ОДОБРИЛ: /П/
ГАЛИН ГРИГОРОВ
Областен управител на област Русе
ПРОТОКОЛ №3/19.02.2020 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. 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 има потвърдена положителна проба за наличие на вируса на
територията на Държавно ловно стопанство „Дунав“.
Директорът на ОДБХ в резюме представи Плана за контрол и предотвратяване
разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в България през 2020
г. Презентирана беше още таблица по измененията на Закона за
ветеринарномедицинската дейност, както и беше обърнато внимание, че за обществено
обсъждане е публикувана наредба, регламентираща реда и условията за обезщетяване
на собственици, пострадали от различни болести по животните.
Като основни проблеми, довели до сложната епизоотична обстановка са
идентифицирани укриването на животни, нерегистрирани животни в „задните
дворове“, недостатъчен човешки ресурс в системата на Българската агенция по
безопасност на храните, липса на места за загробване на умъртвените животни и др.
За преодоляване на слабостите се въвежда по-облекчен и безплатен режим за
регистрация на животновъден обект, включващ подаване на заявление по образец в
съответната община. Обектът ще бъде проверен от комисия, включваща официален
ветеринарен лекар. Определени са по-сериозни мерки за биосигурност и се предвиждат
по-строги санкции за собственици и длъжностни лица при неизпълнение на мерките.
Вменени са задължения за предварително определяне на места за загробване.
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По време на заседанието се проведе дискусия по повод писма от Държавния
здравен инспектор относно инсектицидната обработка и сроковете, които трябва да се
спазват за да бъде успешна.
По втора точка от дневния ред беше напомнено, че общините имат
задължение на провеждат регулярни заседания на общинските епизоотични комисии,
както и да актуализират поименния им състав. Също така, с оглед проследяване
изпълнението на мерките, е необходимо при вземането на решения да се поставят
срокове за изпълнение на дейностите. С оглед разширените ангажименти на общините,
предвидени в нормативните и плановите документи, следва да се организира
изпълнението и да се проведе широка информационна кампания за запознаване на
населението.
По т. Разни не бяха направени изказвания. Председателят на Комисията уточни,
че следващото заседание е предвидено да се проведе на 04.03.2020 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
СВИЛЕН ИВАНОВ
Заместник областен управител и
Председател на Комисията
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