УТВЪРДИЛ:
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе
ПРОТОКОЛ № 1
от проведено заседание на Областната епизоотична комисия
08.08.2012 г. – зала 1 на Областна администрация
Заседанието на Областната епизоотична комисия започна в 10.00 часа при
наличие на 12 от 16 членове на комисията или техни заместници.
Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Епизоотична обстановка в света и Република България по отношение на
заболяването Африканска чума по свинете.
Докладва: д-р Атанас Атанасов – директор на Областна дирекция по безопасност на
храните – Русе (ОДБХ – Русе)

2. Предприети действия от ОДБХ – Русе след получаване на заповед № РД 11999/02.08.2012г. на изпълнителния директор на Българската агенция по
безопасност на граните
Докладва: д-р Атанас Атанасов – директор на Областна дирекция по безопасност на
храните – Русе (ОДБХ – Русе)

3. Разни:
Докладват: членове на Областната епизоотична комисиия

Заседанието откри д-р Андриан Райков – заместник председател на Комисията.
Той изясни, че по данни на Българската агенция по безопасност на храните са
констатирани случаи на заболяването африканска чума по свинете в Руската Федерация
и Република Украйна. Във връзка с това и на основание Заповед № РД 11999/02.08.2012г. на Изпълнителния директор на БАБХ и последващо писмо № 4679ЗЖ/03.08.2012г., както и писмо вх. № 37-00-13/03.08.2012г. от директора на Областта
дирекция по храните – Русе, д-р Атанасов е свикано днешното заседание. Предвид
сериозността на проблема освен членовете на комисията са поканени кметовете на
общини в област Русе, директора на Дирекция морска администрация – Русе,
изпълнителния директор на Пристанищен комплекс ЕАД Русе, както и директора на
пристанище „Пристис” – Русе.
Д-р Андриан Райков даде думата на д-р Атанасов, който докладва
епизоотичната обстановка в света и Република България по отношение на заболяването
Африканска чума по свинете (АЧС). В своята презентация той представи хронологията
за разпространението на болестта в Европа и Кавказ, и даде информация за
африканската чума по свинете като нозологична единица. Д-р Атанасов презентира още
характеристиките на свиневъдството и системите за отглеждане в България, Транс
Кавказ, Русия и остров Сардиния, както и възможните пътища за проникване на вируса
АЧС на територията на Република България. В своя доклад той даде отговори на
въпросите – възможно ли е заболяването да добие природоогнищен характер по
подобие на ситуацията на остров Сардиния, има ли налични вектори от рода

Орнитодорос, участващи в трансмисивното предаване на инфекцията, каква би била
ролята на дивите и източнобалканските свине в епизоотологията на АЧС.
По втора точка от дневния ред заместник председателят на комисията отново
даде думата на д-р Атанас Атанасов – директор на Областна дирекция по безопасност
на храните - Русе (ОДБХ - Русе). Д-р Атанасов докладва следните предприети
действия от ОДБХ – Русе след получаване на заповед № РД 11-999/02.08.2012г. на
изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните:
 Изготвена е вътрешна заповед на директора на ОДБХ-Русе, която е връчена
срещу подпис на всички началник отдели на извънредна оперативка на
03.08.2012 г. от 9.00ч;
 На същата дата по електронен път заповедта е изпратена и на всички
официални ветеринарни лекари от осемте общини в региона, като им е
разпоредено незабавно да уведомят собствениците и управителите на
свиневъдни обекти за епизоотичната обстановка и въвеждане строги мерки
за био - сигурност на животновъдните обекти;
 Разпоредена е проверка и привеждане в изправност на наличната в
дирекцията дезинфекционна техника и подсигуряване при необходимост на
количество дезинфектанти;
 На 03.08.2012г има издадена още една вътрешна заповед на директора на
ОДБХ за организиране на областна епизоотична комисия и свикване на
общински епизоотични комисии. Със заповедта отново са запознати всички
официални ветеринарни лекари;
 Отново на 03.08.2012г е проведена среща- разговор с г-н Емил Димитров от
„Морска администрация” – Русе, на което представена информация за
пристанищните оператори;
 Проведена е среща с началник смяна на ГКПП „ Дунав мост”, г-н Стоянов за
получаване на информация за внос и транзит на живи животни от Руската
Федерация и Република Украйна;
 На 04.08.2012г е извършено посещение на ГКПП „Дунав мост” за оглед на
дезинфекционната установка и възможностите за подход към нея на МПС за
дезинфекция при необходимост;
 На 06.08.2012г е осъществено посещение на ГКПП „Дунав мост” със
заместник областния управител д-р А.Райков и заместник областния
управител г-н В.Маринов за запознаване с възможностите за дезинфекция на
МПС ако се налага такава;
 На 06.08.2012г е проведена среща с г-н Сербезов - началник Централна гара
– Русе за запознаване с епизоотичната обстановка и набелязване на мерки за
сигурност, на която е представено разписанието на влаковете превозващи
пътници от Руската Федерация и Република Украйна за Република България
през гр.Русе.
След като изслуша доклада, заместник председателят на комисията даде думата
на присъстващите в залата за коментари, мнения и предложения. Такива не постъпиха.

