ПРОТОКОЛ №12/17.09.2019 г.
от заседание на Постоянно действащата междуведомствена областна епизоотична
комисия
Заседанието беше проведено от 10:00 ч. в зала „Свети Георги“ на Областна
администрация – Русе под председателството на г-н Валентин Колев – заместник
областен управител на област Русе.
Г-н Колев 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: 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 (ОДБХ) информира, че за поредна
седмица в Русенска област не са констатирани нови огнища на болестта АЧС. В
изминалата седмица е приключило евтаназирането на животните от свинекомплекса,
намиращ се в с. Голямо Враново, а към днешната дата вече се извършва дезинфекция
на обекта, която се очаква да приключи до сряда. Следващият етап, отнасящ се до
всички засегнати свинеферми е почистването, измиването и окончателната
дезинфекция. Служебни лица на областната дирекция са извършили 89 проверки на
стопанства от тип заден двор, като по време на проверките не е установено наличие на
живи животни. Д-р Дяков посочи, че дирекцията е сезирана по два сигнала за
наличието на живи животни в семейни стопанства, по които предстои проверка, а
резултатите ще бъдат докладвани на следващата среща на Комисията.
По втора точка от дневния ред беше съобщено, че изплащането на
обезщетенията за подпомагане на стопаните, предприели мерки за почистване и
дезинфекция след извършване на доброволно клане на прасета за угояване за лични
нужди е приключило. Еднократно полагаемата сума от 300 лв. е вече изплатена на 787
души, 211 от тях са предпочели да получат компенсацията в брой, т.е. на място в
съответното кметство. Предоставянето на средствата е преминало без затруднения.
В
т. Разни г-н Колев предложи следващото заседание на Постоянно
действащата междуведомствена областна епизоотична комисия да бъде отложено за
седмицата след предстоящия одит на приложението на мерките за борба със
заболяването АЧС на територията на област Русе.
По т. Разни не постъпиха други становища и г-н Колев закри заседанието.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЛ: /П/
ВАЛЕНТИН КОЛЕВ
Заместник областен управител
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