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

ПРОТОКОЛ
от заседание на Областната епизоотична комисия
Днес, 01.10.2019 г. от 15:00 часа в зала „Струма”, находяща се на партерния
етаж в сградата на Областна администрация – Перник, се проведе извънредно
заседание на Областната епизоотична комисия, в следния състав:
1. Г-жа Ирена Соколова – Областен управител на област Перник
2. Г-н Иво Иванов – 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. Г-жа Женя Желязкова – Представител на Община Радомир
6. Г-н Иван Бъчваров – Зам. кмет на Община Брезник
7. Г-н Марин Първанов – Представител на Община Трън
8. Г-н Димитър Боянов – Зам. кмет на Община Земен
9. Г-н Росен Марков – Представител на РД ПБЗН - Перник
10. Г-н Илиан Илиев – Представител на ОПУ – Перник
11. Г-н Румен Димитров – Представител на Областен отдел «Автомобилна
администрация» - Перник
12. Комисар Васил Василев – Представител на ОД на МВР – Перник
13. Г-н Светослав Василев – Началник на ГКПП «Стрезимировци»
14. Г-жа Гергана Георгиева – Представител на РЗИ - Перник
15. Г-н Иван Видоловски – Представител на ЛРС Радомир
16. Г-жа Катя Пашова – Представител на ДГС Брезник

17. Инж. Георги Георгиев – Представител на ТП на ДГС – Трън
18. Г-н Иван Видоловски – Представител на ЛРС - Радомир
Заседанието бе открито в 15:00 часа с приветствени думи на г-жа Соколова:
«Добре дошли! Събрали сме се за да проследим развитието на предприетите мерки
за превенция на заболяването в област Перник. Давам думата на отговорните
институции за докладване.»
За предоставяне на по-детаилна информация, г-жа Соколова даде думата
на д-р Драгомирова.
Д-р Драгомирова заяви, че няма нови потвърдени положителни проби за
АЧС на територията на областта. Основната отговорност към момента е на
държавните горски стопанства, чиито територии попадат в инфектираната зона.
Г-жа Соколова даде думата на комисар Василев за докладване развитието
на казуса с мероприятие на Федерацията по скално катерене, проведено на
28.09.2019 г. в землището на с. Врабча, общ. Трън.
Комисар Василев заяви, че органите на реда са реагирали навременно и
адекватно, във връзка със състезанието по скално катерене. Работено е съвместно
с РПУ - Трън и ГПУ - Трън. Безопасността на състезателите е била гарантирана,
охраната на санитарната зона, намираща се в непосредствена близост – също.
Г-жа Соколова изказа благодарност към г-н Христо Райков, който е
известил за въпросното мероприяние, тъй като Федерацията по скално катерене
не е уведомила по надлежния ред Община Трън за провеждането му.
Тя предостави думата на представителите на държавните горски стопанства за
докладване.
Г-жа Пашова докладва, че всички документи, свързани с откритата мъртва
дива свиня са вече изготвени и изпратени. Мястото е обработено с дезинфектант.
Табелите са поставени. Част от тях в понеделник, друга част – тази сутрин.
Територията в непосредствена близост до мястото, на което е бил открит трупа е
обходена. Няма намерни нови трупове на диви свине.
Инж. Георгиев докладва, че са поставени 4 бр. инфармяцеонни табели. По
негово мнение това е крайно недостатъчно. Ще се изготвят още 5-6 бр. по дадения
образец, които също да бъдат поставени на терен. Предстои претърсване на
ловно-стопанските територии на ДГС Трън, попадащи в ифектираната зона.
Г-жа Соколова извести членовете на Областната епизоотична комисия за
входираната от Община Трън официална молба за допускане извършването на
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дърводобивни

мероприятия

в

горски

територии,

попадащи

в

обхвата

на

инфектираната зона при спазване на мерки за биосигурност. Като мотив за
искането са изтъкнати икономическите загуби, които търпят фирмите, сключили
договори за санитарна сеч с Община Трън и предплатили 100% авансово сумите
по договорите.
Тя заяви, че по силата на т. III от Заповед № РД48-48/31.07.2019 г.
гласяща, че в зоните с ограничен достъп могат да се извършват неотложни
дейности от лица, които нямат отношение към претърсването и прилагането на
мерките за предотвратяване и ликвидиране на болестта по ред и условия
определени от Областната епизоотична комисия, молбата ще бъде подложена на
гласуване.
Г-жа

Соколова даде думата

на

д-р Драгомирова за

изказване на

аргументирано експертно становище по казуса.
Д-р Драгомирова заяви, че съгласно указания, дадени от Министерство на
земеделието, храните и горите, дърводобивните мероприятия не се считат за
неотложни дейности (горските сечи и извоза на дървесината до временни горски
складове). За неотложна дейност може да се приеме само транспортирането на
вече добита дървесина от временни горски складове, но при положение, че се
спазват

всички

мерки

за

биосигурност.

Тя

добави,

че

рестрикциите

в

инфектираната зона са валидни за срок от 2 месеца (ако няма регистриран нов
случай на АЧС).
Г-жа Соколова подложи на гласуване отправеното искане от страна
на

Община

Трън

за

разрешаване

на

дърводобивни мероприятия в

инфектираната зона при спазване на съответните мерки за биосигурност.
Членовете на Областната епизоотична комисия гласуваха с 2 гласа
„ЗА“, 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ и 13 гласа „ПРОТИВ“. Решението не се
приема.
Г-жа Соколова обобщи, че отхвърлянето на предложението за разрешаване
на дърводобивни мероприятия в инфектираната зона на констатиран случай на
заболяването Африканска чума по свинете показва осъзнатата позиция на членовете
на Комисията по отношение на прекомерно високия риск от разпространение на
патогена при извършване на подобен вид дейности от лица, нямащи отношение към
дейностите по осигуряване на биосигурност.
Тя

добави,

че

за

неотложна

дейност

може

да

се

приеме

само

транспортирането на вече добита дървесина от временни горски складове, но при
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положение, че за целта е изпратено мотивирано предложение от страна на
съответното

държавно

горско

стопанство

към

ОДБХ

Перник

и

Областна

администрация Перник. Мотивираното предложение следва да е аргументирано с
предвидените

мерки

за

биосигурност

–

определяне

на

безопасен

маршрут,

преминаване през пропусквателни пунктове за дезинфекция на хора и транспортни
средства и др.
Г-жа Соколова даде думата на членовете на Комисията за въпроси и
коментари. Поради липса на такива заседанието бе закрито.
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