистра – „за“
Инж. Веселин Русанов – директор на ТП ДГС Тутракан – „за“
Инж. Цветелин Миланов – директор на Северноцентрално държавно предприятие – ДП –
Габрово – „за“
Инж. Иван Иванов – директор на Областно пътно управление Силистра – „за“
Гинка Катева – директор на ОД „Земеделие“ – „за“

Съгласно чл. 6, ал. 6 от Правилника, решението е прието, ако е подкрепено от повече
от половината членове на комисията. Видно от изпратените становища, които са неразделна част от протокола, „за“ проекта на решение са гласували 16 от 26-те члена на Комисията и:
„Членовете на Областната епизоотична комисия взеха следните решения:
1. Забранява се провеждане на изложби и пазари за птици на територията на област
Силистра.
2. Служителите на ОД на МВР Силистра да осъществяват засилен контрол на местата за нерегламентирана продажба (търговия) с птици.
3. Транспортирането на птици да се извършва, само когато партидата е съпроводена с изрядни ветеринарномедицински документи за произход и здравословно
състояние, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.
4. Да се осъществява постоянен, превантивен ветеринарномедицински контрол за
спазване на мерките за био-сигурност в регистрираните птицевъдни обекти.
5. Забранява се отглеждането на открито на домашни птици от всички видове и категории.
6. В „личните стопанства“ да се предприемат мерки за ограничаване до минимум
възможността за контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашни
птици.
7. Собствениците на „лични стопанства“ да създадат условия за разделно отглеждане на домашни водоплаващи (патици и гъски) от други видове домашни птици.
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8. Фуражът, предназначен за изхранване на домашните птици, да се съхранява в
закрити помещения.
9. Кметовете и кметските наместници на селищата в област Силистра да информират собствениците на домашни птици в животновъдните обекти тип „лични стопанства“, незабавно да сигнализират обслужващия района регистриран ветеринарен лекар или кмета (кметския наместник) на населеното място при отклонение в здравословното състояние или смърт на отглежданите в стопанството
птици.
10. Да се извършват периодични проверки от представители на Орнитоложките дружества и служители на Ловно-рибарските дружества, Държавните лесничейства
и Регионалните дирекции по горите за наличие на болни или умрели диви мигриращи или синатропни птици.“
На основание решенията на Областната епизоотична комисия, областният управител следва да издаде заповед с превантивни мерки.
Заповедта на областния управител да се изпрати на кметовете на общини от област Силистра за сведение и изпълнение. Кметовете на общини следва да запознаят членовете на Общинските епизоотични комисии и всички заинтересовани лица с текста на
заповедта на областния управител, за да се избегне свикването на Общинските епизоотични комисии, предвид спазване на противоепидемичните мерки, въведени в страната
по отношение на разпространението на COVID-19.

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

Секретар:

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

Протоколчик:

(П)
/ЕЛКА МИХАЙЛОВА – старши експерт/
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