ОДОБРИЛ: /П/
ГАЛИН ГРИГОРОВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ № 1
от проведено заседание на Постоянно действащата междуведомствена областна
епизоотична комисия
08.09.2017 г. – Зала 1 на Областна администрация Русе
Заседанието на Областната епизоотична комисия започна в 14.00 часа при
наличие на 11 от 15 членове или техни заместници.
Заседанието откри г-н Свилен Иванов – заместник областен управител на
област Русе и председател на Комисията. Той информира, че заседанието на
Постоянно действащата междуведомствена областна епизоотична комисия е свикано
във връзка със Заповед № РД 11-1830/04.09.2017 г. на Изпълнителния директор на
Българска агенция по безопасност на храните д-р Дамян Илиев и е на тема „Изисквания
към регламентирани пазари за животни, хуманно отношение към животните на
пазарите, организация на проверки на всички регламентирани и нерегламентирани
пазари съвместно с общините и представители на МВР”.
Председателят на Комисията представи и подложи на гласуване дневния ред
на заседанието:
1. Запознаване с Изисквания към регламентирани пазари за животни, хуманно
отношение към животните на пазарите
2. Организация на проверки на всички регламентирани и нерегламентирани
пазари съвместно с общините и представители на МВР
3. Разни.
Предложения за допълнения и промени не постъпиха и дневният ред беше приет
единодушно.
По точките от дневния ред на заседанието, беше дадена думата на д-р Георги
Дяков, директор на Областна дирекция по безопасност на храните гр. Русе.
Д-р Дянков информира присъстващите, че на територията на област Русе няма
регистрирани регламентирани пазари за живи животни, няма и сигнали за
съществуването на нерегламентирани такива. Въпреки това е необходимо да бъдат
предприети превантивни мерки, като се извършат проверки.
Г-н Иванов даде думата на д-р Николай Ненов, който поясни, че Българската
агенция по безопасност на храните отговаря и за хуманното отношение към животните.
В тази връзка и предвид постъпилия трети доклад за сериозни проблеми във връзка с
хуманно отношение към животните на пазарите за животни в България по наблюдения,
извършени от организация за защита на животните „Анималс Ейнджълс“ е свикано
настоящото заседание. (Приложение 1)
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В доклада се описват илюстровани примери, показващи хигиената на отделни
пазари за животни, неспазването на законовите регламенти, нарушения при
транспортирането на животни, продажбата на животни без идентификация и ясен
здравен статус и нехуманно отношение към животните.
Д-р Ненов информира, че въпреки че в Община Ценово има изграден пазар,
отговарящ на законовите изисквания, той не се ползва по предназначение. Към момента
в Областната дирекция по безопасност на храните – Русе няма постъпили сигнали за
наличие на нерегламентирани пазари за животни. След провеждане на заседания на
Общинските епизоотични комисии ще се получи информация за липса или наличие на
нерегламентирани пазари за животни. При наличие на такива ще бъдат предизвикани
проверки съвместно с органите на МВР. На седмичните пазари по населените места ще
бъде засилен контролът, тъй като там не е разрешена продажбата на живи животни, но
има единични случаи на продажба на птици.
Той допълни, че в Наредба № 44 от 29 октомври 2003 г. за ветеринарносанитарните изисквания към пазарите за животни са посочени критериите на копито
трябва да отговаря един пазар, като: наличие на ограда, вход за превозните средства,
вход за посетителите, съоръжение за товарене и разтоварване на животни, рампи,
обособени сектори по видове животни, сенници и места за връзване на животните,
постоянно присъствие на държавен ветеринарен лекар, който да извършва контрол
както на документи, така и на здравословното състояние на животните и др.
Друго място, на което се събират животни, това са изложбите на декоративни
птици и животни. Провеждането им става регламентирано със Заповед на директора на
агенцията по храните с уведомление от страна на организаторите и под контрол на
държавен лекар.
Г-н Свилен Иванов благодари на д-р Ненов и даде думата на членовете на
Комисията за въпроси. Такива не постъпиха, поради което той подложи на гласуване
следното решение:
1. С оглед спазване изискванията към регистрираните пазари за животни на
територията на област Русе и хуманното отношение към животните на пазарите,
Постоянно действащата междуведомствена областна епизоотична комисия приема
следните мерки:
• Кметовете на общини в област Русе да организират свикването на общински
епизоотични комисии, на които да бъдат набелязани конкретни мерки и решения
относно нерегламентираните пазари на животни.
Отговорник:кметовете на общини в област Русе
Срок: 13.09.2017 г.
• Да се организират проверки на регламентираните и нерегламентираните пазари
за животни съвместно с общините в областта и органите на МВР по
предварително изготвен график.
Отговорник:Областна дирекция по безопасност на храните - Русе, кметове на
общини в област Русе
Срок: 15.09.2017 г.
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• Да се извършат проверки на регламентираните и нерегламентираните пазари за
животни.
Отговорник:Областна дирекция по безопасност на храните - Русе, кметове на
общини в област Русе
Срок: 20.09.2017 г.
• Да не се допуска продажба на животни на ежеседмичните пазари, организирани
в населените места.
Отговорник: Кметове по населени места
Срок: постоянен
Решението беше прието единодушно.
От страна на медиите беше поставен въпрос, свързан със санкциите към
нарушителите.
Д-р Ненов обясни, че обикновено на седмичните селски пазари, животните,
които се продават нямат ветеринарно медицински свидетелства. Санкцията за
неидентифицираните животни е екарисаж. Обикновено на тези пазари се продават
птици без идентификация като износени кокошки носачки. Птицекомбинатите имат
право да продават на територията на своите обекти, но има случаи на закупуване от и
препродаване от граждани на седмичните пазари. Санкцията за предвижване на
животни без ветеринарен документ е 500 лв.
С това дневният ред беше изчерпан и Председателят на Комисията закри
заседанието.
/П/
СВИЛЕН ИВАНОВ
Заместник областен управител и
Председател на Постоянно действащата
междуведомствена областна епизоотична комисия
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