РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
УТВЪРДИЛ: /П/
ИРЕНА СОКОЛОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
от заседание на Областната епизоотична комисия
Днес, 19.08.2019 г. от 15:00 часа в зала „Струма”, находяща се на партерния
етаж в сградата на Областна администрация – Перник, се проведе заседание на
Областната епизоотична комисия, в следния състав:
1. Г-жа Ирена Соколова – Областен управител на област Перник
2. Инж. Васил Павлов – Зам. областен управител на област Перник
3. Г-жа Ваня Банкова – Старши експерт към Областна администрация Перник
4. Д-р Елза Драгомирова – Директор на ОДБХ - Перник
5. Д-р Стойне Стойнев – Представител на ОДБХ – Перник
6. Г-жа Радослава Манова – Представител на Община Перник
7. Г-н Димитър Димитров – Представител на Община Радомир
8. Г-жа Детелина Виденова - Представител на Община Брезник
9. Г-н Димитър Боянов – Представител на Община Земен
10. Г-н Васил Станимиров – Кмет на Община Ковачевци
11. Г-н Росен Марков – Представител на РД ПБЗН - Перник
12. Д-р Гергана Георгиева – Представител на РЗИ – Перник
13. Г-н Илиан Илиев – Представител на ОПУ – Перник
14. Г-н Румен Димитров – И.Д. Началник на Областен отдел «Автомобилна
администрация» - Перник
15. Комисар Васил Василев – Представител на ОД на МВР – Перник
16. Г-н Светослав Василев – Началник ГКПП «Стрезимировци»

17. Г-н Пламен Ангелов – Директор на РИОСВ - Перник
18. Г-жа Анна Цветкова – Директор на ОД «Земеделие» - Перник
19. Г-н Кирил Новков – Представител на ДГС Радимир
20. Г-жа Катя Пашова – Представител на ДГС Брезник
21. Г-жа Илиана Стоянова - Директор на ДГС Трън
22. Г-жа Камелия Борисова – Представител на ДГС Земен
23. Г-н Иван Видоловски – Представител на ЛРС – Радомир
24. Инж. Людмила Иванова – Представител на ДЛС «Витошко-Студена»
Заседанието бе открито в 15:00 часа с приветствени думи на г-жа
Соколова: «Добре дошли! Днес провеждаме седмото извънредно заседание на
Областната епизоотична комисия по повод разпространението на заболяването
Африканска чума по свинете (АЧС). Искам да изразя благодарност към всички Вас
за добре свършената работа през изминалите седмици. Благодарение на общите
ни усилия днес имаме привилегията територията на област Перник да няма огнище
на АЧС.»
Тя

допълни,

че

съгласно

указания,

получени

от

Министерство

на

земеделието, храните и горите, от следващата седмица заседанията на Областната
епизоотична

комисия

ще

се

провеждат

всеки

вторник.

Началния

час

на

заседанията остава непроменен.
Г-жа Соколова даде думата на д-р Драгомирова за запознаване членовете
на Комисията с актуалната епизоотична обстановка в страната.
Д-р

Драгомирова

докладва,

че

нови

огнища

на

заболяването

се

установяват ежедневно. Само на 16.08.2019 г. са докладвани три такива. Найблизки до територията на област Перник са огнищата в Благоевградско (гр.
Кресна) и София област. В съседна Сърбия също има официално обявени
положителни проби за АЧС.
Тя акцентира върху продължаващите опити за нелегален внос на храни от
свинско месо през ГКПП „Стрезимировци“, въпреки широката информационна
кампания за рестрикциите. Благодарение на добрата съвместна работа на
служителите на граничния пункт и дежурните специалисти на ОДБХ – Перник, тези
опити биват осуетявани. Обемът на конфискуваните хранителни продукти е голям.
Проби от термично необработените храни се изпращат за анализ в лаборатория в
гр. София.
Д-р Драгомирова сподели, че откритото мъртво прасе в община Трън за
щастие е с отрицателна проба за АЧС. В този контекст, обратната връзка от
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кметовете и кметските наместници за броя на прасетата тип „заден двор“ е от
съществена важност в настоящия момент. Тя добави, че доброволното клане е
най-ефективната мярка за превенция.
Г-жа Соколова предложи на членовете на Областната епизоотична
комисия

