ОДОБРИЛ: /П/
ГАЛИН ГРИГОРОВ
Областен управител на област Русе
ПРОТОКОЛ №1/17.01.2020 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 запозна присъстващите с писмо от г-н Янко Иванов –
заместник-министър на земеделието, храните и горите, според което заседания на
комисията трябва да се провеждат всеки първи и трети вторник на месеца.
Председателят 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 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 констатирани нови огнища на болестта, но е тревожен фактът, че
такива има в съседни области и то при свине в индустриална ферма и в лично
стопанство.
Въведени са ограничения по отношение на придвижването на свине и в
дейността на кланиците. Засилен е контролът от страна на държавните ветеринарни
лекари. Вземат се и се изследват проби.
По отношение на репопулацията в поразените от заболяването индустриални
свинекомплекси беше изяснено, че са взети проби от първите животни, заселени в
свинефермата в с. Голямо Враново. Резултатите са отрицателни по отношение наличие
на АЧС, което позволява да стартира същинският процес по населване. Предстои този
процес да започне и в свинекомплекса в с. Бръшлен.
Д-р Дяков отново обърна внимание на приетия от Централния епизоотичен
съвет План за превенция, управление при кризи и предотвратяване на
разпространението на африканската чума по свинете в страната през настоящата 2020та година. Планът е базиран на пет основни стълба, а именно: засилен граничен
контрол на движението на живи животни и личен багаж на пътниците, пристигащи на
територията на страната; засилени мерки за биосигурност в свиневъдните обекти;
1

редуциране плътността на популацията от дива свиня на територията на Република
България; организиране и провеждане на лабораторен контрол, както и провеждане на
информационна кампания и обучения.
По втора точка от дневния ред бяха обсъдени предстоящите действия за
недопускане на ново навлизане на болестта в личните стопанства и индустриалните
ферми. Като превантивна мярка ще бъдат извършени проверки на лица, които са
декларирали, че няма да отглеждат прасета за срок от 12 месеца. Беше припомнено, че
забраната важи до месец септември 2020 г., а след това заселването с прасета в
„задните дворове“ трябва да става при спазване на строги изисквания и след
задължителна регистрация. Проверките ще бъдат извършвани от служители на
общината под надзора на официалните ветеринарни лекари.
По т. Разни не бяха направени изказвания и г-н Иванов закри заседанието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
СВИЛЕН ИВАНОВ
Заместник областен управител и
Председател на Комисията
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