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ОДОБРЯВАМ: /П/ 

 

ВАЛЕНТИН КОЛЕВ 

Заместник областен управител 

За областен управител на област Русе 

(съгл. Заповед №3-95-00-483/12.07.2019 г.) 

  

 

ПРОТОКОЛ №3/17.07.2019 г. 

от заседание на Постоянно действащата междуведомствена областна епизоотична 

комисия 

 

Заседанието беше проведено от 09:30 ч. в зала 1 на Областна администрация –

Русе. 

Г-н Свилен Иванов – заместник областен управител и председател на 

Комисията откри заседанието, като уточни, че са поканени освен членовете, и 

кметовете на общини, Областно пътно управление, представители на свинекомлексите 

в област Русе и други заинтересовани лица и институции. Целта на заседанието е 

запознаване и координиране на действията за прилагане на мерките, предвидени в 

инструкция и заповед №48-44/10.07.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и 

горите г-жа Десислава Танева (Приложение 1) и заповед №РД11-1368/16.07.2019 г. на 

Изпълнителния директор на Българската агенция за безопасност на храните д-р Дамян 

Илиев (Приложение 2). Единодушно приет беше 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 предпазване и 

недопускане възникване и разпространение на заболяването Африканска чума по 

свинете на територията на област Русе 

 Докладват: членовете на Комисията 

 3. Запознаване на членовете, присъстващи на заседанието, с инструкция и 

заповед №48-44/10.07.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите г-жа 

Десислава Танева. 

 Докладва: д-р Георги Дяков – директор на Областна дирекция по безопасност 

на храните – Русе 

 4. Запознаване на членовете, присъстващи на заседанието, със заповед №РД11-

1368/16.07.2019 г. на Изпълнителния директор на Българската агенция за безопасност 

на храните д-р Дамян Илиев. 

  Докладва: д-р Георги Дяков – директор на Областна дирекция по 

безопасност на храните – Русе 

 5.  Обсъждане на мерки за справяне с първичните огнища на болестта в област 

Русе и недопускане разпространението ѝ на територията на България. 

 Докладва: д-р Георги Дяков – директор на Областна дирекция по безопасност 

на храните – Русе 

 6. Разни. 

  

 Г-н Иванов даде думата на д-р Георги Дяков – директор на Областната 

дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), който разясни актуалната епизоотична 

обстановка и мерките, които е необходимо да бъдат предприети. Също така той даде 
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отчет за извършеното до този момент. Стана ясно, че евтаназирането на прасетата в 

инфектираните зони е започнало в 08:00 ч. на днешния ден. Паралелно се извършва 

дезинфекция на пътища и зоните около огнищата. Очаква се пълна информация да 

постъпи на следващия ден, тъй като единствено определените служители на ОДБХ 

имат право да навлизат в инфектираната зона. Предстои да бъде проведено 

епизоотично проучване за идентифициране източникът на заразата, а в наблюдаваните 

зони да се извършва периодично вземане на проби от животните. Д-р Дяков акцентира 

за пореден път върху мерките, които е необходимо да се предприемат в 

неинфектираните зони, а именно контрол върху нерегламентираните сметища, забрана 

за движение на животни и месо, унищожаване на животински отпадъци чрез загробване 

на място, намаляване до минимум броя на домашните прасета, отглеждане за лични 

нужди и др. Директорът на ОДБХ отправи апел към всички присъстващи за съдействие. 

 Председателят на Комисията обобщи следните  

 

МЕРКИ 

1. Ежеседмично предоставяне на информация за предприетите действия от 

страна на всички ангажирани институции. 

Отговорник: Областна дирекция по безопасност на храните, кметове на 

общини, Регионална дирекция по горите и др. 

Срок: всеки четвъртък до 17:00 ч. 

2. Информацията, изпратена от Областния управител на област Русе на 

кметовете на общини с писмо изх. №37-00-5/11.07.2019 г. да се доведе до знанието на 

собствениците на свине, отглеждани в т.нар. „заден двор“.  

Отговорник: кметовете на общини 

Срок: незабавно 

3. Да се осъществява постоянно наблюдение по график на ловностопанските 

територии в страната за установяване на умрели диви свине или  такива с нетипично 

поведение (съгласно заповед №48-44/10.07.2019 г.) 

Отговорник: Регионална дирекция по горите 

Срок: постоянен 

4. Стриктно следване на плановете за ползване на дива свиня в 

ловностопанските райони, осигуряване на транспортиране и хладилни съоръжения за 

съхранение на диви свине до излизане на лабораторните резултати, въвеждане на 

финансов стимул 50 лв. за отстреляна дива свиня.  

Отговорник: Северноцентрално държавно предприятие 

Срок: постоянен 

5. Активна информационна кампания, включително за подаване на сигнали 

на телефон 112 за открити мъртви диви свине или такива с нетипично поведение, както 

и при установяване на нерегламентиран превоз на месо, месни продукти и живи 

животни. 

Отговорник: Областна дирекция по безопасност на храните, Регионална 

дирекция по горите 

Срок: постоянен 

6. Продължаване обучението на ловците за спазване на мерките за 

биосигурност по време на лов. 

Отговорник: Областна дирекция по безопасност на храните, Регионална 

дирекция по горите 

Срок: постоянен 

7. Провеждане на ежеседмични заседания на областната и общинските 

епизоотични комисия. 

Отговорник: Областен управител на област Русе, кметове на общини 

Срок: постоянен 

8. Засилване на координацията между всички структури на местно ниво. 

Отговорник: всички ангажирани 
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Срок: постоянен 

9. Актуализиране на заповедите за контрол и информационните материали 

за болестта. 

Отговорник: Областна дирекция по безопасност на храните, Регионална 

дирекция по горите 

Срок: незабавно 

10. Провеждане на задължителна дезинфекция на граничните пунктове. 

Отговорник: Областна дирекция по безопасност на храните, Териториална 

дирекция Дунавска на Агенция „Митници“ 

Срок: незабавно 

11. Координирани действия за дезинфекция на републиканските пътища и 

паркинги. 

Отговорник: Областна дирекция по безопасност на храните, Областно пътно 

управление 

Срок: постоянен 

12. Почистване на нерегламентираните сметища. 

Отговорник: кметовете на общини, Регионална инспекция по околната среда и 

водите 

Срок: постоянен 

13. Организиране на инвентаризацията на свинете, отглеждани за лични 

нужди. 

Отговорник: кметовете на общини, Областна дирекция по безопасност на 

храните, Областна дирекция „Земеделие“ 

Срок: постоянен 

14. Оказване на съдействие на служителите на Областната дирекция за 

безопасност на храните за реализиране на мерките по заповед №РД11-1368/16.07.2019 

г. на Изпълнителния директор на Българската агенция за безопасност на храните д-р 

Дамян Илиев. 

Отговорник: кметовете на общини, Областна дирекция на МВР, Регионална 

дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“  

Срок: незабавно 

 

По т. Разни постъпиха запитвания от страна на представителите на медиите, на 

които г-н Иванов и д-р Дяков отговориха. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 

СВИЛЕН ИВАНОВ 

Заместник областен управител 