да

се

сформира

работна

група

с

представители

на

отговорните

институции, които да обходят общините в областта, при необходимост дори всяко
населено място по отделно и да запознаят населението с позитивите от
доброволното клане като превантивна мярка. „Информираността на населението
следва да се повиши. Медийното отразяване на проблема също е от съществено
значение.“ – добави тя и даде думата на представителите на общините за
докладване на актуална информация по места.
Г-жа Манова докладва, че община Перник е изпълнила всички указания,
касаещи териториите, попадащи в двадесет километровата зона. Приложено са
изпратени и утвърдените списъци за броя на доброволно закланите прасета.
Констативните протоколи, заявленията към тях и информацията за попълването им
са сведени до знанието на кметовете и кметските наместници (на с. Дивотино, с.
Расник и с. Вискяр).
Г-н Димитров докладва, че в община Радомир няма населени места,
попадащи в двадесет километровата зона на индустриални ферми. Препоръката за
доброволно клане на прасетата тип „заден двор“ вече е изпълнена от някои
стопани в населените места на община Радомир. На последната общинска
епизоотична комисия е взето решение за актуализиране на списъците с броя на
прасетата.
Г-жа Виденова докладва, че списъка с доброволно закланите прасета
непрекъснато се актуализира, най-вече що се отнася до гр. Брезник. Броя на
дописаните стопани е около 17-18 човека. Тя добави, че актуализираните списъци
на стопаните, заклали доброволно прасетата си в двадесет километровата зона ще
бъдат подадени към ОА Перник в срок до 26.08.2019 г.
Г-н Боянов докладва, че община Земен няма населени места, попадащи в
двадесет километровата зона на индустриални ферми. Кметовете и кметските
наместници препоръчват на стопаните на прасета тип „заден двор“ да изколят
животните и да съхранят добитото месо по надлежния начин. Той допълни, че на
16.08.2019 г. има подаден сигнал за мъртво прасе в с. Габров дол. Ветеринарен
лекар е посетил населеното място своевременно. Взети са проби за извършване на
изследване за наличие на вируса на АЧС. Трупът е загробен. Очаква се
получаването на резултатите.
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Г-н Станимиров докладва, че община Ковачевци има 6-7 бр. доброволно
заклани прасета в лични стопанства. Стопаните, които отглеждат по-голям брой
прасета с цел търговия, отказват доброволно да намалят броя на животните си.
Той акцентира върху неразрешения до момента проблем с терена за загробване на
общината. Въпросният терен е бил съгласуван от РИОСВ и Басейнова дирекция
през 2016 г., но към момента не отговаря на изискванията. Резервните терени,
подадени

за

съгласуване

също

са

отхвърлени

от

Басейнова

дирекция.

Географските дадености (планинския релеф) на община Ковачевци и множеството
ограничения, разписани от Басейнова дирекция не оставят алтернатива за избор
на релевантен терен (общинска собственост).
Инж. Иванова сподели, че ДЛС „Витошко-Студена“ има идентичен с
община Ковачевци проблем. Предвид карстовия терен, на който е разположено
ловното стопанство, идентифицирането на терен за загробване, който да отговаря
на всички условия е изключително трудна задача. Освен това териториите на ДЛС
„Витошко-Студена“ попадат в обхвата на природен парк (изцяло в Натура 2000),
където има и допълнителни рестрикции.
Г-жа Соколова пое ангажимента да проведе разговори с Директора на
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и Министерство на земеделието,
храните и горите за разрешаване на тези два казуса.
По отношение на необходимостта от предприемане на допълнителни
превантивни мерки за ограничаване разпространението на АЧС, чрез увеличавене
обсега на санитарната зона, тя даде думата на членовете на Комисията за
предложения и коментари.
Г-н Ангелов предложи цялата територия на област Перник да бъде обявена
за санитарна зона. По негово мнение е въпрос на време заразата да се разпростре
и на територията на областта. „Отлагаме във времето нещо неизбежно!“ – добави
той.
Г-жа Соколова подложи на гласуване предложението за обявяване
на цялата територия на област Перник за санитарна зона, в която
стопаните на прасета тип „заден двор“ да имат срок до 10.09.2019 г. за да
заколят доброволно прасетата си и да дезинфекцират по надлежния ред
личните си стопанства. Тези от тях, които изпълнят мярката ще имат право
на финансова помощ за дезинфекция в размер на 300 лв.
"Целта на мярката е територията на област Перник да се запази
чиста от вируса на АЧС и стопаните да могат да използват и консумират
свинското месо, все още годно и незаразено. Грижата за здравите прасета
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в момента, както и за възстановяването на тяхната популация през
следващата година, изисква да извършим превантивни действия сега като
заколим домашните свине и консервираме свинското месо в буркани
(термично обработено). Всеки стопанин, който се погрижи за своите
прасета,

консервира

месото

им

и

обезпаразити

и

дезинфекцира

помещенията, в които са пребивавали, ще получи сумата от 300 лв. за
обезпечаване на санитарно-хигиенните действия. Ограничаването на АЧС
ще позволи на хората да въведат необходимите минимални мерки за
биосигурност, при които да започнат отново да отглеждат без риск свине в
личните си стопанства следващата година. Ежедневно възникнат нови
огнища на зараза и само три области в страната - Кърджали, Кюстендил и
Перник, остават незасегнати на този етап. Пробата от умрялото прасе в с.
Габров дол, от която до дни се очаква изясняване за причините на смъртта
може да е преломния момент за нас." – поясни г-жа Соколова.
Предложението бе гласувано. Бяха преброени 19 гласували „ЗА“ и 4
гласували с „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. Решението се счита за прието.

Поради липса на въпроси и коментари, г-жа Соколова благодари на
присъстващите и закри заседанието.
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