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ПРОТОКОЛ №1/11.03.2021 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 – за 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 

заболяванията Африканска чума по свинете и Инфлуенца по птиците; 

Докладва: Представител на Областна дирекция по безопасност на храните – 

Русе 

2. Анализ на ситуацията по отношение на Африканската чума по свинете в 

България от началото на 2020 г. до момента и актуална информация за надзора на 

болестта, извършен от Българската агенция за безопасност на храните; 

Докладва: Представител на Областна дирекция по безопасност на храните – 

Русе 

3. Разни. 

 

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

дирекция по безопасност на храните – Русе (ОДБХ) докладва, че няма регистрирани 

случаи на двете заболявания на територията на област Русе. Въпреки това ситуацията 

все още налага предприемането на превантивни мерки. Регистрацията и постоянният 

надзор на личните стопанства трябва да се осъществяват приоритетно. Към настоящия 

момент в област Русе са регистрирани близо 20 пъти по-малко лични стопанства, 

отколкото към края на 2019 г. Сега техният брой е едва 37, а преди са били 

приблизително 770. 
По време на заседанието стана ясно, че безпроблемно продължава населването 

на свинекоплексите в област Русе, като са налице 9 индустриални свинекомплекса и 8 

фамилни свинеферми. Към края на 2020 г. в тях е имало близо 74 000 свине, като 73 275 

от тях са в деветте свинекомплекса. През изминалата година са направени 74 проверки, 

като са взети приблизително 3100 проби. Областта отново е на челно място в страната 

по добив на свинско месо, а от фамилните обекти се очаква да осигурят проверени 

животни за заселването на личните стопанства. 

 

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

„Здравеопазване на животните“ в ОДБХ презентира анализът на ситуацията по 

отношение на заболяването Африканска чума по свинете от началото на 2020 г. 

(Приложение 1). Стана ясно, че България все още се намира в зона, която не позволява 

свободния износ на месо. Проведеният одит отбелязва, че страната ни се е справила 

добре с овладяването на ситуацията, но са констатирани пропуски по отношение на 

„задните дворове“.  

 

След изнесената информация, г-н Иванов предложи, с присъстващите 

единодушно приеха следното  

РЕШЕНИЕ: 

Постоянно действащата областна епизоотична комисия предлага да се 

предприемат следните мерки за недопускане развитието и разпространението на 

заболяването Африканска чума по свинете на територията на област Русе: 
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1. Осъществяване на  постоянен ветеринарномедицински контрол за 

спазване на мерките за биосигурност в свиневъдните обекти; 

Отговорник: Собствениците на животновъдни обекти и официалните лекари 

на общини  

Срок: постоянен 

2. Незабавно информиране на обслужващия и официалния ветеринарни 

лекари за повишена смъртност при свинете; 

Отговорник: Собствениците на свиневъдни обекти 

Срок: постоянен 

3. Извършване на инвентаризация на личните стопанства, в които се 

отглеждат свине за лични нужди, в населените места в област Русе; 

Отговорник: Кметовете на общини, кметовете и кметските наместници на 

населени места 

Срок: 30.04.2021 г. 

4. Предприемане на засилени мерки за проследяване движението на 

домашни свине; 

Отговорник: Областна дирекция по безопасност на храните – Русе  

Срок: постоянен 

5. Периодично изпращане в Областна администрация – Русе и Областна  

дирекция по безопасноост на храните – Русе на информация относно предприетите 

действия по изпълнение на предвидените мерки за предотвратяване появата и 

разпространението на заболяванията Африканска чума по свинете и Инфлуенца по 

птиците на територията на област Русе. 

Отговорник: Кметовете на общини  

Срок: постоянен  

 

Особено внимание г-н Иванов обърна на т. 4, тъй като там е посочен конкретен 

срок, съвпадащ с времето на интензивно населване на „задните дворове“. 

 

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

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /П/ 

X
Свилен Иванов - Зам. областен управител

За ОУ съгл. З-д №3-95-00-135/01.03.2021 г.

 


