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ПРОТОКОЛ №16/24.10.2019 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 Валентин Колев – заместник областен управител на област Русе 

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 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. 

 

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 през 

последната седмица в областта не е констатирано ново огнище на заболяването.  

Продължават проверките на обекти тип „заден двор“, чиито собственици са 

получили финансова помощ от 300 лв., като посетените стопанства тази седмица са 90 в 

14 населени места. Няма констатирани нарушения на декларираните обстоятелства. 

Инспекторите на ОДБХ са проверили сигнал за отглеждане на нерегистрирани 

прасета в с. Волово. Сигналът се оказва основателен, съставен е акт за установяване на 

административно нарушение, а на собственикът е наложена глоба в размер на 500 лв.  

Днес започва заключителната дезинфекция в свинекомплекса в с. Бръшлен. 

Очаква се следващата седмица същият процес да бъде проведен и в свинекомплекса в с. 

Николово. В останалите промишлени ферми дезинфекцията е приключила. 

На въпрос на представител на медиите беше уточнено, че проблемите със 

закупуването на прасета от поразените от АЧС свинекомплекси са породени от факта, 

че са необходими свине-майки с добра генетика и чиста клиника. Държавата не е в 

състояние да окаже подкрепа в този процес, тъй като се касае за търговски 

взаимоотношения.  

Д-р Дяков обърна внимание на проекта на Наредба за изменение и допълнение 

на Наредба №44/2006 на Министерството на земеделието, храните и горите, 

регламентираща изискванията на отглеждане на животни. Същият е достъпен за 

обществено обсъждане, като промените са съществени и касаят най-вече общините. 

Нови ще бъдат и правилата за избор на терени за загробване, но на този етап няма 

указания за провеждане на нова процедура за тези общини, които вече са определили 

терени. 

Отново след въпрос на медиите беше направено уточнение, че евтаназираните 

прасета в област Русе са 98 000. 

По втора точка от дневния ред представителите на общини обобщиха 

действията, които са предприели за спазване дали се спазват задълженията, 
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декларирани от получилите финансово подпомагане собственици на доброволно 

умъртвени прасета, да не заселват с прасета личните си стопанства тип „заден двор“ за 

срок от 12 месеца. Стана ясно, че не са констатирани нарушения. 

По т. Разни не бяха направени изказвания и г-н Колев закри заседанието. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЛ: /П/ 

 

ВАЛЕНТИН КОЛЕВ 

Заместник областен управител 

За областен управител на област Русе 

(съгл. Заповед №3-95-00-647/24.09.2019 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


