РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
УТВЪРДИЛ: /П/
ИНЖ. ВАСИЛ ПАВЛОВ
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
от заседание на Областната епизоотична комисия
Днес, 05.08.2019 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-н Иво Иванов – И.Д. 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 Владислав Мирчев – Началник отдел КХ към 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 Марин Първанов – Представител на Община Трън

10. Г-н Димитър Боянов – Представител на Община Земен
11. Г-н Любомир Цветков – Представител на Община Ковачевци
12. Г-н Георги Цонев – Представител на РДПБЗН - Перник
13. Г-жа Клара Будинова – Представител на РЗИ – Перник
14. Г-жа Екатерина Петрова – Представител на ОПУ – Перник
15. Г-н Румен Димитров – И.Д. Началник на областен отдел «Автомобилна
администрация»
16. Комисар Васил Василев – Представител на ОД на МВР – Перник

17. Г-н Кирил Дамянов – Началник ГПУ – Трън
18. Г-н Пламен Ангелов – Директор на РИОСВ - Перник
19. Г-жа Анна Цветкова – Директор на ОД «Земеделие» - Перник
20. Г-н Кирил Новков – Представител на ДГС Перник
21. Г-жа Катя Пашова – Представител на ДГС Брезник
22. Г-н Веселин Владов - Директор на ДГС Радомир
23. Г-н Георги Георгиев - Директор на ДГС Трън
24. Г-жа Камелия Борисова – Представител на ДГС Трън
25. Г-н Иван Видоловски – Представител на ЛРС – Радомир
26. Г-н Валери Величков – Представител на ЛРС - Брезник
27. Г-н Пламен Михайлов – Председател на ЛРС – Перник
Заседанието бе открито в 15:00 часа с приветствени думи на инж. Павлов:
«Добре дошли! Днес провеждаме петото извънредно заседание на Областната
епизоотична

комисия

във

връзка

с

разпространението

на

заболяването

Африканска чума по свинете.»
Инж. Павлов допълни, че до знанието на кметовете на общините в област
Перник е сведена изисканата от Министерство на земеделието, храните и горите
информация, а именно:
1.

списък за брой задни дворове и брой свине отглеждани в тях по населени

места;
2.

заверен поименен списък по населени места, съдържащ имена на лицата,

отглеждащи свине в заден двор, с посочен адрес и брой свине;
3.

актуална информация за определените терени за загробване на умрели или

принудително убити свине, съгласно разпоредбите на Наредба № 22 от 10
февруари 2006г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински
продукти.
Той заяви, че такива справки са изпратени по електронен обмен от Община
Ковечевци,

Община

Земен,

Община

Радомир

и

Община

Трън.

На

ръка,

непосредствено преди откриване на заседанието своите справки са подали
Община Перник и Община Брезник.
Инж. Павлов запозна присъстващите с писмо №РД-11-353(5)/02.08.2019 г.
на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, позоваващо се на Заповед
№РД-590/26.07.2019 г. и указващо реда за съгласуване на определените терени
за загробване. Той подчерта, че по силата на посочената по-горе заповед,
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Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ има ангажимент за приоритетно
съгласуване на терените в рамките на два часа от подаването им с номер на
имота, координатен регистър на чупките на имота и точно местоположение на
трупната яма.
По отношение на изпратените до всички държавни горски стопанства,
ловно-рибарски сдружения и Държавно ловно стопанство „Витошко-Студена“
указания, придружени със Заповед №48-48/31.07.2019 г. на министър Танева,
инж. Павлов акцентира върху сроковете за провеждане на информационнообразователните курсове, които следва служителите на ДГС, ДЛС и ловците от ЛРС
да преминат в срок до 01.09.2019 г.
Инж. Павлов даде думата на д-р Мирчев за запознаване членовете на
Комисията с актуалната епизотична обстановка в страната.
Д-р Мирчев докладва, че нови огнища на заболяването се установяват
ежедневно. Тази сутрин са докладвани още 2 огнища в община Самоков и община
Ботевград. „Заболяването наближава територията на област Перник“ – добави той.
Д-р Мирчев подчерта, че срокът за доброволно клане на прасетата тип „заден
двор“, попадащи в двадесет километровата зона на индустриалния свинекомплекс
в с. Петърч е изтекъл на 02.08.2019 г. Той е потърсил обратна връзка от кметовете
на единадесетте населени места, попадащи в обсега на мярката и му е било
докладвано, че мярката е изпълнена. Необходима е обаче официална писмена
информация, с посочени брой прасета обхванати от мярката, заверена от
кметовете на общините. Служителите на ОДБХ нямат правомощия да извършват
самостоятелни проверки на адреси без да бъдат придружавани от представители
на местната власт, оправомощени за извършването на такива.
„Инициативата е в ръцете на кметовете. ОДБХ ще сътрудничи с каквото може!“ –
заяви той.
Д-р Стойнев сподели от гледна точка на практиката, прилагана в такива
ситуации, че проверките на място се извършват след получаването на заповед на
кмета на населеното място за извършване на такива, а състава на групите за
обход включва и представители на ОД на МВР.
Комисар Василев заяви, че служителите на ОД на МВР – Перник имат
готовност

да

съдействат.

