Вътр. №1-54-12/20.01.2020 г.

ПРОТОКОЛ №1
Заседание на Областна епизоотична комисия (ОЕК)
гр. Силистра, 20.01.2020 г.

Днес, 20.01.2020 г. от 11,00 часа в заседателната зала на Областна администрация Силистра, се проведе заседание на Областната епизоотична комисия. Присъстваха
19 от членовете на комисията, чийто общ брой е 26, видно от присъствения списък,
който е неразделна част от протокола.
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 и председател на комисията – г-н Ивелин Статев, откри
заседанието. Той информира присъстващите, че е получено писмо с изх. №9129/10.01.2020 г. от доц. д-р Янко Иванов – заместник-министър на земеделието, храните и горите, в което има указания заседанията на Областните епизоотични комисии да
се провеждат два пъти месечно – в началото на първата и третата седмица на месеца.
Той припомни, че от началото на 2020 г. на територията на страната са регистрирани
огнища на заболяването Африканска чума по свинете (АЧС) в областите Шумен, Варна, Габрово и Сливен.
Г-н Статев запозна членовете на комисията с проекта за дневен ред:
1. Доклад за актуалната епизоотична обстановка на територията на областта.
Докладва: директор на Областна дирекция по безопасност на храните
2. Други
Не постъпиха предложения за допълнения на дневния ред и г-н Статев предложи
проектът да се гласува.
Гласували: 19; „за“ – 19; „против“ – 0; „въздържал се“ – 0.
С единодушие членовете на Областната епизоотична комисия приеха следния
дневен ред:
1. Доклад за актуалната епизоотична обстановка на територията на областта.
Докладва: директор на Областна дирекция по безопасност на храните
2. Други
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По т. 1 от дневния ред г-н Статев даде думата на д-р Себахтин Халид – директор на Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) Силистра да докладва за
актуалната обстановка на територията на областта.
Д-р Халид заяви, че към момента на територията на област Силистра няма регистриран случай на АЧС. Той уточни, че положителните проби в цитираните от г-н
Статев области са установени само по диви прасета. Единственият индустриален обект
с установена положителна проба е бил в с. Никола Козлево, където прасетата вече са
ликвидирани. Единственото изключение за област Силистра е положителна проба по
дива свиня на територията на с. Осен, общ. Главиница. Установено е, че животното е
намерено на територията на ТП на ДГС „Воден Ири-Хисар“, но тъй като GPS координатите посочват с. Осен, затова населеното място е упоменато в заповедта на изпълнителния директор на БАБХ за определяне на огнище на АЧС. Д-р Халид призова ловнорибарските дружества и държавните горски стопанства, когато изпращат справки за
отстрелян дивеч и проби за наличие на АЧС, тези справки да се изпращат с копие до
ОДБХ. Тази мярка се предприема с цел да се информира навреме ОДБХ за евентуален
случай на заразено животно.
Относно лова, д-р Халид спомена, че има издадени нови указания, в които са залегнали мерките за предотвратяване разпространението на АЧС, всички ловни дружинки са запознати с тях и ги прилагат. Той уточни, че е възможно да бъдат организирани
проверки на ловните дружинки в тази връзка.
Относно определяне на терени за загробване от общините, д-р Халид изрази
опасения от евентуално проникване на заболяването „птичи грип“ на територията на
страната, тъй като има констатирани случаи на заболяването в Унгария. В тази връзка,
общините следва не по-късно от месец март да определят терени за загробване. В момента се извършват проверки на системите за биосигурност във всички птицеферми на
територията на областта – 15 на брой.
Д-р Халид изрази притеснение, че има движение на вируса на АЧС в Европа и
най-вече в съседна Румъния – Кълъраш, където постоянно се установяват положителни
проби за АЧС в стопанства от типа „заден двор“. В тази връзка, той представи справка
от информационната система, според която на територията на областта има 31 прасета
в стопанства от типа „заден двор“, разпределени по общини, както следва: Алфатар –
11 (5 във ферма тип „Б“); Главиница – 5; Дулово – 1; Кайнарджа – 2; Силистра – 10;
Ситово – 4; Тутракан – 3. До края на месец януари ще се извършат съвместни проверки
от служители на ОДБХ, служители от общинските администрации, кметове и кметски
наместници, определени от кметовете на общини, в стопанствата от типа „заден двор“
във всички населени места в областта. Проверките целят да се установят случаи на нерегламентирано отглеждане на домашни прасета.
По т. 2 от дневния ред г-н Статев призова към въпроси, коментари и предложения.
Комисар Илко Гецов – началник на Гранично полицейско управление заяви, че
проверките на ГКПП Силистра и Кайнарджа продължават, няма констатирани нарушения.
В резултат на дискусията, Областната епизоотична комисия взе следните решения:
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1. Да се забрани пашата на домашни животни в радиус 2 км. около големите
свиневъдни обекти на територията на областта.
2. Кметовете на общини да определят терени за загробване, съгласно разпоредбите на Наредба №22 от 10 февруари 2006 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от
тях, и на специфичнорискови материали извън обектите, регистрирани в
РВМС, най-късно до месец март 2020 г.
3. Ловно-рибарските дружества и териториалните поделения на държавните
горски стопанства на територията на областта да изпращат своевременно
справки в ОДБХ за отстреляни животни и изпратени проби за анализ за наличие на заболяването АЧС.
Поради изчерпване на точките от дневния ред, г-н Статев благодари на членовете на комисията и закри заседанието.
Копие от протокола да се изпрати на всички членове на комисията и кметовете
на общини в област Силистра.

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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