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ПРОТОКОЛ №15/17.10.2019 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 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: представител 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 

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 през 

последната седмица в областта е констатирано едно ново огнище на заболяването при 

дива свиня в землището между селата Пепелина и Широково. В тази връзка има 

издадена заповед от Регионалната дирекция на горите и съответно са наложени 

предвидените зони за забрана. Също така месото от умъртвеното животно е иззето и 

загробено, а мястото е дезинфекцирано. От началото на ловния сезон към днешната 

дата са отсреляни 43 диви прасета, като от всяко от тях са взети проби. 

Продължават проверките на обекти тип „заден двор“, чиито собственици са 

получили финансова помощ от 300 лв. Има подаден и проверен, съвместно от 

служители на ОДБХ и Областната дирекция на МВР (ОД на МВР), сигнал за 

нарушение в кв. Средна кула, който се оказва неоснователен. 

Дезинфекцията в свинекомплекса в с. Голямо Враново е приключила, като са 

взети проби, които да потвърдят ефекта от предприетите действия. Към момента се 

очакват резултатите. 

По време на заседанието бяха обсъдени мерките за контрол, които общинските 

администрации и служителите на ОДБХ и ОД на МВР трябва да осъществяват по 

спазването на мерките за биосигурност и недопускане нарушаването на задълженията, 

декларирани от получилите финансово подпомагане собственици на доброволно 

умъртвени прасета, да не заселват с прасета личните си стопанства тип „заден двор“ за 

срок от 12 месеца. 

Д-р Дяков напомни, че е необходимо при отстреляно диво прасе, информацията 

да се въвежда на сайта на Българската агенция по безопасност на храните в „Модул 

Лов“. 

 

 

 



2 

 

По втора точка от дневния ред представителите на общини обобщиха 

действията, които са предприели за спазване дали се спазват задълженията, 

декларирани от получилите финансово подпомагане собственици на доброволно 

умъртвени прасета, да не заселват с прасета личните си стопанства тип „заден двор“ за 

срок от 12 месеца. Стана ясно, че не са констатирани нарушения. 

По т. Разни не бяха направени изказвания 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.) 

 

 


