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ПРОТОКОЛ №8/22.08.2019 г. 

от заседание на Постоянно действащата междуведомствена областна епизоотична 

комисия 

 

Заседанието беше проведено от 10:00 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 (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 и одобряване на искане за достъп до горски територии; 

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

безопасност на храните – Русе 

4. Обсъждане и одобряване на постъпилите документи по процедура за 

подпомагане на стопани, изклали доброволно прасета, оглеждани в лични стопанства 

тип „заден двор“; 

Докладват: представителите на общини 

5. 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 представи наличната информация по отношение разпространението на АЧС и 

предприетите действия от компетентните органи. Стана ясно, че през настоящата 

седмица в областта е констатирано едно ново огнище на заболяването в промишлена 

свинеферма в с. Караманово, с което броят на пострадалите от вируса свинекомплекси 

в област Русе става четири. От вчера там е започнало и умъртвяването на всичките 4500 

прасета, като процесът се е забавил поради необходимостта от промяна мястото на 

площадката за загробване. Също така от 19.08.2019 г. са регистрирани 3 нови случаи на 

болестта при диви свине в селата Просена, Мечка и Писанец. 

Извършва се подробен анализ на биосигурността в поразените свинекомплекси, 

за да могат да се предприемат всички необходими мерки при извършването на новите 

зареждания на обектите със свине. В тази дейност помага и екип от Германия, който ще 

изготви детайлна експертиза на всички засегнати индустриални ферми от Северна 

България. 

Отчетен беше общият брой на евтаназираните към днешна дата прасета, който е 

70 440, като в него не са включени умъртвените животни в свинекомплекса в с. 

Караманово. Все още не е приключило и умъртвяването на прасетата от свинефермата 

в с. Голямо Враново, поради запитване от страна на собствениците към 

Министерството на земеделието, храните и горите за евентуална възможност за 

запазване на част от отглежданите животни. 
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По втора и четвърта точки от дневния ред беше отчетена степента на 

готовност на общините по процедурата за предоставяне на финансова помощ на 

собственици на доброволно изклани прасета. 

Г-н Иванов подчерта, че предоставянето на цялата документация, разглеждането 

ѝ от членовете на Постоянно действащата междуведомствена областна епизоотична 

комисия (ПДМОЕК) и одобряването им от областния управител, трябва да приключи 

до 26.08.2019 г. Предвид това следващото заседание на ПДМОЕК трябва да се проведе 

на тази дата, като предварително всички документи следва да се предоставят в 

Областна администрация.  

По трета точка от дневния ред беше изразено становище, че исканият достъп 

до инфектирани зони не може да се счете за неотложна дейност, следователно няма да 

се даде разрешение. Беше уточнено, че Областната дирекция по безопасност на храните 

ще се обърне към Изпълнителната агенция по горите за официално становище относно 

разисквания проблем. 

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

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 

СВИЛЕН ИВАНОВ 

Заместник областен управител 

За областен управител на област Русе 

(съгл. Заповед №2-95-00-586/28.08.2019 г.) 

 


