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ОДОБРИЛ:  /П/ 

 

ГАЛИН ГРИГОРОВ 

Областен управител на област Русе 

 

 

ПРОТОКОЛ №2/28.04.2021 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 Свилен Иванов – за 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 

заболяванията Африканска чума по свинете и Инфлуенца по птиците; 

 Докладва: Представител на Областна дирекция по безопасност на храните – Русе 

2. Запознаване с Решение № 313/09.04.2021г. за одобряване на План за контрол и 

предотвратяване разпространението на заболяването  Африканска чума по свинете за 

периода 2021 – 2023г. 

 Докладва: Представител на Областна дирекция по безопасност на храните – Русе 

3. Разни. 

 

По първа точка от дневния ред г-н Свилен Иванов – зам. областен 

управител запозна присъстващите с обстановката в съседна Румъния по отношение на 

Африканската чума по свинете, по данни на Националната санитарно-ветеринарна 

агенция на Румъния, към дата 22.04.2021 г. са активни 368 огнища на АЧС, от които 9 

огнища в търговски стопанства и 4 огнища в търговски стопанства от тип А, засягащи 

137 332 свине. 

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

храните – Русе (ОДБХ) припомни ситуацията от 2019г. и обясни, че към момента няма 

ваксина за Африканската чума по свинете и единствения начин за премахване на 

заболяването, ако възникне, е умъртвяването на животните в огнището. Той призова 

към отговорно подхождане към превантивните мерки и контрол от страна на 

отговорните институции, тъй като вече голяма част от засегнатите стопанства през 

2019г. са се възстановили и има риск при неглижиране на опасността да се попадне в 

същата ситуация. Създадена е процедура за регистрация на обекти за отглеждане на 

домашни прасета и е необходимо да се поддържа актуална информация от 

ветеринарните лекари и кметовете, за местонахожденията на обектите и броя животни 

отглеждани в тях, за да може при нужда да има адекватна реакция. Към момента  е 

отпаднало ограничението за търговия на българските свиневъди, но е необходимо 

стриктно спазване на мерките за предотвратяване на заразата. Кметовете ма общини е 

необходимо да са последователни в действията си при обявяване на терените за 

загробване на умъртвени животни, за да не се допусне забавяне организацията по 

дейностите при възникване на нови случаи.  

Относно инфлуенца по птиците, има констатирани огнища в южна България, в 

Хасковска област са засегнати около 40 000 птици. Поради неспазване на изискванията 

за безопасно отглеждане е възникнало огнище и в община Марица. Той подчерта 
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важността при определяне на местата за загробване да се отчитат и нагласите на 

населението, за да не се налага смяна на терените поради непредвидени протестни 

реакции.  

По втора точка от дневния ред д-р Дяков запозна присъстващите с Плана за 

контрол и предотвратяване разпространението на заболяването  Африканска чума по 

свинете за периода 2021 – 2023 г. (Приложение 1), приет с Решение № 313/09.04.2021г. 

на Министерски съвет и призова всички, който имат ангажименти по Плана да ги 

спазват в указаните срокове. Той подчерта, че биосигурността е важна за превенцията 

от заболяванията и животновъдните ферми имат ангажимент за спазването ѝ. Той 

обърна внимание и върху необходимостта кметовете на общини да окажат засилен 

контрол върху пазарите на живи животни и зоните около тях с оглед недопускане на 

нерегламентирана продажба на птици.  

При възникване на въпроси и притеснения относно епизоотичната обстановка, д-

р  Дяков изрази готовност да консултира всички, тъй като е от съществено значение 

навременното сътрудничеството на институциите. 

 

След изнесената информация, г-н Иванов предложи, и присъстващите 

единодушно приеха следното  

РЕШЕНИЕ: 

Постоянно действащата областна епизоотична комисия предлага да се 

предприемат следните мерки за недопускане развитието и разпространението на 

заболяването Африканска чума по свинете на територията на област Русе: 

 

I. По отношение на заболяването Африканска чума по свинете: 

 

1. Осъществяване на постоянен ветеринарномедицински контрол за спазване на 

мерките за биосигурност в свиневъдните обекти; 

Отговорник: Собствениците на животновъдни обекти и официалните лекари на 

общини  

Срок: постоянен 

 

2. Незабавно информиране на обслужващия и официалния ветеринарни лекари за 

повишена смъртност при свинете; 

Отговорник: Собствениците на свиневъдни обекти 

Срок: постоянен 

 

3.Осъществяване на постоянен контрол на населването на личните стопанства, 

отглеждащи свине за лични нужди в населените места в област Русе; 

Отговорник: Кметове на населени места и Областна дирекция по безопасност на 

храните – Русе 

Срок: постоянен 

 

4. Предприемане на засилени мерки за проследяване движението на домашни 

свине; 

Отговорник: Областна дирекция по безопасност на храните – Русе  

Срок: постоянен 

 

II. По отношение на заболяването Инфлуенца по птиците: 

 

1. Осъществяване на постоянен ветеринарномедицински контрол за спазване на 

мерките за биосигурност в птицевъдните обекти; 
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Отговорник: Собствениците на животновъдни обекти и официалните лекари на 

общини  

Срок: постоянен 

 

2. Недопускане излизането на птици извън дворовете на стопаните и контакт между 

домашни и диви птици; 

Отговорник: Собствениците на животновъдни обекти и кметовете на населени 

места 

Срок: постоянен 

 

3. Съхраняване на фуража в закрити помещения; 

Отговорник: Собствениците на животновъдни обекти 

Срок: постоянен 

 

4.  Незабавно информиране на официалния ветеринарен лекар при завишена 

смъртност в стопанства с домашни птици; 

Отговорник: Собствениците на животновъдни обекти  

Срок: постоянен 

 

5. Предприемане на засилени мерки за проследяване движението на птици; 

    Отговорник: Областна дирекция по безопасност на храните – Русе 

    Срок: постоянен 

 

6. Осъществяване на засилен контрол при транспортиране и предвижването на 

птици. 

Отговорник: ОД на МВР и Областна дирекция по безопасност на храните – Русе 

Срок: постоянен 

 

III. Общи 

 Провеждане на заседания на Общинските епизоотични комисии и изпращане на 

портоколите от тях в Областна админиострация – Русе 

 Отговорник: Кметовете на Общини  

 Срок: 20.05.2021 г.   

 

По т. Разни д-р Николай Ненов от ОДБХ, призова кметовете на общини да 

обърнат внимание на Наредба № 4 от 1.02.2021г. за прилагане на Националната 

програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на 

Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на 

финансиране и отчетност, като включат в дневния редн на общинските епизоотичните 

комисии обсъждане и коментари по нея.  

 

След изчерпване на темите от дневния ред Председателят закри заседанието. 

 

Приложения: Съгласно текста 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 

СВИЛЕН ИВАНОВ 

Заместник областен управител и 

Председател на Комисията 


