ОДОБРИЛ: /П/
ВАЛЕНТИН КОЛЕВ
Заместник областен управител
За областен управител на област Русе
(съгл. Заповед №2-95-00-776/22.11.2019 г.)
ПРОТОКОЛ №18/26.11.2019 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 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 през последната
седмица в областта са констатирани три нови огнища на заболяването при диви прасета
– в селата Щръклево, Табачка и Смирненски. Издадени са заповеди за мерките, които
следва да се предприемат и определяне на зони, съгласно указанията.
По отношение на свинекомплексите д-р Дяков докладва, че тази седмица е
приключила окончателната дезинфекция в с. Николово. В свинекомплекса в с. Голямо
Враново е стартирал процесът по репопулация. Фермата е населена с 500 бр.
сентинелни прасета. След 45 дни – времето за два инкубационни периода на АЧС,
двукратно ще бъдат взети и изследвани проби за наличие на вируса. При отрицателен
резултат следва да минат още 60 дни карантинен период, след което свинекомплексът
може да бъде населен с животни.
По втора точка от дневния ред д-р Дяков обърна внимание, че в бъдеще
терените, определени от общините за загробване на умрели животни, ще трябва да
отговарят на по-строги изисквания, тъй като се очаква съществена промяна в
нормативните документи.
По т. Разни не бяха направени изказвания и г-н Иванов закри заседанието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
СВИЛЕН ИВАНОВ
Заместник областен управител и
Председател на Комисията

