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Областна администрация Разград

25.07.2019 | Заместник областният управител Евгени Драганов участва в
съвместна пресконферения с кмета на Разград д-р Валентин Василев,
директора на ОДБХ д-р Илиян Драмалиев и председателят на СНЦ
„Зелена стъпка“ Цоньо Пенев по повод отлагането на „Лудогорски
маратон“
Заместник областният управител Евгени Драганов участва в съвместна пресконферения с
кмета на Разград д-р Валентин Василев, директора на ОДБХ д-р Илиян Драмалиев и
председателя на УС на СНЦ „Зелена стъпка“ Цоньо Пенев по повод отлагането на „Лудогорски
маратон“. Срещата с медиите бе във връзка с негативни коментари в социални мрежи относно
отлагането на това събитие, последвали проведена по-рано работна среща с участието на
Областния управител Гюнай Хюсмен и същите институции
Г-н Драганов увери, че на тази среща всички са били добронамерени по отношение на
случването на това традиционно и интригуващо хора от различни градове и държави събитие,
но сериозността на ситуацията със заболяването Африканска чума по свинете налага да не се
правят компромиси за никого. „Безсмислени инсинуации са нюансите на политизиране и
противопоставяне на местна срещу държавна власт“ – допълни още заместник областният
управител.
По думите му заразата заплашва не само бранша свиневъдство, а и зърнопроизводството, тъй
като се пренася и чрез фуражи. Затова държавата вземе крути мерки по отношение на
недопускане разпространението – увери г-н Драганов. Той представи последното писмо до
Областните администрации, което изпрати по този повод министърът на земеделието, храните
и горите Десислава Танева. В него се указват конкретни действия на няколко държавни
институции – министерства, агенции и инспекции. Разпорежда се например Агенция
„Митници“ да извършва щателни проверки за свинско месо на автомобили и личен багаж от
страни, в които има огнища на АЧС, каквато е Румъния и откъдето има участници в маратона.
„Имахме нагласа и обсъждахме възможните мерки за биосигурност в първата част на
срещата, но след това стана ясно, че събитието всъщност е два дни, има палатков лагер, достъп
на автомобили и още детайли, които подлагат на риск мероприятието, един пропуск може да
се окаже фатален, рисковано е“ – допълни още г-н Драганов.
Припомняме, че с вчерашна дата във връзка с обявеното в същия ден от Областния
управител бедствено положение, кметът на Разград д-р Валентин Василев изпрати
уведомление до председателя на УС на СНЦ“Зелена стъпка“ Цоньо Пенев, в което се съобщава,
че е необходимо отлагането на събитието „Лудогорски маратон“, което е насрочено за 28 юли
и в което са се записали за участие 374 участници. Пенев уточни, че отлагането за август е
невъзможно, тъй като участниците са ангажирани с други състезания, тепърва ще се обмисли
вариант за септември. Той допълни, че за участниците не е приемлив предложения от кмета
Василев вариант събитието да се проведе в Градския парк.
Пенев обясни още, че в социалните мрежи е казал добри думи и благодарност за Областна
администрация, заради това, че е инициирала среща, на която са се събрали всички да
коментират казуса.

