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ПРОТОКОЛ №6/21.07.2020 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 (ОДБХ) представи наличната 

информация по отношение разпространението на заболяването Африканска чума по 

свинете (АЧС) и предприетите действия от компетентните органи. Стана ясно, че на 

територията на област Русе няма нови случаи на АЧС в обекти от тип „заден двор“, в 

индустриални свинекомплекси и при диви свине. 

Председателят на Комисията запозна присъстващите с информация относно 

разпространението на АЧС в окръг Гюргево. От представените данни стана ясно, че за 

момента няма огнища на заразата в съседната на Русе румънска област, а единствено 

единични случаи при диви прасета. 

Д-р Дяков отчете, че проверките на всички 787 лични стопанства, чиито 

собственици са декларирали, че няма да отглеждат прасета до месец септември на 

настоящата година, са приключили по график и не са установени нарушения. Подадени 

са 134 заявления за регистрация на лични стопанства, като понастоящем регистрирани 

са 88, а на 4 е отказана регистрация поради несъответствия с изискванията. Останалите 

42 се очаква да бъдат одобрени до края на следващия месец.  

От 1-ви септември се очаква да започне населването на личните стопанства при 

спазване на всички разпоредби на Министерството на земеделието, храните и горите, 

както и на Българската агенция по безопасност на храните. Сред тях са прасетата за 

лична употреба да бъдат закупени от сертифициран фермер, стопаните да имат сключен 

договор с ветеринарен лекар, както и животните да бъдат с отличен здравен статус. 

Освен това до края на годината се очаква да бъде възстановена по-голяма част от 

дейността на индустриалните свинеферми.  

Продължава приема на документи по процедури по подмерки 4.1 „Инвестиции в 

земеделски стопанства“ и 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени 

към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни 

климатични явления и катастрофични събития“ от Програмата за развитите на селските 

райони. Целта е да се окаже максимално съдействие на животновъдите за справяне със 

ситуацията, породена от Африканската чума по свинете. 
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По втора точка от дневния ред присъстващите отчетоха пълна мобилизация на 

дейностите по изпълнение на Плана за контрол и предотвратяване разпространението 

на заболяването Африканска чума по свинете в България през 2020 г., като всичко 

планирано се изпълнява по график. 

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

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

X
Свилен Иванов - Зам. областен управител

За ОУ съгл. З-д №2-95-00-363/17.07.2020 г.

 


