РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РАЗГРАД
УТВЪРЖДАВАМ :
ЗА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
ПО ЗАПОВЕД № ЧР-04-002/14.02.2019 г.
ЕВГЕНИ ДРАГАНОВ
Зам. Областен управител

ПРОТОКОЛ
№ 1/19.02.2019 г.
Днес, 19.02.2019 г., в Областна администрация Разград се проведе заседание
на Постоянно действащата междуведомствена областна епизоотична комисия.
На заседанието присъстваха:
Приложен присъствен списък.
Зам. областният управител Евгени Драганов, който ръководи заседанието,
приветства присъстващите при откриването на заседанието и обяви дневния ред:
1. Запознаване със Заповед № РД11-321/13.02.2019 г. и Заповед № РД 11322/13.02.2019 г. на заместник изпълнителния директор на БАБХ доц.
Тодорка Янковска-Стефанова.
Докладва: Д-р Илиян Драмалиев – директор на ОДБХ Разград
2. Превантивни мерки за предотвратяване възникването на болестта
Африканска чума по свинете на територията на област Разград.
Докладва: Д-р Илиян Драмалиев – директор на ОДБХ Разград
3. Разни.
Присъстващите на заседанието единодушно приеха дневния ред.
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Eвгени Драганов информира присъстващите, че конкретен повод за свикване
на комисията и основен акцент в нейния дневен ред е констатиран положителен
резултат за болестта Африканска чума по свинете при дива свиня в землището на
кв. Повеляново, общ. Девня, обл. Варна, след което предостави думата на д-р
Юлиян Йорданов – началник отдел „ЗЖ“ в ОДБХ – Разград по първа точка от
дневния ред.
Д-р Йорданов запозна присъстващите със Заповед № РД11-321/13.02.2019 г.
и Заповед № РД 11-322/13.02.2019 г. на заместник изпълнителния директор на
БАБХ доц. Тодорка Янковска-Стефанова, във връзка с констатиран положителен
резултат за болестта Африканска чума по свинете при дива свиня в землището на
кв. Повеляново, общ. Девня. „Нас ни касаят тези заповеди, защото сме на
границата на движение на тези животни“, допълни още той, като информира
участниците в заседанието, че основен разпространител на болестта са дивите
прасета и обърна внимание на сериозните превантивни мерки при лов. Той
съобщи, че болестта е констатирана при четири диви прасета в област Добрич,
които са отстреляни в ловно стопанство в землището на село Българево.
Предприети са необходимите мерки за превенция и ограничаване на
разпространението на инфекцията. Създадени са зони на ограничение, а надзорът
при дивите и сред популацията домашни свине е засилен.
По 2 т. от дневния ред директорът на Областната дирекция по безопасност на
храните д-р Драмалиев уточни, че на територията на област Разград има общо 12
по-големи стопанства, в които се отглеждат свине. „Агротайм“ ЕООД – гр.
Исперих е най-голямото с 40 000 животни, регистрирано е като ферма от
промишлен тип, а останалите 11 са ферми клас „А“. Ако някое от тези стопанства
попадне в 20-километрова зона на установено огнище, ще се наложи
унищожаване на животните в него, което ще доведе до големи икономически
загуби. Той припомни, че отглеждането на прасе в така наречения „заден двор“ се
разглежда от Закона за животновъдството, като дейност на животновъден обект
на физическо лице за лични нужди. В случая най-важното изискване към
собственика е да направи регистрация в Областната дирекция по безопасност на
храните и да сключи договор с официален ветеринарен лекар. Д-р Драмалиев
информира още, че собствениците на прасета имат право да отглеждат най-много
3 прасета за лична консумация, без свине-майки и призова също за бдителност
ловците, които са и собственици на такива стопанства, тъй като рискът от
пренасяне на заразата в такава ситуация е голям. Той предложи да се изпратят
писма до кметовете на общините на територията на областта да информират
собствениците на прасета в личния двор, че отглеждането на прасета за лична
консумация става след регистрация в ОДБХ. „В случая най-важното изискване
към собственика е да направи регистрация в Областната дирекция по безопасност
на храните и да сключи договор с официален ветеринарен лекар“, допълни още др Драмалиев.
Участниците в заседанието са категорични, че разпространението на силно
заразната Африканска чума по свинете може да бъде спряно единствено чрез
строг контрол на всички животновъдни обекти – от най-малките, в които се
отглежда по едно животно в задния двор, до индустриалните свинекомплекси,
където има десетки хиляди животни.
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Управителят на „Агротайм“ ООД Иван Иванов сподели, че 150 човека
работят пряко, а още 1000 са косвено ангажирани с дейността в най-големия
свинекомплекс на територията на Област Разград. Той предложи институциите за
извършват по-строг контрол при проверките си в няколко аспекта – по отношение
на нерегламентираните пазари за животни, на малките цехове, които преработват
месо и имат възможност да го смесят с месо от диво животно. Според него в т.н.
„задни дворове“ е занижено или липсва ниво на биосигурност. Управителят на
свинекомплекса предложи да се засили биосигурността в 10 километровата зона,
да се намерят механизми, които да спрат отглеждането на прасета в личните
стопанства, да се засили контрола при превоз и търговия с животни. Според г-н
Иванов, ако не се вземат спешни мерки по отношение на болестта Африканска
чума по свинете икономическите последици за отраслите свиневъдство и
месопреработка могат да бъдат значителни.
Шефът на ДЛС “Воден – Ири Хисар“ Кирил Киров съобщи, че миналата
година на територията на ловното стопанство са отстреляни 440 диви прасета, той
сподели един от основните проблеми при установяване на заразата – в страната
има само една действаща лаборатория и това затруднява диагностиката. От
ОДБХ-Разград обявиха, че това е променено, тъй като институтите също вече
имат правомощия да изследват проби, с което лабораториите се увеличават с още
три. Пробите от Разградско ще се изпращат във Велико Търново.
Всички участници в заседанието се обединиха около становището, че много
важна е ролята на местната власт при прилагане на превантивните мерки срещу
появата и разпространението на Африканската чума по свинете.
Заместник областният управител Евгени Драганов пое ангажимент да
предложи на Областния управител Гюнай Хюсмен в най-скоро време да
организира среща с общинските кметове на общините в близост на „Агротайм“ –
Исперих, Кубрат, Завет, Самуил и Разград, за да се уведоми чрез тях населението
за превантивните мерки.
В заключение и като резултат от проведените обсъждания по дневния ред,
Областната епизоотична комисия взе следните

РЕШЕНИЯ:
1. Да се свикат Общинските епизоотични комисии.
2. Ограничаване достъпа до пазарите на живи животни - ако се организират
такива.
3. Кметовете на населени места да информират Официалните ветеринарни
лекари по общини в случай, че имат информация за нерегламентирано
отглеждане на прасета с цел изпълнение мерките по ЗВД.
4. Да се засили контрола за нерегламентирано движение на животни /без
ветеринарномедицинско свидетелство и без идентификатори/. Органите на
МВР да уведомяват ОДБХ - Разград при установяване на такова.
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5. Да се инспектират местата за съхранение на труповоте на отстреляните
диви свине и спазват стриктно мерките за биосигурност след отсрел на
дива свиня упоменати в Заповед РД 11-322/13.02.2019г. – VI т. 5-11.
Други коментари, препоръки или предложения не бяха направени, поради
което дневният ред бе изчерпан, а заседанието – закрито.
Настоящият протокол се състави в 2 еднообразни екземпляра.
Приложение: Присъствен списък

Съставил протокола:
Диана Петрова – Секретар на
Постоянно действащата междуведомствена
областна епизоотична комисия.
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