ОДОБРЯВАМ: /П/
ГАЛИН ГРИГОРОВ
Областен управител на област Русе
ПРОТОКОЛ № 1/18.06.2018 г.
от заседание на Постоянно действащата междуведомствена областна епизоотична
комисия
Заседанието беше проведено от 15.30 ч. в зала 1 на Областна администрация
Русе.
Г-н Свилен Иванов – заместник областен управител и председател на
Комисията откри заседанието при наличен кворум от 12 при 15 членове. Единодушно
приет беше проект на следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.
Запознаване с епизоотичната обстановка по отношение на болестта
Африканска чума по свинете.
Докладва: д-р Георги Дяков – директор на Областна дирекция по безопасност на
храните
2.
Актуална епизоотична обстановка, свързана със заболяването Инфлуенца
по птиците.
Докладва: д-р Георги Дяков – директор на Областна дирекция по безопасност на
храните
3.
Разни.
Председателят даде думата на д-р Георги Дяков – директор на Областната
дирекция по безопасност на храните (ОДБХ). Той запозна присъстващите с актуалната
епизоотична обстановка по отношение разпространението на двете заболявания.
Информацията допълни д-р Николай Ненов – началник на отдел в ОДБХ.
Председателят предложи, а Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:
Постоянно действащата междуведомствена областна епизоотична комисия, с
оглед недопускане разпространението на заболяванията Африканска чума по свинете и
Инфлуенца по птиците, предлага да се предприемат следните мерки:
I.
ОБЩИ
1.
Привеждане на ОДБХ гр. Русе в състояние на повишена епизоотична
готовност.
Отговорник: ОДБХ
Срок: постоянен
2.
Провеждане на заседания на Областната и Общинските епизоотични
комисии.
Отговорник: ОДБХ
3.
Постоянен ветеринарномедицински контрол за спазване на мерките за
биосигурност в птицевъдните и свиневъдните обекти.
Отговорник: Собствениците на животновъдни обекти и официалните лекари на
общини
Срок: постоянен
II.
ОТНОСНО ИНФЛУЕНЦА ПО ПТИЦИТЕ
1.
Недопускане излизането на птици извън дворовете на стопаните и
контакт между домашни и диви птици.
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Отговорник: Собствениците на животновъдни обекти и кметовете на населени
места
Срок: постоянен
2.
Съхраняване на фураж в закрити помещения.
Отговорник: Собствениците на животновъдни обекти
Срок: постоянен
III.
ОТНОСНО АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ
1.
Незабавно информиране на обслужващия и официалния ветеринарни
лекари за повишена смъртност при свинете.
Отговорник: Собственици на свиневъдни обекти
Срок: постоянен
2.
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 отсреляните диви свине.
Отговорник: Регионалната дирекция по горите и ловно-рибарските дружинки
Срок: постоянен
3.
Незабавно информиране на кметовете по населени места и запознаване с
актуалната епизоотична обстановка.
Отговорник: ОВЛ
Срок: изпълнено
4.
Да се изготвят и връчат предписания на собственици на свиневъдни
обекти за стриктно спазване на мерките за биосигурност.
Отговорник: официалните лекари на общини
Срок: изпълнено
5.
Да се изготвят и връчат предписания на собствениците на предприятия за
производство на фураж за извършване на дезинфекция на превозните средства,
предназначени за транспорт на фураж.
Отговорник: официалните лекари на общини
Срок: изпълнено
6.
Извършване на инвентаризация на личните стопанства, отглеждащи свине
за лични нужди в населените места в област Русе.
Отговорник: Кметове на населени места
7.
Засилени мерки за проследяване движението на домашни свине.
Отговорник: ОДБХ
Срок: постоянен
8.
Засилен контрол на личния багаж на пътници, идващи от страни с
установена Африканска чума по свинете.
Отговорник: Регионална дирекция „Гранична полиция” и ОДБХ
Срок: постоянен
Предстои мерките да бъдат обсъдени и допълнени на централно ниво, както и да
бъде приет план за действие за недопускане разпространението на заболяванията на
територията на страната.
По т. Разни не постъпиха изказвания и г-н Иванов закри заседанието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
СВИЛЕН ИВАНОВ
Заместник областен управител
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