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Областна администрация Разград

29.07.2019 | Областният управител Гюнай Хюсмен ръководи заседание на
Областния щаб при бедствия и аварии
Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен ръководи днес заседание на
Областния щаб при бедствия и аварии, на което бе обсъдено дали да бъде удължено или
отменено бедственото положение, въведено на 24 юли в Разградска област.
Участниците в заседанието от различни държавни институции, общински управи и ловни
сдружения представиха свършеното от тях в периода на бедственото положение.
Директорът на Областна дирекция по безопасност на храните д-р Илиян Драмалиев съобщи,
че към този момент в региона продължава да няма потвърден случай на заболяването
Африканска чума по свинете и регионът е чист откъм опасната зараза. Участниците в
заседанието се обединиха около това, че недопускането на заразата е следствие от взетите
превантивни мерки и дейностите по време на бедственото положение.
Д-р Драмалиев увери, че ветеринарите от ОДБХ продължават проверките по т.нар. „задни
дворове“ със съдействието на полицията и местните власти, но благодарение на широката
разгласа сред населението се установява, че хората сами са заклали животните си.
Директорът на ОДБХ настоя пред представителите на общините до утре да представят места
за загробване на животни при необходимост, оказа се, че само общините Лозница и Цар
Калоян са приключили процедурите по определянето на такива ями, останалите местни
управи са на различна фаза от определяне и съгласуване на тези места.
От ловните сдружения в Разград, Исперих и Кубрат увериха, че извършват необходимите
огледи в горите, но не са установявали трупове на умрели прасета, издават се и ловни билети,
но отстрелът на диви прасета е минимален, тъй като животните в момента са в нивите.
Директорът на ОДМВР-Разград Ивайло Йовчев увери, че са взети всички мерки за
извършване на проверки и се оказва съдействие на ветеринарите, поиска обаче да бъде
организирано обучение на служителите му по отношение на проверки на земеделска
продукция, за да знаят какви документи да изискват.
По време на заседанието бяха подадени два конкретни сигнала към ветеринарната служба.
Областният управител Гюнай Хюсмен информира, че приемната му е посетена от гражданка,
която подала сигнал за конкретен адрес в областния град, където се отглеждат
нерегламентирано прасета. Обсъден бе и сигнал за това, че недобре херметизирани
автомобили с отпадъчни води от свинекомплекса в Исперих преминават през целия град в
посока близките ниви и това създава опасност.
След консултация с Министерството на земеделието, храните и горите, членовете на
Областния щаб при бедствия и аварии решиха бедственото положение на територията на
Разградска област да бъде отменено, но да бъде въведено частично бедствено положение в 20километровата зона около свинекомплекса на „Агротайм“ в Исперих. Частичното бедствено
положение влиза в сила на 31 август и продължава до 7 август, то ще е на териториите на
общините Исперих, Завет и Самуил. За този район остават в сила забраната за влизане в
горите на гъбари, билкари и други хора, събиращи горски продукти. Обсъдена бе обаче
възможността да отпадне забраната за дърводобив, тъй като това ще доведе до затруднения
при снабдяването на населението с дърва, фирмите, ангажирани с тази дейност обаче, трябва
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да приложат необходимите мерки са биосигурност. КПП-тата, които ще бъдат изградени в 20километровата зона, ще са подвижни – обясни Ивайло Йовчев.
Областният управител бе поканил на заседанието на Щаба представители на мотоклуб
„Лудогорски братя“, за да се запознаят лично с обстановката в момента по отношение на АЧС,
те го потърсили във връзка с провеждането на традиционния мотосъбор на „Пчелина“. Тъй
като община Разград не попада в 20-километровата зона на частичното бедствено положение,
няма пречка мотосъборът да се проведе, но понеже ще има участници от страни, в които има
огнища на АЧС, членовете на Щаба изискаха от организаторите да бъдат приложени мерки за
биосигурност.

