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ОДОБРЯВАМ: /П/ 

 

ГАЛИН ГРИГОРОВ 

Областен управител на област Русе 

 

 

ПРОТОКОЛ № 17/01.11.2019 г. 

 

от заседание на Постоянно действащата междуведомствена областна епизоотична 

комисия 

 

Заседанието беше проведено от 11:30 ч. в зала „Свети Георги“ на Областна 

администрация – Русе.  

Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров откри заседанието 

и предложи проект на дневен ред, който присъстващите приеха единодушно 

 

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 

 

Г-н Григоров запозна участниците с получено в Областна администрация – Русе 

писмо от Министерството на земеделието, храните и горите, в което информират, че 

към настоящия момент ежеседмичното провеждането на заседания на комисията и 

докладването на мерките следва да продължи. 

 По първа точка от дневния ред д-р Георги Дяков – директор на Областна 

дирекция по безопасност на храните – Русе (ОДБХ) представи актуалната към 

момента информация по отношение разпространението на заболяването Африканска 

чума по свинете (АЧС) и предприетите действия от компетентните органи.  

През изминалата седмица в областта не са констатирани нови случаи на 

заболяването, както по домашни, така и по диви свине. 

Д-р Дяков отбеляза, че на територията на област Русе са извършени проверки в 

83 броя лични стопанства, тип „заден двор“, чиито собственици са декларирали, че 

няма да отглеждат животни в рамките на една година, след като доброволно са ги 

умъртвили и са получили обезщетение за това. Никъде не е констатирано повторно 

населване на тези депопулирани обекти. 
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По-рано, на въпрос на журналистите относно големите индустриални 

свинекомплекси в областта, д-р Дяков отговори, че все още е в ход процедурата по 

дезинфекция, като се вземат и проби за наличие на вируса. В свинекомплекса в 

Николово не е приключила т.нар. последна заключителна дезинфекция, като се 

предвижда това да се случи през следващата седмица. Що се касае до това, къде се 

извършват изследванията, той посочи, че това става в референтната лаборатория в 

София, както и в лабораториите в Стара Загора и Велико Търново. 

По втора точка от дневния ред в отговор на въпрос на областния управител 

относно почистването на пътищата от изхвърлени отпадъци,  г-н Йосиф Йосифов от 

Областно пътно управление – Русе (ОПУ) информира, че периодично се извършва 

почистване на аварийните площадки, като предстои отново такова в района около 

Дунав мост, където спират тирове, също на изхода на Русе – в района на ДЗС и 

отбивката за с. Бъзън (Войводица).  

Г-н Григоров обърна внимание, че са водени разговори с директора на ОПУ за 

поставяне на видеонаблюдение в два по-проблематични участъка, като изрази 

готовност съвместно да се реализира идеята.  

В точка Разни не постъпиха предложения и поради изчерпване на дневния ред 

г-н Григоров закри заседанието на Постоянно действащата междуведомствена областна 

епизоотична комисия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал: 

Елица Петкова 

Началник на отдел АКРР 

 

Изготвил: 

Десислава Пенчева 

Гл. експерт в отдел АКРР 


