ПРОТОКОЛ №6/08.08.2019 г.
от заседание на Постоянно действащата междуведомствена областна епизоотична
комисия
Заседанието беше проведено от 10:00 ч. в зала 1 на Областна администрация –
Русе.
Г-н Галин Григоров – областен управител на област Русе 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: д-р Георги Дяков – директор на Областна дирекция по безопасност
на храните – Русе
2.
Отчет на изпълнението на приетите от комисията мерки за борба със
заболяването Африканска чума по свинете на територията на област Русе;
Докладват: членовете на Комисията и представителите на привлечените
институции
3.
Разни.
Областният управител даде думата на представителите на медиите, които
зададоха въпроси, свързани с прилагането на мерките за борба със заболяването
Африканска чума по свинете (АЧС).
По първа точка д-р Георги Дяков – директор на Областна дирекция по
безопасност на храните – Русе представи наличната информация по отношение
разпространението на АЧС и предприетите действия от компетентните органи. Стана
ясно, че умъртвяването и обезвреждането на труповете на евтаназираните животни в
свинекомплексите в Николово и Бръшлен е приключило съответно на 1-ви и 4-ти
август. Към момента процедурата е в ход и в свинекомплекса в Голямо Враново, като
до 07.08. там са умъртвени 6000 свине, с което общият брой на евтаназираните към
момента животни на територията на областта е 79 300.
По втора точка г-н Григоров даде думата на присъстващите за отчет относно
предприетите действия. От 8-те общини в област Русе, в 3 (Ветово, Сливо поле и
Ценово) няма прасета, отглеждани в „заден двор“. В останалите са както следва:
Община Борово – по неофициална информация няма прасета, предстои проверка;
Община Бяла – 13 бр. в 8 стопанства в 3 населени места; Община Две могили – 3 бр. в 2
стопанства в 2 населени места; Община Иваново – 2 бр. в 1 стопанство в 1 населено
място (собственикът е поел ангажимент да бъдат заклани); Община Русе – 3 бр. в 2
стопанства в 2 населени места (2 бр. прасета са регистрирани).
Г-н Григоров напомни за задължението на всички ангажирани институции да
изпращат в Областна администрация – Русе ежеседмични доклади за предприетите
действия.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЛ: /П/
ГАЛИН ГРИГОРОВ
Областен управител на област Русе

