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ОДОБРЯВАМ:   /П/ 

 

ГАЛИН ГРИГОРОВ 

Областен управител на област Русе 

  

 

ПРОТОКОЛ № 1/19.02.2019 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 и председател на 

Комисията откри заседанието при наличен кворум от 15 при 15 членове. Единодушно 

приет беше проект на следния  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Запознаване с епизоотичната обстановка по отношение на болестта 

Африканска чума по свинете и обсъждане на мерки за недопускане на 

разпространението ѝ. 

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

на храните 

2. Разни. 

 

По първа точка председателят даде думата на д-р Георги Дяков – директор на 

Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), който запозна присъстващите 

със Заповеди № РД 11-271/05.02.2019 г., № РД 11-321/13.02.2019 г., № РД 11-

322/13.02.2019 на д-р Дамян Илиев – изпълнителен директор на Българската агенция по 

безопасност на храните (Приложения 1, 2 и 3). Д-р Дяков акцентира върху основните 

моменти в заповедите. Той подчерта необходимостта от засилване на контрола по 

отношение транспортирането на животни, спазване мерките за биосигурност при 

отглеждането на домашни свине и такива в промишлените свинеферми, както и при лов 

или намиране на мъртва дивя свиня. Директорът на ОДБХ апелира към кметовете на 

общини и органите на МВР да се следи за нерегламентирано отглеждане на свине и 

нерегламентирана продажба на свинско месо. 

Д-р Николай Ненов – началник на отдел „Здравеопазване на животните“ в 

ОДБХ поясни, че рестриктивните мерки, които се вземат при откриване на болна дива 

свиня не са толкова големи. Но ако заболяването се открие при домашно прасе, 

икономическите загуби ще са огромни най-вече заради продължителната забрана за 

движение на животни. По тази причина се призовава за спазване на мерките за 

биосигурност и регистрация на всички прасета, отглеждани в т. нар. „задни дворове“. 

Г-н Иванов предложи, а членовете на Комисията единодушно приеха следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

Постоянната междуведомствена областна епизоотична комисия препоръчва 

следните мерки: 

1. Привеждане на Областна дирекция по безопасност на храните Русе 

(ОДБХ) в състояние на повишена епизоотична готовност. 

Отговорник: ОДБХ  

Срок: постоянен 

2. Провеждане на заседания на общинските епизоотични комисии. 

Отговорник: ОДБХ 

Срок: незабавно 
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3. Осигуряване присъствието на общинските епизоотични комисии на 

кметовете и кметските наместници. 

Отговорник: кметовете на общини 

Срок: незабавно 

4. Информиране на органите на МВР и ОДБХ Русе, за нерегламентирано 

движение на свине и отглеждане на неидентифицирани такива в личните стопанства.  

Отговорник: кметовете и кметските наместници            

Срок: постоянен 

5. Постоянен ветеринарномедицински контрол за спазване на мерките за 

биосигурност в  свиневъдните обекти. 

Отговорник: Собствениците на животновъдни обекти и официалните лекари 

на общини  

Срок: постоянен 

6. Незабавно информиране на обслужващия и официалния ветеринарни 

лекари за повишена смъртност при свинете.  

Отговорник: Собствениците на свиневъдни обекти 

Срок: постоянен 

7. Незабавно информиране на официален ветеринарен лекар за всички 

намерени умрели диви свине, промяна на здравния статус, поведение и изменения, 

открити по вътрешните органи при първична обработка на отстреляните диви свине. 

Отговорник: Регионалната дирекция по горите и Ловно-рибарското 

дружество 

Срок: постоянен 

 

В края на срещата беше направено уточнение, че право на компенсация за 

евтаназирани животни имат стопани, които са регистрирали стопанствата си. По тази 

причина г-н Иванов отправи апел към медиите и представителите на общини да 

популяризират и разясняват необходимостта от регистриране на животни, отглеждани в 

частни стопанства.  

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

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

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     /П/ 

 

СВИЛЕН ИВАНОВ 

Заместник областен управител 


