Вътр. № 1-1125-114/22.08.2019 г.

ПРОТОКОЛ № 9
Заседание на Областна епизоотична комисия (ОЕК)
гр. Силистра, 22.08.2019 г.

Днес, 22.08.2019 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 24 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
четири 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 запозна присъстващите с проекта на дневен ред за провеждане на
заседанието, а именно:

1. Доклад за актуалната обстановка по отношение на заболяването АЧС на
територията на областта.
2. Обсъждане на мерките и дейностите по ограничаване разпространението на
заболяването АЧС.
3. Обсъждане на предложенията от ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“ и община
Главиница, за дейности по дърводобив и транспорт на дървесина в инфектираните
зони.
4. Други.

Не последваха предложения за промяна и допълнение на дневния ред, след което
същия беше подложен на гласуване и одобрен единодушно от членовете на Областната
епизоотична комисия.
По първа точка от дневния ред, г-н Статев даде думата на д-р Милчев представител на ОДБХ - Силистра, да запознае присъстващите със актуалната обстановка
и реализираните мерки за борба с болестта „АЧС“, на територията на общините от област
Силистра.
Д-р Милчев информира присъстващите, че в свинекомплексите в с. Попина и с.
Ветрен евтаназията на около 30 000 прасета е приключила и на територията им е
извършена първа дезинфекция и в момента се извършва почистване, преди окончателната
дезинфекция и издаването на дезинфекционно удостоверение. Д-р Милчев посочи, че на
територията на област Силистра има един работещ животновъден обект - в с. Майор
Ценович, в който се отглеждат 500 прасета, но всички условия на работа са нормални и
няма заразени животни. Той отбеляза също, че на територията на област Силистра са
останали 16 броя свине, в две стопанства на територията на община Ситово - 4 броя свине
и в четири стопанства на територията на с. Калипетрово, община Силистра - 12 броя
свине, които трябва да бъдат евтаназирани.
Г-н Статев призова кметовете на общини и представителите на ОДБХ - Силистра,
за по обстойно информиране на собствениците на тези животни, за необходимостта от
предприетите мерки, за борба с болестта „АЧС“.
В заключение на доклада, д-р Милчев посочи, че на територията на общините от
област Силистра, има 20 регистрирани обекта, в които има регистрирани живи 99 бр.
свине.
По втора точка от дневния ред, г-н Статев накратко запозна присъстващите с
допълнителните указания, условия и ред 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, на база писмо от Министерството на
здравеопазването, като разпореди тази подробната информация да бъде предоставена на
кметовете на общини и членовете на ОЕК.
По трета точка от дневния ред, г-н Статев даде думата на инж. Калина Гълъбова представител на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“, която обоснова искането си за разрешение,
за продължаване на дейностите по дърводобив и транспорт на дървесината на територията
на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“(на частта намираща се в област Силистра), с цел
снабдяване на местното население с дърва за огрев и снабдяване с дървесина на
дървопреработващите фирми.
Г-н Статев отговори, че на база действащото законодателство, указанията и
заповедите, издадени от МЗХГ, ИАГ и РДГ, добивът на дървесина към този момент не
може да бъде разрешен, но може да бъде разрешено транспортирането на вече добитата
дървесина, при стриктно спазване на мерките за биосигурност.
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Г-н Статев предложи също, за транспортирането на декларираните по около 500
куб. м. добита дървесина от страна на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“ и община Главиница,
да бъдат определени крайни срокове.
След обсъждане и дебатиране на предложенията, членовете на Областната
епизоотична комисия взеха решение да се разреши транспортирането на вече добитата
дървесина, при стриктно спазване на мерките за биосигурност, при спазване на следните
срокове:
За ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“ в срок от 26.08.2019 г. до 20.09.2019 г.
За община Главиница в срок от 26.08.2019 г. до 04.09.2019 г.
В продължение на заседанието, по четвърта точка от дневния ред, г-н Статев даде
думата на присъстващите за въпроси, мнения и коментари по обсъжданите проблеми.
Думата взе старши комисар Мартин Недялков - представител на ОД на МВР
Силистра, който съобщи, че на база взето решение на предишно заседание на ОЕК,
служители на ОД на МВР трябва да охраняват терена, на който са загробени труповете на
евтаназираните свине от комплекса в с. Ветрен, но че тази дейност няма как да бъде
регламентирана и законово обоснована. Той изтъкна, че за охраната на обекта отговаря
община Силистра и спешно трябва да бъде изградена защитна ограда.
Г-н Статев предложи да се обсъди и въпроса с удължаване на бедственото
положение на територията на област Силистра, свързано с болестта „АЧС“, но след кратки
разисквания се реши да не бъдат предприемани действия в тази насока.
Не последваха други въпроси и коментари, и г-н Статев благодари на
присъстващите, след което закри заседанието.

Копие от протокола да се изпрати на всички членове на комисията, на кметовете на
общини от област Силистра и на 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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