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ОДОБРЯВАМ: /П/ 

 

ГАЛИН ГРИГОРОВ 

Областен управител на област Русе 

  

 

 

ПРОТОКОЛ № 2/26.10.2017 г. 

 

от заседание на Постоянно действащата междуведомствена областна епизоотична 

комисия 

 

Заседанието на Областната епизоотична комисия започна в 10.00 часа на 26.10.2017 

г. при наличие на 12 от 15 членове или техни заместници съгласно присъствен сипсък. 

 Заседанието откри г-н Свилен Иванов – заместник областен управител на област 

Русе и председател на Комисията. Той информира, че Постоянно действащата 

междуведомствена областна епизоотична комисия заседава във връзка с писмо с вх. № 37-

00-5/24.10.2017 г. от д-р Георги Дяков, директор на Областна дирекция по безопасност на 

храните – Русе и в изпълнение на Заповед № РД 11-2138/20.10.2017 г. на Изпълнителния 

директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Дамян Илиев.  

 Повод за заседанието е влошената епизоотична обстановка в страната по отношение 

на болестта Инфлуенца по птиците (грип) и необходимостта от предприемане на спешни 

мерки за предотвратяване разпространението на заболяването на територията на цялата 

страна.  

 Предвид значимостта на разглежданите теми на заседанието присъстваха и 

представители на Морска администрация, Дирекция „Речен надзор – Русе”; „Пристанищна 

инфраструктура”, Клон – териториално поделение Русе; „Пристанищен комплекс – Русе” 

ЕАД и „Порт Пристис” ООД.  

 Председателят на Комисията  представи и подложи на гласуване дневния ред на 

заседанието: 

1. Запознаване с епизоотичната обстановка в страната по отношение на 

разпространението на заболяването Инфлуенца (грип) по птиците;  

2. Запознаване с епизоотичната обстановка в страната по отношение на 

разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в Европа и 

страната;  

3. Определяне на мерки за опазване здравето на птиците и свинете; 

4. Разни. 

 

Предложения за допълнения и промени не постъпиха и дневният ред беше приет 

единодушно. 

По точките от дневния ред на заседанието, беше дадена думата на д-р Георги 

Дяков, директор на Областна дирекция по безопасност на храните гр. Русе. 

 Д-р Дянков информира присъстващите, че страната е изправена отново пред 

разпространение на болестта  Инфлуенца по птиците и Нюкасълска болест по птиците. 
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Заразните болести по животните се разпространяват бързо и нанасят икономически загуби в 

големи мащаби. Това налага да се вземат комплекси мерки от редица институции и 

организации в рамките на техните компетенции. Със Заповед  № РД 11-2138/20.10.2017 г. 

на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните са 

набелязани основните мерки като съвместни проверки с представители на орнитоложките 

дружества, ловно-рибарските дружества и на държавните лесничейства за наличие на болни 

или умрели мигриращи, засилване на мерките за био-сигурност в птицевъдните обекти за 

предотвратяване на заболяването, недопускане излизането на птици от помещенията и др. 

Забранява се провеждането на изложби и пазари на птици на Р България.  

 Той даде думата на д-р Николай Ненов, който допълни, че повод за свикване на 

заседанието е променената епизоотична обстановка в страната и необходимостта от 

запознаване на институциите и обществеността с нея.  

 Д-р Ненов започна с темата Инфлуенца по птиците, тъй като в България има две 

обявени огнища на болестта, което е много рано и не е свързано с миграцията на дивите 

птици. Едното огнище е в Добрич, където 10 000 родители за бройлерни патици се 

отглеждат там и предстои тяхното унищожаване. Другото огнище е в Хасково, в „заден 

двор” като са засегнати 37 домашни птици. Заболяването се разпространява в северните 

части с миграцията на птиците.   Той информира, че след направен анализ на състоянието 

на болестта през 2016 г. е извършена промяна в нормативната уредба (Наредба № 44 от 

20.04.2006 г. За ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти), 

касаеща най-вече отглеждането на птици. Мерките за регистрация и експлоатация на тези 

животновъдно обекти са по-рестриктивни. С промяната допустимата бройка за отглеждане 

на лични птици е до 50 бр., като над тази бройка има въведени ветеринарномедицински 

изисквания към обектите.  Въведено е и изискване разстоянието между два обекта да е 200 

м.  

 Основното разпространение на болестта става чрез фураж, тъй като той е в пряк 

досег до дивите животни, което налага забрана за излизане на домашните птици извън 

дворовете и складиране на фуража на закрито място. Възприемчиви на болестта са 

домашните птици, като през последните години, най-честите случай са по патиците.  

  Българската агенция по безопасност на храните има приета Национална програма за 

надзор на заболяването при домашни и диви птици, която се изпълнява ежегодно. 

 По отношение на заболяването Африканска чума по свинете (АЧС), д-р Ненов 

поясни, че за това заболяване се коментира през последните 4-5 години, когато е навлязло 

на територията на Европа. Тази година през м. юли е констатирано огнище на АЧС в 

Румъния при домашни свине.  

   Във връзка с това заболяване Областната дирекция по безопасност на храните - 

Русе е провела неколко кратни срещи. Необходимо е да се засили контрола в обектите и по 

отношение на движението на свинете. Заболяването на води до заболяване на хора, но 

икономическите загуби са големи. В обектите в област Русе има създадена добра био-

сигурност, но е предстои да се извърши инвентаризация на всички обекти. Необходимо е да 

се засили граничния контрол при движението на хранителни продукти, които не са 

нетермично обработени особено на границата с Румъния. Мерките касаят личния багаж на 

пътуващите. В тази връзка е проведена и среща с представители на РД „Гранична полиция” 
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и Митница Русе за уточняване на действията, които трябва да се предприемат на ГКПП 

„Дунав мост”.  

