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ОДОБРИЛ: /П/ 

 

ГАЛИН ГРИГОРОВ 

Областен управител на област Русе 

 

 

ПРОТОКОЛ №4/04.03.2020 г. 

от заседание на Постоянно действащата междуведомствена областна епизоотична 

комисия 

 

Заседанието беше проведено от 11:00 ч. в зала 1 на Областна администрация – 

Русе.  

Г-н Свилен Иванов – заместник 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 болестта 

Африканска чума по свинете; 

Докладва: Представител на Областна дирекция по безопасност на храните – 

Русе 

2. Отчет на изпълнение на мерките 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 на 

територията на област Русе няма нови случаи на АЧС в обекти от тип „заден двор“ и в 

индустриални свинекомплекси на територията на област Русе. 

Д-р Дяков обърна внимание на това, че вече е налице образец на заявление, 

което е необходимо да попълни и подаде лице, желаещо да отглежда селскостопански 

животни. Заявлението е достъпно на сайта на Българската агенция по безопасност на 

храните в рубрика „Документи“, подрубрика „Образци на документи“, подрубрика 

„Здравеопазване и хуманно отношение към животните“. Регистрацията на 

животновъден обект е безплатна, а облекчението се изразява в това, че заявленията се 

подават до кмета или кметския наместник в съответното населено място, а те на всеки 

10 дни подават информацията към съответната ОДБХ. Това по никакъв начин не 

намалява ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. Освен 

ограниченията в броя на отглежданите животни, то обектът трябва да е изграден 

съгласно всички изисквания за защита и хуманно отношение към селскостопанските 

животни, да бъде с постоянно водоснабдяване, както и да бъде така ограден, така че да 

не се позволява свободен достъп на хора и други животни. Също така трябва да има 

специално обособени места или съоръжения за съхранение на фураж за изхранване на 

животните. 

Във връзка с осъществяване на контрол по спазване на изискванията следва да 

бъде проведена мащабна информационна кампания, последвана от периодични 

проверки и докладване на констатираните нарушения. Общинските епизоотични 
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комисии трябва да провеждат периодични заседания, а протоколите да бъдат 

изпращани за сведение в Областна администрация – Русе и ОДБХ. Съгласно указателно 

писмо от Министерството на земеделието, храните и горите е необходимо да се изготви 

график за провеждане на информационната кампания, който да бъде предоставен в 

Областна администрация – Русе.  

По втора точка от дневния ред стана ясно, че се подготвя инсектицидната 

обработка срещу комари, като бяха обсъдени конкретни действия, свързани с 

констатирани проблеми през изминалите години. Освен това беше докладвано, че 

указанията относно ветеринарномедицинската дейност се спазват, а в повечето 

населени места е изградена практика за информиране на населението. 

По т. Разни не бяха направени изказвания. Председателят на Комисията уточни, 

че следващото заседание е предвидено да се проведе на 17.03.2020 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 

СВИЛЕН ИВАНОВ 

Заместник областен управител и 

Председател на Комисията 


