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ОДОБРИЛ: /П/ 

X
Галин Григоров

Областен управител на област Русе

 
 

ПРОТОКОЛ №7/06.10.2020 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 – 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“, в 

индустриални свинекомплекси и при диви свине. Въпреки оптимистичните новини, д-р 

Дяков напомни, че вирусът съществува, тъй като е отчетено наличието му в други 

области на страната, сред които област Ловеч. На това основание Директорът на ОДБХ 

призова да се спазват предвидените мерки. Д-р Дяков напомни за задължението на 

общинските администрации за определяне на терени за загробване на животни и 

подчерта, че към момента единствено Община Русе не е спазила това изискване. 

Председателят на Комисията пое ангажимент да бъде изпратено писмо до Община 

Русе, с което да бъде напомнено за това нормативно изискване. 

По отношение на повторното заселване с прасета в личните стопанства и в 

индустриалните ферми, д-р Дяков докладва следната информация: Подадени са 174 

заявления за регистрация на обекти тип „заден двор“, от които одобрение са получили 

126 стопани, а 48 очакват становище. Засегнатите от АЧС индустриални свинеферми са 

в процес на заселване, като изключение прави тази в с. Николово, където това предстои 

да бъде стартирано. 
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По втора точка от дневния ред присъстващите отново отчетоха пълна 

мобилизация на дейностите по изпълнение на Плана за контрол и предотвратяване 

разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в България през 2020 

г., като всичко планирано се изпълнява по график. 

Инж. Розали Коев – главен експерт в Регионалната дирекция по горите – 

Русе докладва, че груповият лов на дива свиня е открит на 03.10.2020 г., като за 

първите дни отстреляните животни са съществено по-малко от миналите години. Няма 

открити мъртви животни, а проби от отстреляните са дадени за изследване и се очакват 

резултатите. Проведени са две обучения по биосигурност, в които участие са взели 140 

ловци, различни от тези, които са се обучавали през изминалата година. 

По т. Разни не бяха направени изказвания и Председателят закри заседанието. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

X
Свилен Иванов - Зам. областен управител

 


