
1 

 

ПРОТОКОЛ №13/01.10.2019 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 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; 

Докладва: д-р Георги Дяков – директор на 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 

Докладват: представителите на общини 

3. Разни. 

 

По първа точка от дневния ред д-р Георги Дяков – директор на Областна 

дирекция по безопасност на храните – Русе  представи наличната информация по 

отношение разпространението на заболяването Африканска чума по свинете (АЧС) и 

предприетите действия от компетентните органи. Стана ясно, че за поредна седмица в 

областта не са констатирани нови огнища на заболяването. 

През изминалата седмица одитен екип от Генерална дирекция „Здраве и 

безопасност на храните“ (ГД САНТЕ) към Европейската комисия е извършил проверки 

както на предприетите предпазни и превантивни мерки, така и на извършените 

дейности във връзка с овладяване на епизоотичната ситуация, породена от заразата. 

Докладът на европейските експерти се очаква да бъде оповестен веднага след като 

дейността им в страната приключи. 

Извършени са проверки на над 90 от почти 800 стопанства, където са 

отглеждани прасета за лични нужди, като опасенията са били за укрити животни. Към 

момента само в гр. Бяла и с. Ново село са констатирани подобни случаи, съответно 

броят на нерегламентирано отглежданите прасета е две и едно. Веднага са предприети 

мерки за тяхното евтаназиране, а на собствениците са наложени глоби съгласно 

действащата нормативна уредба в размер между 500 и 1000 лв. До края на месец 

ноември ще бъде извършена проверка във всяко едно от стопанствата от тип „заден 

двор“ в областта по предварително изготвен списък.  

От свинекомплекса в с. Бръшлен са завели съдебен иск относно разликата в 

оценката при изплатените обезщетения, като сумата се равнява на около 2 милиона 

лева. 

По втора точка беше съобщено, че всички текущи мерки, постъпващи към 

общините, се изпълняват своевременно. 

По т. Разни г-н Колев обърна внимание, че е получено становище от 

Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) относно възможностите за 

финансово подпомагане на собствениците на доброволно умъртвени прасета, 

пропуснали да подадат изискуемите документи в определения срок. От получения 

отговор на МЗХГ е видно, че право на подпомагане в размер на 300 лв. имат 
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собственици, които доброволно са умъртвили прасета, отглеждани в лични стопанства 

и са извършили дезинфекция на дворовете си. Правоимащите лица бяха включени в 

списъци, изготвени от кметовете/кметските наместници, съгласувани от областните 

епизоотични комисии и одобрени от областния управител. Срокът за предоставяне в 

МЗХГ на одобрените списъци беше 26.08.2019 г.  На основата на получената 

информация беше планиран финансов ресурс, който вече е изчерпан. Съгласно 

становището на МЗХГ, собственици, които не са включени в горепосочените списъци, 

не подлежат на подпомагане. 

С оглед спокойната епизоотична обстановка в областта и факта, че всички 

огнища на АЧС в област Русе са овладени, заместник областният управител предложи, 

а присъстващите единодушно приеха, да се изпрати предложение до МЗХГ заседанията 

на Постоянно действащата междуведомствена областна епизоотична комисия да се 

свикват при необходимост от председателя ѝ. 

Други становища не постъпиха и г-н Колев закри заседанието. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЛ: /П/ 

 

ВАЛЕНТИН КОЛЕВ 

Заместник областен управител 

За областен управител на област Русе 

(съгл. Заповед №3-95-00-647/24.09.2019 г.) 

 

 


