ОДОБРИЛ: /П/
ГАЛИН ГРИГОРОВ
Областен управител на област Русе
ПРОТОКОЛ №5/10.06.2020 г.
от заседание на Постоянно действащата междуведомствена областна епизоотична
комисия
Заседанието беше проведено от 11:00 ч. в зала „Свети Георги“ 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;
Докладва: Представител на Областна дирекция по безопасност на храните –
Русе
2. Обсъждане на изискванията за регистрация и инвентаризация на
животновъдни обекти тип ,,лично стопанство” за отглеждане на свине;
Докладва: Представител на Областна дирекция по безопасност на храните –
Русе
3. Обсъждане на изискванията за използване на препарати за растителна
защита и опазване здравето на пчелните семейства;
Докладва: Представител на Областна дирекция по безопасност на храните –
Русе
4. Разни.
По първа и втора 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 няма нови случаи на АЧС в обекти от тип „заден двор“ и в
индустриални свинекомплекси, както и положителни проби от диви свине.
Д-р Дяков запозна присъстващите с две заповеди на проф. д-р Паскал Желязков
– изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните относно
изискванията за регистрация и отглеждане на животни в лични стопанства. Беше
разяснено, че в момента тече процедура по регистрация на „задните дворове“, а самото
населване е препоръчително да започне от месец септември тази година. Важно е да се
отбележи, че в личните стопанства могат да се отглеждат кастрирани и индивидуално
идентифицирани свине с произход от индустриални и фамилни животновъдни обекти.
До края на месец юни ще бъде извършена проверка на всички лични стопанства,
чиито собственици са получили финансова помощ за почистване и дезинфекция във
връзка с извършено доброволно клане на прасета за угояване за лични нужди.
Предимно ще се следи за спазване на подписаната от собствениците декларация за
ненаселване на стопанството с прасета, както и за спазването на всички останали
изисквания. В тази връзка до края на месеца ще трябва да се проверят всички 787 лични
стопанства в областта, като понастоящем регистрирани са 44, а още 32 очакват
регистрация. На 4 стопанства е отказана регистрация поради това, че не отговарят на
съответните изисквания.
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Към момента не се отчита тенденция към масово населване, има единични
сигнали за такова. При наличие на нерегламентирано отглеждане на свине в лични
стопанства, инспекторите на ОДБХ ще извършат проверка, обектът ще бъде проверен,
ще се вземат проби и ако стопанството отговаря на изискванията, пробите са
отрицателни и не се касае за развъдна дейност, обектът ще бъде регистриран. По
отношение на регистрацията се забелязва най-голяма активност в Община Бяла и
Община Ценово, като д-р Дяков апелира за по-голяма активност на кметовете за
запознаване на населението с изискванията и улеснената процедура по регистрация.
Директорът на ОДБХ напомни за сроковете за изпълнение на ангажиментите по
Плана за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването Африканска
чума по свинете в България през 2020 г. и призова за тяхното стриктно спазване.
Г-жа Петя Радева – експерт в Северноцентрално държавно предприятие –
Габрово докладва за издадена заповед, според която се организира претърсване на
горските територии в 20-км. зона около индустриалните свинекомплекси за трупове на
свине и се вземат проби, които се изследват за АЧС. В момента обходите се извършват
три пъти седмично. Поставят се и информационни табели за опасността от
заболяването. От месец февруари до сега не са открити трупове на свине, за които да е
доказано наличие на вируса.
По трета точка от дневния ред д-р Галина Георгиева – началник на отдел
„Растителна защита“ в ОДБХ обясни, че на територията на областта са завършили и
прегледите на пчелните семейства. Проверени са 826 пчелина и 63 282 пчелни
семейства, като 2 414 са отпаднали. Тя отбеляза, че в област Русе няма масов мор на
пчели, но такъв се отчита в други части на страната. Г-жа Георгиева напомни за
изискванията, които земеделските производители трябва да спазват по отношение на
опазване на пчелите. Необходимо е поне три дни преди пръскането да се подаде
заявление до кмета на съответната община, което да включва времето, мястото и
препарата, с който ще се извърши третирането. След това земеделският производител
има задължение лично да уведоми собствениците на пчели, намиращи се на
територията, на която ще се извърши третиране. Тези изисквания са регламентирани в
Наредба №13, като предстои промяна и въвеждане на електронна система за обмен на
информация, до която ще имат достъп всички регистрирани пчелари и земеделски
производители.
Г-н Иванов предложи, а присъстващите единодушно приеха следните
РЕШЕНИЯ:
1. Да се организират заседания на общинските епизоотични комисии, на които
да присъстват кметовете/кметските наместници на населените места;
Отговорник: кметовете на общини
Срок: 18.06.2020 г.
2. Да се извърши инвентаризация на личните стопанства за отглеждане на свине;
Отговорник: кметовете на общини, кметовете/кметските наместници на
населените места
Срок: 30.06.2020 г.
3. Незабавно информиране на органите на МВР и ОДБХ – Русе за
нерегламентирано движение на свине и отглеждане на неиндентифицирани такива в
личните стопанства.
Отговорник: кметовете на общини, кметовете/кметските наместници на
населените места
Срок: постоянен

2

По т. Разни не бяха направени изказвания и Председателят на комисията закри
заседанието, като благодари на всички за присъствието и участието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
СВИЛЕН ИВАНОВ
Заместник областен управител и
Председател на Комисията
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