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Областна администрация Разград

02.08.2019 | Областната епизоотична комисия обсъди нови мерки срещу
АЧС и извършените досега дейности
Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен откри и ръководи заседание на
Постоянната областна епизоотична комисия днес.
В него участва и заместник областният управител Евгени Драганов, който представи пред
членовете на комисията заповед на министъра на земеделието, храните и горите Десислава
Танева по отношение на нови мерки срещу разпространението на Африканската чума по
свинете.
Представителите на институции, ангажирани пряко с приемането на мерките, отчетоха
свършеното от предишното заседание. Директорът на Областна дирекция по безопасност на
храните д-р Илиян Драмалиев съобщи, че в повечето общини вече са приключили проверките
за свине от типа „заден двор“. Ветеринарите установили, че превантивната информационна
кампания, проведена след решения на Областната епизоотична комисия, има ефект и
координацията на между институциите относно тази дейност – полиция, ОДБХ, общини – е
добра. Във всички посетени имоти свинете вече са били заколени от собствениците си, няма
напрежение сред населението. Все още не са приключили проверките в общините Разград и
Лозница.
Директорът на ДЛС“Воден Ири Хисар“ инж. Кирил Колев разказа подробности около
установяването на първите 6 положителни проби за АЧС, обявени вчера от Българската
агенция по безопасност на храните. Първоначално е намерено едно мъртво прасе, след
претърсване в района – още 10, а към този момент вече са 32 – заяви Колев. Той увери, че
всички трупове са загробени при изискваните от ветеринарите мерки. Служителите в ловното
стопанство са ангажирани в момента с претърсване за нови случаи, както и с укрепване на
оградата на „Воден Ири Хисар“, тъй като пролуките в нея са предпоставка за разпространение
на заразата извън резервата, както и за навлизане на нови заболели животни. Областният
управител Гюнай Хюсмен припомни, че още на първото заседание по темата за АЧС преди
близо месец Областната епизоотична комисия взе и изпълни решението си да се информира
МЗХГ за необходимостта от отпускане на средства за ремонт на 50-километровата ограда, към
този момент обаче няма отпуснато подобно финансиране, а укрепването от страна на ДЛС
става с налични средства, сили и материали.
По предложение на председателя на Сдружението на зърнопроизводителите Мариела
Йорданова на заседанието бе взето решение експертите от ОДБХ да изготвят кратки
методически указания за земеделските стопани относно прилагане на дезинфекционни мерки
на транспортната техника, с която земеделците работят, тъй като и по този начин може да се
разпространи заразата. На земеделците бе препоръчана още една мярка за биосигурност - да
обработват зърното за фураж в сушилни при определена температура, която унищожава
заразата по зърното.
Мариела Йорданова постави още една тема, свързана с опасността от разпространение на
АЧС – наличието на животински пазар в Кубрат. Представител на Община Кубрат не участва в
заседанието, но членовете на комисията взеха решение да бъдат извършени съвместни
проверки на няколко институции, за да се прекрати тази практика.
На заседанието представители на „Агротайм“ обявиха подробности около сериозните мерки,
които вземат за недопускане на зараза в най-големия свинекомплекс в областта.
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Комисията препотвърди решението на Областния щаб при бедствия и аварии да се продължи
дърводобива, но само от държавни, общински структури и от фирми, които имат договори за
дърводобив, забранява се допускането на индивидуални посещения с цел събиране на
отпадъчна дървесина.
Обсъдени бяха дейностите на общинските управи по отношение осигуряването на места за
загробване на животни и осигуряване на техника за това.

