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ОДОБРИЛ: /П/ 

 

АНАТОЛИ СТАНЕВ 

Областен управител на област Русе 

 

 

ПРОТОКОЛ/07.03.2022 г. 

от заседание на Постоянно действащата областна епизоотична комисия 

 

Заседанието беше проведено от 10:00 ч. в зала 1 на Областна администрация – 

Русе.  

Г-н Людмил Христов – 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 

заболяването Африканска чума по свинете (АЧС); 

Докладва: Представител на Областна дирекция по безопасност на храните – 

Русе 

2. Обсъждане на мерките, заложени в Плана за действие в България по 

отношение на обектите за отглеждане на свине за лични нужди във връзка с 

Африканската чума по свинете, утвърден със Заповед №РД11-553/17.03.2021 г. на 

Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните и 

набелязване на конкретни срокове и отговорници за изпълнението им; 

Докладва: Представител на Областна дирекция по безопасност на храните – 

Русе 

3. Разни. 

 

По първа точка от дневния ред д-р Николай Ненов – началник на отдел 

„Здравеопазване на животните“ в Областна дирекция по безопасност на храните – 

Русе (ОДБХ) докладва, че на територията на Държавно ловно стопанство „Дунав – 

Русе“ има регистрирани 2 случая на АЧС при диви свине. По-притеснителна е 

ситуацията в Южна България, но в област Русе също е наложително да се вземат 

превантивни мерки. 

Д-р Ненов изясни ситуацията с индустриалните свинекомплекси в област Русе. 

Всички, с изключение на този в с. Николово, където текат ремонтни работи, са 

възстановили дейността си, но от икономически съображения с намален капацитет. 

По втора точка от дневния ред д-р Ненов напомни, че контролът над 

индустриалните свинеферми се осъществява от ОДБХ, а над личните стопанства – от 

кметовете, респ. от кметските наместници. Стана ясно, че при последната 

инвентаризация, от 900 лични стопанства за отглеждане на свине, едва около 200 са 

регистрирали последващо заселване, въпреки опростената процедура. В този смисъл се 

налага щателна проверка на актуалното състояние и провеждане на мащабна 

информационна кампания сред населението за реда за регистрация на стопанствата и 

животните. Представителят на ОДБХ уточни, че според нормативната уредба, 

санкцията за нерегистрирано лично стопанство е 500 лв., а за нерегистрирано животно 

– 300 лв. При осъществяване на контрола следва да се обърне внимание на нелегалната 

интернет търговия на животни. 

На следващо място всички институции е необходимо да прегледат задълженията 

си по Плана за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването 
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Африканска чума по свинете в Република България за периода 2021 – 2023 г., приет с 

РМС №313 от 09.04.2021 г.  

Г-н Милен Серафимов – заместник-директор по лова в Държавно ловно 

стопанство „Дунав – Русе“ направи предложение за определен период да бъде 

ограничено движението там, където са регистрирани случаите на АЧС (в местност 

Батаклията при с. Нисово и около с. Хотанца). Г-н Христов подчерта, че е необходимо 

да се проучи нормативната основа за такова ограничение и възложи на д-р Ненов и г-н 

Серафимов да предоставят повече информация, на чиято база да се вземе решение за 

препоръчване въвеждането на това ограничение. 

След изнесената информация, г-н Христов предложи, а присъстващите 

единодушно приеха следното  

РЕШЕНИЕ: 

Постоянно действащата областна епизоотична комисия предлага да се 

предприемат следните мерки за недопускане появата и разпространението на 

заболяването Африканска чума по свинете на територията на област Русе: 

1. Провеждане на заседания на Общински епизоотични комисии, на които 

да присъстват кметовете и кметските наместници на населените места; 

Отговорник: Кметове на Общини  

Срок: 16.03.2022 г. 

2. Инвентаризация на личните стопанства за отглеждане на свине, три пъти 

годишно, по утвърден график; 

Отговорник: Кметове/кметски наместници на населените места  

Срок: съгласно график 

3. Инвентаризация на личните стопанства, депопулирани през 2019 г.; 

Отговорник: Кметове/кметски наместници на населените места  

Срок: 31.05.2022 г. 

4. Изпращане на доклади по т. 2 и т. 3 до Областния управител на област 

Русе и до Директора на Областна дирекция по безопасност на храните – Русе; 

Отговорник: Кметове на Общини  

Срок: 10 дни след приключване на съответната инвентаризация 

5. Извършване на клинични прегледи и проверки на био-сигурността в 

личните стопанства за отглеждане на свине; 

Отговорник: Ветеринарните лекари по места 

Срок: четири пъти годишно 

6. Незабавно информиране на органите на МВР и Областна дирекция по 

безопасност на храните, при констатиране на нерегламентирана продажба на свине и 

отглеждане на неидентифицирани такива в личните стопанства. 

Отговорник: Кметове/кметски наместници на населените места  

Срок: постоянен 

 

По т. Разни не бяха направени изказвания и Председателят закри заседанието. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 

ЛЮДМИЛ ХРИСТОВ 

Заместник областен управител  

на област Русе 
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ГРАФИК 

за 

инвентаризация на лични стопанства за отглеждане на свине 

 

1. До 31.05.2022 г. проверка от администрацията на местното управление на 

регистрирани лични стопанства за отглеждане на свине; 

2. До 31.08.2022 г. проверка от администрацията на местното управление с 

участието на официален ветеринарен лекар на регистрирани лични стопанства за 

отглеждане на свине; 

3. До 31.10.2022 г. проверка от администрацията на местното управление на 

регистрирани лични стопанства за отглеждане на свине. 

 

В десет дневен срок от приключване на всяка една от проверките да се изготви и 

изпрати доклад до Областен управител на област Русе и Областна дирекция по 

безопасност на храните – Русе. 

 

 


