ОДОБРИЛ /П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе
ПРОТОКОЛ
от заседание на работна среща относно епизоотичната обстановка в област Русе,
19.12.2014 г., 08:45 ч. в кабинет 403 Б
На 19.12.2014 г. (петък) от 08.45 часа се състоя заседание на работна група в
кабинета на г-н Станимир Станчев, Заместник областен управител на област Русе.
В работната група взеха участие представители на институции, имащи
отношение към епизоотичната обстановка в област Русе, както следва:
 г-н Станимир Станчев, Заместник областен управител на област Русе;
 д-р Андриан Райков, Директор на Областна дирекция по безопасност на
храните – Русе;
 д-р Атанас Атанасов началник на отдел „Здравеопазване на животните” в
Областна дирекция по безопасност на храните – Русе;
 г-жа Пенка Попова началник на отдел на АКРРДС;
 Мерлин Масалджиева, Старши експерт в отдел АКРР;
 инж. Любка Топалова, Старши инспектор в Регионална здравна инспекция
Русе;
 г-жа Галина Савова, Главен експерт в отдел „Контрол на биоразнообразието
и почвите”, РИОСВ – Русе;
Заседанието се проведе във връзка с постъпило писмо в Областна
администрация – Русе с вх. № 24-00-106#3/18.12.2014 г.
Г-н Станчев отбеляза, че в Областна администрация е постъпило писмо от д-р
Райков, в което се съдържа информация за преустановена дейност от 15.12.2014 г. по
събиране, транспортиране и обезвреждане на умрели животни от „Екарисаж Варна”
ЕООД, с. Тополи, област Варна и „Брамас 96” АД, гр. Шумен.
Д-р Райков благодари за бързо организираната среща от страна на Областна
администрация. Той поясни, че са изпратени писма до всички кметове на общини, в
което е обърнато внимание да се спазва Наредба № 22 от 10.02.2006 г. за условията и
реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от
тях, и на специфично рискови материали извън обектите, регистрирани в РВМС
(Наредбата). Указано е на кметовете на Общините да се сформират временни комисии
за да се определят местата където да се загробват в обособени терени труповете на
умрелите животни. Той отбеляза, че основният проблем ще е в община Сливо поле, тъй
като там работят три свине комплекси, а за останалите общини въпросът се отнася
предимно до безстопанствените кучета.
Г-жа Савова обърна внимание, че ще има проблем с високите подпочвени
води в Община Сливо поле. Първо трябва да се определи терена дали ще е общински
или на свине комплекса, но тъй като повечето умрели животни ще бъдат на свине
комплексите е редно те да определят подходящи терени. Другият проблем е свързан с
изискването да няма наблизо санитарно охранителна зона.
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Д-р Атанасов предложи да се изготви писмо от името на областния управител
до кметовете на Общини за включване в изградените със Заповеди постоянни комисии,
съгласно чл.2, ал.3 и 4 от Наредбата.
Д-р Райков предложи да се организира посещение в община Сливо поле, като
освен днес присъстващите се поканят за участие представители на „ВиК” ЕАД и
Басейнова дирекция.
След изчерпване на дневния ред бяха предложени и приети с пълно болшинство
следните решения:
1. Да се изпрати писмо до г-н Големански, кмет на Община Сливо поле с молба
за осигуряване на зала за 22.12.2014 г. от 10.30 ч. и представител на Общината за
провеждане на заседание, свързано с осигуряване на трупни ями на територията на
свенекомплексите
Срок: 19.12.2014 г.
Отговорник: П. Попова
2. Да се поканят за участие в заседанието на 22.12.2014 г. от 10.30 ч. в Сливо
поле представители на РИОСВ, РЗИ, Басейнова дирекция, „ВиК” ЕАД.
Срок: 19.12.2014 г.
Отговорник: П. Попова
3. Да се поканят за участие в заседанието представители на Свинекомплексите
на територията на общината.
Срок: 19.12.2014 г.
Отговорник: Д-р Райков

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
СТАНИМИР СТАНЧЕВ
Заместник областен управител на област Русе
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