ОДОБРИЛ: /П/
ГАЛИН ГРИГОРОВ
Областен управител на област Русе
ПРОТОКОЛ №2/04.02.2020 г.
от заседание на Постоянно действащата междуведомствена областна епизоотична
комисия
Заседанието беше проведено от 11:00 ч. в зала 1 на Областна администрация –
Русе.
Г-н Свилен Иванов – заместник областен управител на област Русе и
председател на комисията предложи, а присъстващите единодушно приеха проект на
следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Запознаване с актуалната епизоотична обстановка по отношение на болестта
Африканска чума по свинете;
Докладва: Представител на Областна дирекция по безопасност на храните –
Русе
2. Отчет на изпълнение на мерките за борба със заболяването Африканска
чума по свинете на територията на област Русе;
Докладват: членовете на Комисията и представителите на привлечените
институции
3. Запознаване със Заповед №РД11-252/23.01.2020 г. на проф. д-р Паскал
Желязков – изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните
относно предприемане на превантивни мерки по отношение на заболяването
Инфлуенца по птиците;
Докладва: Представител на Областна дирекция по безопасност на храните –
Русе
4. Разни.
По първа точка от дневния ред д-р Георги Дяков – директор на Областна
дирекция по безопасност на храните – Русе (ОДБХ) представи наличната
информация по отношение разпространението на заболяването Африканска чума по
свинете (АЧС) и предприетите действия от компетентните органи. Стана ясно, че на
територията на област Русе няма констатирани нови огнища на болестта при домашни
свине и в индустриални ферми. Потвърдени са положителни резултати за наличие на
вируса при открити на територията на ДЛС Дунав трупове на диви свине.
Директорът на ОДБХ запозна присъстващите с Решение №43/24.01.2020 г. на
Министерски съвет за одобряване на План за контрол и предотвратяване
разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в България през 2020
г. Стана ясно, че в документа има ясно разписани ангажименти на широк кръг
институции. Същият ще бъде изпратен за запознаване заедно с настоящия протокол, а
на следващото заседание ще може да бъде обсъден.
Друг важен документ е наредбата за ветеринарномедицинските изисквания към
животновъдните обекти, чието приемане предстои да се финализира. Д-р Дяков
призова представителите на общини да се организира популяризиране ѝ и последващия
контрол по спазването ѝ. Стана ясно, че към „задните дворове“ се въвежда режим на
регистрация и се предвижда те да отговарят на определени изисквания.
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По втора точка от дневния ред беше изяснено, че са проведени заседания на
общинските епизоотични комисии в 5 общини – Бяла, Две могили, Русе, Сливо поле и
Ценово. Община Ветово е насрочила такова за следващата седмица.
По трета точка от дневния ред д-р Дяков запозна присъстващите със Заповед
№РД11-252/23.01.2020 г. на проф. д-р Паскал Желязков – изпълнителен директор на
Българската агенция по безопасност на храните относно предприемане на превантивни
мерки по отношение на заболяването Инфлуенца по птиците. Съгласно документа
всички региони в страната се привеждат в повишена епизоотична готовност по
отношение на болестта. Забранява се отглеждане на открито на домашни птици от
всички видове и категории, както и провеждането на изложби и пазари за птици. Освен
това е необходимо патиците и гъските да се отглеждат отделно от други домашни
птици, както и да се предприемат мерки за предотвратяване на контакт между домашни
и диви птици, а също и съхраняване на фуражите в закрити помещения. Предстои
извършването на проверки в стопанствата за отглеждане на птици за спазване на
въведените мерки за биосигурност. Кметовете трябва да организират провеждането на
информационни кампании сред широката общественост.
По т. Разни не бяха направени изказвания и г-н Иванов закри заседанието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
СВИЛЕН ИВАНОВ
Заместник областен управител и
Председател на Комисията
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