Към

момента

нямат

информация

за

възникнало

напрежение във връзка с прилагането на мярката. Контролът е засилен.
Г-жа Манова докладва, че община Перник е изпратила в упоменатия срок
изисканата информация. Има информация за броя на доброволно закланите
прасета в с. Дивотино. За останалите села, попадащи в двадесет километровата
зона ще бъде изпратена допълнително такава информация. Приложено са
изпратени и утвърдените терени за загробване и справка за броя на прасетата в
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общината.
Г-н Димитров докладва, че в община Радомир няма населени места,
попадащи в двадесет километровата зона на индустриални ферми. Провеждат се
регулярно заседанията на Общинската епизоотична комисия. Препоръчано е на
стопаните на прасета тип „заден двор“ да изколят животните и да ги консервират
по разписания от МЗХГ метод. Общината има определен и съгласуван терен за
загробване на умрели и евтаназирани свине.
Г-жа Виденова докладва, че в населените места, попадащи в двадесет
килиметровата зона на индустриалната ферма в с. Петърч, общ. Костинброд е
започнало изпълнението на мярката. Прасетата са клани включително и в събота и
неделя. Към момента кметовете/кметските наместници на населените места правят
обходи за да дадат информация за доброволно закланите прасета.
Г-н Цветков докладва, че община Ковачевци е събрала и изпратила в срок
изисканата информация. Терените са определени и съгласувани преди няколко
години. Има определин и втори терен.
Г-н Първанов докладва, че община Трън е изпратила към Областната
администрация изисканата информация. Приложено са изпратени и набелязани
терени за загробване във всяко населено място. Изготвена е справка за броя на
прасетата в общината. Община Трън препоръчва на стопаните на домашни прасета
да ги заколят доброволно, преди заболяването да е навлязло на територията ѝ.
Г-н Боянов докладва, че община Земен също няма населени места,
попадащи в двадесет килиметровата зона на индустриални ферми. Провеждат се
регулярно заседанията на Общинската епизоотична комисия. Препоръчано е на
стопаните на прасета тип „заден двор“ да изколят животните. Общината има
определен терен за загробване на умрели

и евтаназирани

свине, очаква

съгласуването му от РИОСВ и Басейнова дирекция.
Г-н Ангелов заяви, че РИОСВ ще съгласува терените за загробване,
подадени от кметовете с приоритет. В рамките на два часа ще става съгласуването
при наличие на скица или GPS координати на терена. Поддържа се непрекъснат
контакт с Басейнова дирекция.
Г-н Дамянов заяви, че всички решения, взети на областната и общинската
епизоотична

комисия,

които

касаят

затягане

на

контрола

на

ГКПП

„Стрезимировци“ се изпълняват. Гражданите излизащи от България се информират
за забраната за внос на продукти от свинско месо, а влизащите в България
автомобили биват щателно проверявани за нелегален внос. Дават се и 24-часови
дежурства на пункта от страна на служители на ОДБХ – Перник.
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Г-жа Петрова докладва, че ОПУ – Перник изпълнява предписаните мерки.
Г-н Ангелов отбеляза,

че събраните

от

пътно-почистващите фирми

отпадъци следва да се извозват само и единствено до Регионално депо –Перник.
Г-н Цонев докладва, че РДПБЗН също има готовност да оказва съдействие
на ОДБХ при необходимост. Кадровият състав на Дирекцията е запознат с
указанията на МЗХГ.
Г-н Новков докладва, че половината от набелязаните от тях места за
загробване не са съгласуани от РИОСВ и Басейнова дирекция. Ще се търсят поподходящи терени. Служителите на ДГС Перник са преминали курс за вземане на
проби за АЧС.
Представителите

на

всички

ДГС

на

територията

на

област

Перник

докладваха за същия проблем с терените за загробване. Определят нови терени за
съгласуване в спешен порядък. Също са преминали през обучителния курс,
проведен в ДЛС „Витошко-Студена“.
Във връзка с упоменатия проблем, г-н Ангелов посъветва да се подават за
съгласуване по няколко терена, така че процедурата да премине поне един от тях.
Г-н Величков докладва, че ЛРС Брезник нямат съгласие по вмененото им
задължение за изграждане на допълнителни трупни ями, тъй като това е в
абсолютно противоречие с нормативната уредба, която указва откритите умрели
свине да се загробват на място.
„Имаме изградени ями за СЖП, които не се използват. Няма да изграждаме нови,
за което писмено ще уведомим директора на ДГС Брезник.“ – заяви той.
Г-н Величков допълни, че дружинките са преминали през обучителния курс.
Капани за улов на дива свиня категорично няма да изработват, тъй като ловците
не са инженери, а указания за направата им не са дадени. Финансов ресурс също
не им е осигурен. Той завърши изказването си с апел към отговорните институции
за изграждане на унифициран електронен регистър на положителните пробите за
АЧС, за да могат хората да се информират за районите, в които е регистрирано
заболяването.
Поради липса на други въпроси, инж. Павлов благодари на присъстващите
и закри заседанието.
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