ОДОБРЯВАМ: /П/
ГАЛИН ГРИГОРОВ
Областен управител на област Русе
ПРОТОКОЛ №10/03.09.2019 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 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 (АЧС);
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
Докладват: представителите на общини
3. Разни.
По първа точка от дневния ред 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 през последната седмица в областта не са констатирани нови
огнища на заболяването.
В 4 общини – Борово, Бяла, Две могили и Сливо поле, е започнало изплащането
на сумите за подпомагане на стопаните, предприели мерки за почистване и
дезинфекция след извършване на доброволно клане на прасета за угояване за лични
нужди. В останалите 4 общини очакванията са плащанията да се извършат до края на
настоящата седмица. Петима души не са си потърсили финансовата компенсация, като
се предприемат необходимите мерки за откриване на съответните стопани.
Умъртвяването на прасетата от свинекомплекса в с. Караманово вече е
приключило, а в с. Голямо Враново това се очаква да се случи до следващата седмица.
Към момента там броят на все още неумъртвените прасета е приблизително 9700.
Особено внимание беше обърнато, че в края на септември и началото на
октомври предстои одит от представители на Европейската комисия, които ще
инспектират ефективността на мерките, предприети от българската държава в борбата с
АЧС.
По втора точка от дневния ред беше отчетено, че предоставянето на
средствата за компенсации на собственици, които доброволно са умъртвили прасетата
си и са извършили дезинфекция на дворовете си, е преминало без затруднения.
По т. Разни не постъпиха изказвания и г-н Иванов закри заседанието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
СВИЛЕН ИВАНОВ
Заместник областен управител

