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ПРОТОКОЛ №7/15.08.2019 г. 

от заседание на Постоянно действащата междуведомствена областна епизоотична 

комисия 

 

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

Русе.  

Г-н Валентин Колев – заместник областен управител на област Русе 

предложи, а присъстващите единодушно приеха проект на следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Запознаване с актуалната епизоотична обстановка по отношение на 

болестта Африканска чума по свинете (АЧС); 

Докладва: д-р Николай Ненов– началник на отдел в 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 

3. Обсъждане на процедура по подпомагане на стопани, умъртвили 

доброволно прасета, оглеждани в лични стопанства. 

Докладват: д-р Николай Ненов – началник на отдел в Областна дирекция по 

безопасност на храните – Русе 

4. Разни. 

 

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

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

Русе представи наличната информация по отношение разпространението на АЧС и 

предприетите действия от компетентните органи. Стана ясно, че в област Русе до 

момента са загробени 70 006 прасета. Продължава дейността в свинекомплекса в 

Голямо Враново, където до момента са евтаназирани 12 500 животни, остават още 

около 17 000 до пълната депопулация на обекта. По отношение на домашните свине 

няма съмнения и пратени проби. Всички 8 огнища на африканска чума по домашни 

свине са овладени, извършена е окончателна дезинфекция на обектите. В момента 

собствениците извършват допълнително почистване и дезинфекция. В 

свинекомплексите ново зареждане с прасета може да стане най-рано 45 дни след 

пълната дезинфекция, като е препоръчително това да стане дори след 65 дни. 

Има 5 огнища на заболяването при дивите свине в с. Горно Абланово, с. Тетово, 

с. Червена вода, с. Бистренци и вчера е установен случай на остров Батин. В тези 

райони има определени 200 кв. км. територия, на която е забранен ловът и всякакъв 

достъп, който не е квалифициран като неотложен. Индивидуалният лов там ще бъде 

разрешен от 2 до 4 месеца след като бъде установено, след претърсване, че няма 

открито ново умряло животно от АЧС. Предвид указанията, дърводобивът не се счита 

за неотложна дейност. В случай, че е наложително да се извърши определена дейност в 

санитарните зони, е необходимо да се отправи искане до директорът на Областната 

дирекция по безопасност на храните – Русе, който ще го внесе за разглеждане от 

Областната епизоотична комисия. Последната ще одобри или отхвърли искането, като 

при положително становище, ще даде указания за спазване на мерки за биосигурност 

при извършване на съответната дейност.  
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По втора точка от дневния ред стана ясно, че във всички общини вече са 

определени терени за загробване съгласно нормативните изисквания, като в Община 

Русе предстои заседание на нарочната комисия, която да ги одобри. 

По трета точка от дневния ред д-р Ненов запозна присъстващите с 

процедурата и необходимите документи за одобряване на целевото подпомагане на 

собствениците на доброволно умъртвени прасета, отглеждани в стопанства тип „заден 

двор“. 

След проведена дискусия г-н Колев предложи, а присъстващите единодушно 

приеха проект на следното  

РЕШЕНИЕ: 

Областната епизоотична комисия счита за целесъобразно, при изпълнение на 

всички предвидени условия, в обхвата на подпомагането да бъдат включени 

собствениците на доброволно умъртвени прасета, отглеждани в стопанства тип „заден 

двор“, находящи се в 20-километровите зони около промишлените свинеферми и 

такива от тип А на територията на област Русе и съседните ѝ области. 

 

По т. Разни не постъпиха изказвания и г-н Колев закри заседанието. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЛ: /П/ 

 

ВАЛЕНТИН КОЛЕВ 

Заместник областен управител 

За областен управител на област Русе 

(съгл. Заповед №2-95-00-558/13.08.2019 г.) 

 


