
ПРОТОКОЛ №9/26.08.2019 г. 

от заседание на Постоянно действащата междуведомствена областна епизоотична 

комисия 

 

Заседанието беше проведено от 10:00 ч. в зала 1 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 (АЧС); 

Докладва: д-р Георги Дяков – директор 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. Разглеждане на документи, изискуеми за подпомагане с 300 лв. на 

собствениците на доброволно умъртвени прасета, отглеждани в стопанства тип „заден 

двор“; 

Докладват: представителите на общини 

4. Разни. 

 

По първа точка от дневния ред д-р Георги Дяков – директор на Областна 

дирекция по безопасност на храните – Русе представи наличната информация по 

отношение разпространението на АЧС и предприетите действия от компетентните 

органи. Стана ясно, че е констатирано едно ново огнище на заболяването при диво 

прасе в землището на село Тръстеник, община Иваново, с което общият брой на 

случаите на африканска чума по дивите свине в региона става девет. Евтаназирането на 

животните от комплекса в с. Караманово не е завършило, като очакванията са това да 

се случи до края на седмицата. 

По втора и трета точка от дневния ред беше изяснено, че всички документи са 

налични и могат да бъдат предоставени на областния управител за одобрение. 

Представителите на общини направиха резюме на внесените от тях документи, след 

което се пристъпи към гласуване на следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

Постоянно действащата междуведомствена областна епизоотична комисия 

приема постъпилите от общините списъци и съпътстващи документи по процедурата за 

подпомагане собствениците на доброволно умъртвени прасета, отглеждани в 

стопанства тип „заден двор“ и ги предоставя на областния управител за одобрение. 

Решението беше прието единодушно. 

Д-р Дяков обърна внимание, че всички списъци трябва да бъдат поставени на 

видно място в населените места, за които се отнасят и публикувани на интернет 

страницата на съответната община. 

По т. Разни не постъпиха изказвания и г-н Иванов закри заседанието. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 

СВИЛЕН ИВАНОВ 

Заместник областен управител 

За областен управител на област Русе 

(съгл. Заповед №2-95-00-586/28.08.2019 г.) 


