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Областна администрация Разград

22.10.2018 | Областната епизоотична комисия обсъди превантивни мерки
за предотвратяване възникването на Африканска чума по свинете
Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен откри и ръководи заседание на
Постоянната областна епизоотична комисия, на което бяха обсъдени и приети превантивни
мерки за предотвратяване възникването на болестта Африканска чума по свинете.
На заседанието бяха поканени представители на най-големия свинекомплекс в областта
„Агротайм“ЕООД-Исперих, както и на общините, които попадат в 20-километровата зона на
свинекомплекса. Представители на ръководствата си изпратиха общинските управи в Исперих,
Кубрат и Самуил, не се яви единствено представител на община Завет.
Директорът на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Илиян Драмалиев
призова местните власти да съдействат на ветеринарните служби за провеждане на мащабна
информационна кампания сред собствениците на прасета в личния двор, които не са
регистрирали животните си. Те трябва да бъдат информирани, че отглеждането на прасета за
лична консумация става след регистрация в ОДБХ, а нерегистрираните животни трябва да
бъдат умъртвени. Предложението на Драмалиев за мащабна информационна кампания бе
взето като решение на Постоянната областна епизоотична комисия, като от ОДБХ се
ангажираха да предоставят на кметствата информация за минималните изисквания за лично
стопанство.
Второто решение на комисията бе по предложение на представителите на „Агротайм“. То е
отправено и от двете свиневъдни асоциации в страната до Министерството на земеделието и
горите и БАБХ. Представителите на големите фирми настояват при установяване на огнище на
Африканската чума по свинете да се осигури възможност за придвижване на животни от
засегнатите зони при определени условия по така наречените „санитарни коридори“, което е
жизнено важно, за да се избегне „икономическата смърт“ на ферми в засегнатите райони. И от
името на Постоянната областна епизоотична комисия предложението ще бъде изпратено до
Министерството на земеделието и горите и БАБХ.
И двете предложения бяха приети единодушно от членовете на комисията.
Д-р Драмалиев уточни, че на територията на област Разград има общо 12 по-големи
стопанства, в които се отглеждат свине. „Агротайм“ 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.
На заседанието от ОДБХ-Разград съобщиха още, че е установено ново огнище в Хасковско на
птичи грип, призоваха и по отношение на това заболяване да се завишат мерките за
биосигурност, тъй като на територията на областта също има голямо предприятие в този
сектор, в „Пилко“ се отглеждат 2,5 милиона бройлери.

