ОДОБРЯВАМ: /П/
ГАЛИН ГРИГОРОВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ № 2/12.07.2018 г.
от заседание на Постоянно действащата междуведомствена областна епизоотична
комисия
Заседанието на Областната епизоотична комисия започна в 10.00 часа на 12.07.2018
г. при наличие на 13 от 15 членове или техни заместници съгласно присъствен списък.
Заседанието откри г-н Свилен Иванов – заместник областен управител на област
Русе и председател на Комисията. Той информира, че Постоянно действащата
междуведомствена областна епизоотична комисия заседава във връзка с писмо с вх. № 3700-5/09.07.2018 г. от д-р Георги Дяков, директор на Областна дирекция по безопасност на
храните – Русе и Заповеди №№ РД 11 -1225/06.07.2018 г. и РД 11 -1226/06.07.2018 г. на
Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Дамян
Илиев. Повод за заседанието е вепизоотична обстановка в страната по отношение на
болестта Африканска чума по свинете и опасността от навлизане на болестта на
територията на Р България.
Предвид значимостта на разглежданите теми на заседанието присъстваха и
представители на Общините Русе, Ценово, Две могили и Сливо поле.
Председателят на Комисията представи и подложи на гласуване дневния ред на
заседанието:
1. Запознаване с епизоотичната обстановка в Европа и страната по отношение на
болестта Африканска чума по свинете
2. Определяне на мерки за опазване здравето на животните;
3. Разни.
Предложения за допълнения и промени не постъпиха и дневният ред беше приет
единодушно.
По точките от дневния ред на заседанието, беше дадена думата на д-р Георги
Дяков, директор на Областна дирекция по безопасност на храните гр. Русе.
Д-р Дянков обясни, че това е поредното относимо към проблем заседание на
Комисията. Областна дирекция по безопасност на храните е задължена да проведе проверки
на всички категории свиневъдни обекти. Новото е, че трябва да се предвиди ситуация на
навлизане на заболяването на територията на страната. Проверен е персоналът, техниката за
дезинфекция, предпазните облекла. Епизоотичната обстановка е много динамична. В
Румъния заболяването е констатирано на територията на делтата на р. Дунав. Има
установени огнища в окръг Констанца. Областна дирекция по безопасност на храните
провежда срещи с представители на промишлените свиневъдства на територията на
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областта, които са най-застрашени. Връчени са им предписания и декларации, които да
бъдат попълнени от тяхна страна. Те са силно притеснени от отглеждането на свине около
техните комплекси. Въпреки оповестяването има хора, които не са запознати със забраната
за свободно пускане на животните на свободно отглеждане и хранене. Има общини, които
все още не са провели заседания на Общинските епизоотични комисии. Всички стопанства
трябва да бъдат регистрирани, а свинете маркирани и да се въведат мерки за биосигурност,
защото също създават опасност. В тази връзка има изготвен график и списък с телефони за
връзка, които са предоставени на Общините. Голяма концентрация на свиневъдни обекти в
област Русе има в общините Сливо поле, Русе и Ценово. Там трябва да бъде засилен
контрола върху отглеждането на животни в лични стопанства – немаркирани и
нерегистрирани. Провеждат се съвместно с Регионалната дирекция по горите, срещи с
ловци и ще бъдат организирани обучения на ловни дружинки. Предстои да бъде разрешен
отстрел на диви свине в определен дни и при определени условия, като целта е да се намали
популацията на дивите свине. Необходимо е да бъдат вземани и изпращани проби за анализ
по определения ред.
Д-р Николай Ненов, който допълни, че обстановката по отношение на
разпространението на болестта Африканска чума по свинете е много динамична. Към
04.07.2018 г. на територията на Румъния са били констатирани 232 огнища на болестта.
Повечето заразени животни са били единични бройки, отглеждани в лични стопанства. В
Тулча са били унищожени 49000 прасета, а последното огнище е регистрирано в окръг
Констанца, което е в близост до област Добрич. Област Русе е рисков район поради
близостта си с Румъния.
Думата взе г-н Емил Димитров за директор на Дирекция „Речен надзор” Русе.
Той постави проблем свързан с депонирането на остатъчни хранителни отпадъци. Годишно
пътническите кораби, които пристигат на територията на Пристанище Русе са около 400
бр., а дневно от там минават над 1000 души. Те генерират значително количество остатъчен
хранителен продукт. Съгласно разпореждане на Българската агенция по храните те се
депонират по определен ред. Това се случва 1 седмично, което е неприемливо.
Д-р Дяков уточни, че проблемът е поставян и преди през 2013-2014 г. След
влизането на България в ЕС се променят някои нормативи. Храните от животински
произход и остатъците от храна, не са отпадъци. Те са опасни от гледна точка на развитието
на микроорганизми среди, които с обезвреждат и унищожават по специален ред. Областна
дирекция по храните е контролен орган. Решението на поставения проблем би трябвало да
бъде предложено от пристанищните оператори и собствениците. Остатъците от храна
следва да се събират разделно от отпадъците генерирани от др. дейности. Ако не могат да
бъдат унищожени в момента, те трябва да бъдат съхранявани до момента на тяхното
отстраняване и обезвреждане. Той добави, че предстои работна среща със заинтересованите
страни за търсене на решение на поставения проблем.
Г-н Свилен Иванов изрази готовност при необходимост да се организира среща в
по-широк формат.
Подложени на гласуване и приети бяха следните решения:
I. С цел предпазване и недопускане възникване и разпространение на заболяването
Африканска чума по свинете на територията на област Русе, Постоянно действащата
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междуведомствена областна епизоотична комисия предлага да се предприемат следните
мерки:
1. Привеждане на Областна дирекция по безопасност на храните гр. Русе в състояние на
повишена епизоотична готовност.
Отговорник: Областна дирекция по безопасност на храните гр. Русе
Срок: постоянен
2. Провеждане на заседания на Общинските епизоотични комисии.
Отговорник: Областна дирекция по безопасност на храните гр. Русе
Срок: незабавно
3. Извършване на постоянен ветеринарномедицински контрол за спазване на мерките за
биосигурност в свиневъдните обекти.
Отговорник: Собствениците на животновъдни обекти и официални лекари на
общини
Срок: постоянен
4. Незабавно информиране на обслужващия и официалния ветеринарни лекари за
повишена смъртност при свинете.
Отговорник: Собственици на свиневъдни обекти
Срок: постоянен
5. Незабавно информиране на официален ветеринарен лекар за всички намерени умрели
диви свине, промяна на здравния статус, поведение и изменения, открити по вътрешните
органи при първична обработка на отстреляните диви свине.
Отговорник: Регионална дирекция по горите и ловно-рибарските дружества
Срок: постоянен
6. Изготвяне и връчване на предписания на собственици на свиневъдни обекти за стриктно
спазване на мерките за биосигурност.
Отговорник: официални лекари на общини
Срок: изпълнено
7. Извършване на инвентаризация на личните стопанства, отглеждащи свине за лични
нужди в населените места в област Русе.
Отговорник: Кметове на населени места
Срок: постоянен
8. Засилен контрол на личния багаж на пътници, идващи от страни с установена АЧС.
Отговорник: РД „Гранична полиция” и Областна дирекция по безопасност на
храните гр. Русе
Срок: постоянен
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3. Почистване на терена около пътя гр. Русе – гр. Мартен и поставяне на контейнери за
смет.
Отговорник: Община Русе и Областно пътно управление - Русе
С това дневният ред беше изчерпан и Председателят на Комисията благодари на
членовете за тяхното участие и закри заседанието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
СВИЛЕН ИВАНОВ
Заместник областен управител
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