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ПРОТОКОЛ №5/01.08.2019 г. 

от заседание на Постоянно действащата междуведомствена областна епизоотична 

комисия 

 

Заседанието беше проведено от 10:00 ч. в зала 1 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 

3. Разни. 

Областният управител даде думата на представителите на медиите, които 

зададоха въпроси, свързани с прилагането на мерките за борба със заболяването 

Африканска чума по свинете (АЧС). 

По първа точка д-р Георги Дяков – директор на Областна дирекция по 

безопасност на храните – Русе представи наличната информация по отношение 

разпространението на АЧС и предприетите действия от компетентните органи. 

По втора точка г-н Григоров даде думата на присъстващите за отчет относно 

предприетите действия. 

Г-н Евгени Димов – заместник-кмет на Община Бяла отбеляза, че са 

определени и изпратени за съгласуване терени за загробване на животни. Получено е 

отрицателно становище, което налага спешно да бъдат предложени други терени. 

Предвид обявеното огнище в община Бяла е отменен ежеседмични пазар, който се 

провежда в града. 

Инж. Начо Начев – лесовъд в Община Две могили отчете, че от направените 

обходи по населените места е установено, че наличното в с. Баниска прасе вече е 

заколено. Стопанин на свине в с. Пепелина отказва да осигури достъп на длъжностните 

лица. По отношение на терените за загробване е сформирана комисия, която предстои 

да разгледа направените предложения. 

Г-н Михаил Чиликов – заместник-кмет на Община Сливо поле потвърди, че 

на територията на общината не се отглеждат свине в лични стопанства. 

Г-жа Рейхан Кямилова – главен специалист в Община Ценово докладва, че в 

„задните дворове“ няма прасета, а в регистрираната свинеферма в с. Караманово се 

отглеждат 4000 животни, над които се осъществява ветеринарен контрол. 

Инж. Петко Петков – главен експерт в Областно пътно управление – Русе 
отчете, че се извършват обходи по републиканската пътна мрежа и при констатиране на 

замърсяване се почиства. Бетонните контейнери се изпразват периодично. Замърсените 

места и контейнери се дезинфекцират. Поставят се табели с информация за АЧС. 

Г-жа Галина Савова – главен експерт в Регионалната инспекция по 

околната среда и водите – Русе обобщи, че документите на Община Бяла и Община 

Иваново са изрядни и предстои одобряване на терените. Тя отправи апел служителите 
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от общините да се запознаят на място с предложените терени, тъй като са предлагани 

такива с голям наклон, в гориста местност и др. Тя напомни изискването в комисията, 

одобряваща терените, да се включат представители на Регионалната здравна 

инспекция. Относно санитарно-хигиенните изисквания към местата, в които са 

загробени животни, г-жа Савова изясни, че не се налага промяна в начина на трайно 

ползване. Единственото изискване е собствениците да осигурят охрана на района за 

срок от 1 месец. 

Г-н Григоров напомни за задължението на всички ангажирани институции да 

изпращат в Областна администрация – Русе ежеседмични доклади за предприетите 

действия. 

 

 

ВАЛЕНТИН КОЛЕВ /П/ 

Заместник областен управител 

За областен управител на област Русе 

(съгл. Заповед №2-95-00-527/05.08.2019 г.) 

 


