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ПРОТОКОЛ №11/10.09.2019 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 Галин Григоров – 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 (ОДБХ) представи наличната 

информация по отношение разпространението на заболяването Африканска чума по 

свинете и предприетите действия от компетентните органи. Стана ясно, че през 

последната седмица в областта не са констатирани нови огнища на заболяването. 

На 09.09.2019 г. е приключило евтаназирането на прасетата от свинекомплекса в 

с. Голямо Враново, като общият брой на умъртвените животни от четирите засегнати 

индустриални свинеферми в област Русе е 93 160. 

Продължава изплащането на обезщетенията за подпомагане на стопаните, 

предприели мерки за почистване и дезинфекция след извършване на доброволно клане 

на прасета за угояване за лични нужди. От 788 души, подали заявление, на 640 вече е 

изплатена еднократно полагаемата сума от 300 лв. Също така беше посочено, че 211 от 

тях са предпочели да получат компенсацията в брой, т.е. на място в съответното 

кметство. 

По втора точка от дневния ред беше отчетено, че проведеното на 05.09.2019 г. 

предоставяне на средствата за компенсации на собственици, които доброволно са 

умъртвили прасетата си и са извършили дезинфекция на дворовете си, е преминало без 

затруднения.  

В  т. Разни беше разгледано искането на Държавно ловно стопанство Дунав – 

Русе за допускане провеждането на трофеен лов в горските територии в област Русе, 

включително в тези, попадащи в 200-километровите зони около констатирано огнище 

на АЧС при дива свиня (Приложение). 

Стана ясно, че на национално ниво е разрешено провеждането на този лов, като 

участниците в него са задължени да изпълнят всички изисквания за биосигурност. При 

тези условия представителите на ОДБХ изразиха положително становище, като 

подчертаха, че след всеки ловен излет е необходимо да се изготвя протокол, съдържащ 

участниците в него, метода на извършената дезинфекция и вида на използвания 

дезинфектант. 

Г-н Григоров предложи, а присъстващите единодушно приеха следните 
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РЕШЕНИЯ: 

1. Постоянно действащата междуведомствена областна епизоотична 

комисия дава положително становище за провеждането на трофеен лов в горските 

територии в област Русе, включително в тези, попадащи в 200-километровите зони 

около констатирано огнище на АЧС при дива свиня. 

2. Постоянно действащата междуведомствена областна епизоотична 

комисия определя като задължително условие за провеждането на трофеен лов 

спазването на всички мерки за биосигурност, а след всеки ловен излет да се изготвя 

протокол, съдържащ участниците в него, метода на извършената дезинфекция и вида на 

използвания дезинфектант. 

 По т. Разни не постъпиха други становища и г-н Григоров закри заседанието. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЛ: /П/ 

 

ГАЛИН ГРИГОРОВ 

Областен управител на област Русе 

 

 


