ОДОБРИЛ: /П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе
ПРОТОКОЛ
от заседание на работна среща относно епизоотичната обстановка в област Русе,
22.12.2014 г., 10.30 ч. в заседателната зала на Община Сливо поле
На 22.12.2014 г. от 10.30 ч. в заседателната зала на Община Сливо поле се
проведе заседание на работна група, относно епизоотичната обстановка в област Русе.
В работната група взеха участие представители на институции, имащи
отношение към епизоотичната обстановка в област Русе, както следва:
 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, ОА Русе;
 Г-н Синан Вейсал, Заместник кмет община Сливо поле;
 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;
 г-жа Наталия Колева, Главен експерт в Басейнова дирекция за управление на
водите в дунавски район с център Плевен;
 г-н Илиян Йорданов, Управител на „Агро – 2004 “ ЕООД;
 д-р Милка Димитрова, Изпълнителен директор в Свинекомплекс, Голямо
Враново;
 д-р Христо Стойков, Главен ветеринарен лекар в Свинекомплекс, Бръшлен;
 г-н Пламен Господинов, Зооинженер в Свенекомплекс Юделник;
 д-р Тодор Лазаров, Главен инспектор „Здравеопазване на животните” в
Областна дирекция безопасност на храните – Русе;
 инж. Венелин Сяров – Инспектор БЗР „ВиК” ЕАД – Русе.
Заседанието се проведе във връзка с постъпило писмо в Областна
администрация, Русе с вх. № 24-00-106#3/18.12.2014 г. и проведено заседание на
19.12.2014 г.
Д-р Райков откри срещата и акцентира върху важността на проблема и
необходимостта да се обособят във всички общини трупни ями, където при
необходимост да се загробват умрелите животни.
Д-р Димитрова посочи, че труповете на умрели животни все още се вземат от
екарисажите. Тя заяви, че се нуждае от помощ за организиране на производство на
компост.
След проведена дискусия участниците в заседанието се обединиха около
следните
РЕШЕНИЯ:
1. Собствениците на свинекомплекси в Община Сливо поле да подадат в
Общинска администрация информация за определените места за загробване при
необходимост на умрели животни.
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Срок: 22.12.2014 г.
Отг. Собственици на свинекомплекси в община Сливо поле
2. Общинска администрация Сливо поле да организира съгласуване с
компетентните институции на направените предложения за места за загробване при
необходимост на умрели животни.
Срок: 23.12.2014 г.
Отг. Кмет на Община Сливо поле
3. С цел актуализиране Заповедите на кметовете на общини, съгл. чл. 2, ал 3 и 4
от 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) и допълване състава на
изградените постоянни комисии по Наредбата да се изпратят в Общините имената на
определените лица от компетентните институции.
Срок: 22.12.2014 г.
Отг. Областна администрация
4. Компетентните институции да предоставят в спешен порядък становища
относно направените предложения за обособяване на места за загробване при
необходимост на умрели животни в Община Сливо поле.
Срок: 12.01.2015 г.
Отг. РЗИ, РИОСВ, Басейнова дирекция и „Вик”ЕАД

ПРОТОКОЛИРАЛ: /П/
ПЕНКА ПОПОВА
Началник на отдел АКРР
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