 Също така е необходимо да се засили обезвреждането на кухненски отпадъци от 

плавателните съдове, които минават през пристанището на гр. Русе. При откриване на 

нерегламентирано пренасяне на необработени хранителни продукти от страна на РД 

„Гранична полиция” и Митница Русе следва да се сигнализира Областната дирекция по 

безопасност на храните – Русе, за да бъдат иззети тези количества и унищожени на 

екарисаж.  

 Д-р Ненов информира, че в гр. Русе е била проведена среща с представители на 

Агенцията по горите на Румъния за предприемане на съвместни действия по отношение на 

дивите свине и движението през граничните пунктове.  

 Д-р Дяков допълни, че поради движението на суровини и храни от Румъния към 

България е необходимо кухненските отпадъци да се унищожават по определен ред, тъй 

като те са основен източник на разпространение на тези заболявания. По време на 

проведените срещи с РД „Гранична полиция” е възникнала идея да се изготвят нагледни 

материали, които да обясняват засилените мерки по отношение на пренасянето на 

необработени храни или остатъци от храна и възможното претърсване на багаж. Същото се 

отнася и до пристанищата.  

  Г-н Свилен Иванов даде думата на членовете на Комисията за въпроси. Такива не 

постъпиха, поради което той подложи на гласуване следните решения: 

 I. С цел предпазване и недопускане възникване и разпространение на заболяванията 

Инфлуенца по птиците и Африканска чума по свинете на територията на област Русе, 

Постоянно действащата междуведомствена областна епизоотична комисия предлага да се 

предприемат следните мерки: 

ОБЩИ 

1. Привеждане на Областна дирекция по безопасност на храните гр. Русе в състояние на 

повишена епизоотична готовност. 

Отговорник: Областна дирекция по безопасност на храните гр. Русе 

Срок: постоянен 

 

2.  Извършване на постоянен ветеринарномедицински контрол за спазване на мерките за 

биосигурност в птицевъдните и свиневъдните обекти. 

Отговорник: Собствениците на животновъдни обекти и официални лекари на 

общини  

Срок: постоянен 

 

3. Информиране на кметовете по населени места и собствениците на птицевъдни и 

свиневъдни обекти за актуалната епизоотична обстановка. 

Отговорник: официални лекари на общини  

Срок: незабавно 

 

 



4 

 

ОТНОСНО ИНФЛУЕНЦА ПО ПТИЦИТЕ 

1. Извършване на проверки с представителите на орнитоложките и ловно-рибарските 

дружества и държавните лесничейства за наличие на болни и умрели диви мигриращи 

птици. 

Отговорник: официални лекари на общини и Регионална дирекция по горите - Русе  

Срок: постоянен 

 

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

домашни и диви птици. 

Отговорник: Собствениците на животновъдни обекти и кметове на населени места 

Срок: постоянен 

 

3. Съхраняване на фураж в закрити помещения. 

Отговорник: Собствениците на животновъдни обекти 

Срок: постоянен 

 

4. Засилени мерки за проследяване движението на птици. 

Отговорник: Областна дирекция по безопасност на храните гр. Русе  

Срок: постоянен 

 

5. Засилен контрол при транспортиране и предвижването на птици. 

Отговорник:  ОД на МВР - Русе и Областна дирекция по безопасност на храните гр. 

Русе  

Срок: постоянен 

 

ОТНОСНО АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ (АЧС) 

1. 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 отсреляните диви свине. 

Отговорник: Регионална дирекция по горите - Русе  и ловно-рибарските дружества 

Срок: постоянен 

 

2. Засилени мерки за проследяване движението на домашни свине. 

Отговорник: Областна дирекция по безопасност на храните гр. Русе  

Срок: постоянен 

 

3. Засилен контрол на личния багаж на пътници, идващи от страни с установена АЧС. 

Отговорник: ГД „Гранична полиция” и Областна дирекция по безопасност на храните 

гр. Русе  

Срок: постоянен 

 



5 

 

4. Постоянен контрол по отношение на обезвреждането на остатъчни количества 

хранителни отпадъци от кетъринг на плавателните съдове, идващи от страни, в които е 

установена АЧС. 

Отговорник: пристанищните оператори 

Срок: постоянен 

 

II. Кметовете на общини в област Русе да организират свикването на общински 

епизоотични комисии. 

Отговорник: Областна дирекция по безопасност на храните гр. Русе  

Срок: незабавно 

 

 Г-н Румен Попов, управител на „Порт Пристис” допълни, че е необходимо да се 

провери възможността на екарисажа да поеме тези остатъчни количества хранителни 

отпадъци от плавателни съдове. Той обясни, че в „Порт Пристис” не се приемат такива 

отпадъци, а круизните кораби имат устройства за самоунищожаване на битовите отпадъци. 

По-сложна е ситуацията с малките кораби с екипаж от 4 души.  

  

 Други коментари не постъпиха и решенията бяха приети единодушно 

С това дневният ред беше изчерпан и Председателят на Комисията благодари на 

членовете за тяхното участие и  закри заседанието. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 

СВИЛЕН ИВАНОВ 

Заместник областен управител 

 

 