Д-р Райков предложи за гласуване следните решения:
1. Дирекция „Морска администрация” Русе, „Пристанищен комплекс” – Русе и
дирекция „Граничен контрол” да съдействат на ОДБХ – Русе за засилен
контрол върху плавателните средства по р. Дунав, превозващи хора, животни
и товари, идващи от Руската Федерация и Украйна.
Отговорници: Дирекция „Морска администрация” Русе, „Пристанищен
комплекс” – Русе, Областна дирекция „Гранична полиция” – Русе и ОДБХ –
Русе.
Срок: постоянен
2. Да се организира среща с пристанищните оператори в акваторията на
Пристанище Русе, отговорни за пристанищата, в които обичайно застават
или обработват кораби, подлежащи на контрол, на която среща да се обясни
и разпоредят действията, които трябва да предприемат операторите за
осигуряване обезвреждането на остатъчни количества хранителни отпадъци
от бордови кухни на плавателните средства по начин, гарантиращ
унищожаването на вируса на АЧС.
Отговорници: ОДБХ и Дирекция „ Морска администрация”
Срок:14.08.2012г.
3. Дирекция „Гранична полиция” и РУ „Митница” Русе да съдействат на ОДБХ
– Русе при контрола на МПС, превозващи хора и товари на ГКПП ”Дунав
мост” и влакове на Централна гара Русе, превозващи хора от Руската
Федерация и Р. Украйна.
Отговорници: Дирекции „Гранична полиция”, Дирекция „Митница” и Русе и
ОДБХ.
Срок: постоянен
4. Да се провери състоянието на дезинфекционната площадка на изходящото
трасе /под моста/ на ГКПП „Дунав мост” и да се използва за дезинфекция на
МПС при необходимост.
Отговорник: г-н Гецов – Директор на РД „Гранична полиция” Русе, ОДБХ –
Русе.
Срок: 15.08.2012 г.
5. Незабавно да се свикат общинските епизоотични комисии, на които да се
обсъдят и предприемат конкретни мерки за спазване здравето на животните.
Отговорници: Кметове на общини и официални ветеринарни лекари към
ОДБХ – Русе.
Срок: 15.08.2012 г.
Проектът за решения беше приет единодушно.
Д-р Райков даде думата за други изказвания. Такива не постъпиха.
С това беше изчерпан дневния ред и д-р Райков закри заседанието.
АНДРИАН РАЙКОВ
Заместник председател на
Постоянно действащата междуведомствена областна епизоотична комисия

Съгласувал:
Д-р Андриан Райков
Зам. областен у-л
И.Банчева
Директор на ДАКРРДС
Ел. Петкова
гл. експерт в отдел АКРР
Изготвил:
Йозлем Новман
Стажант по СТАРТ

