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

ПРОТОКОЛ
от заседание на Областната епизоотична комисия
Днес, 08.10.2019 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. Г-н Иво Иванов – Зам. областен управител на област Перник
3. Г-жа Марчела Василева – Старши експерт към Областна администрация
Перник
4. Д-р Елза Драгомирова – Директор на ОДБХ – Перник
5. Д-р Красимир Цанков – Представител на ОДБХ – Перник
6. Г-жа Женя Желязкова – Представител на Община Радомир
7. Г-жа Детелина Виденова – Представител на Община Брезник
8. Г-н Марин Първанов – Представител на Община Трън
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-жа Гергана Георгиева – Представител на РЗИ - Перник
14. Г-жа Катя Пашова – Представител на ТП на ДГС Брезник
15. Г-жа Камелия Борисова – Представител наТП на ДГС Земен

16. Инж. Георги Георгиев – Представител на ТП на ДГС Трън
17. Инж. Веселин Владов – Представител на ТП на ДГС Радомир
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. Ловният сезон стартира, а ловните
мероприятия

са

възможност

за

редуциране

популацията

на

дивата

свиня,

следователно за намаляване риска от разпространение на заболяването.»
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.
Тя допълни, че по силата на Заповед № РД 48-61/01.10.2019 г. на
Министъра на земеделието, храните и горите се обособяват три подзони - А, Б и В
в инфектираните зони около констатиран случай на АЧС. Те са с определена площ
и специфичен режим на рестрикции в тях. Зона А е около 3 кв. км (радиус 1 км),
контролът в нея е засилен. Спазват се всички мерки за биосигурност, щателни
претърсвания, а ловът е забранен. Зона Б

е с площ не по-малка от 25 км. и

радиус 3 кв. км. Също се спазват мерки за биосигурност, извършват се и
претърсвания. Разрешени са следните видове лов: индивидуален, лов с капани и
групов лов без кучета. Зона В – площ не по-малка от 172 км. и радиус около 8 кв.
км. В тази зона са разрешени всички видове лов. Бдителността на ловците,
летовниците, туристите и населението следва да е повишена. При намиране на
труп на дива свиня, своевременно да се сигнализира на телефон 112.
„Основната цел на решението за намаляване на инфектираната зона около
констатиран случай на АЧС е необходимоста от редуциране популацията на дивите
свине чрез провеждане на ловни мероприятия. Указанията към Заповедта на МЗХГ
разписват, че в инфектираната подзона А се ограничава достъп на лица, които
нямат отношение към претърсването, предотвратяването и ликвидирането на
болестта. Претърсването за трупове на диви свине там ще става без кучета по
график от лица, които са упълномощени съгласно Закона за лова и опазване на
дивеча и държавните предприятия, които стопанисват дивеч на територията на
съответната подзона. В другите две подзони – Б и В могат да се извършват
горскостопански и селскостопански дейности – събиране на гъби, билки, трюфели,
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туризъм при осигуряване и спазване на мерките за биосигурност.“ – заяви д-р
Драгомирова.
Тя добави, че двуседмичната мисия на експерти от Европейската комисия
по повод прилаганите мерки за борба с АЧС е завършила. Експертите са дали
добра оценка за действията на институциите и обществото, както на национално,
така и на регионално ниво.
Г-жа Соколова предостави думата на представителите на държавните
горски стопанства за докладване.
Инж. Владов докладва, че на територията на ДГС Радомир са отстреляни
над 30 диви прасета. От всички тях са взети проби по надлежния ред. Съставени
са протоколи. Заповед № РД 48-61/01.10.2019 г. е сведена до знанието на всички
служители на ДГС Радомир.
Инж. Владов изказа мнение, че контейнерите за пробовземане са прекалено малки
и следва да се помисли за по-големи такива.
Г-жа Пашова докладва, че на територията на ДГС Брезник са отстреляни 5
бр. прасета. Пробите от тях са изпратени за лабораторен анализ. Разписаните в
Заповед № РД 48-61/01.10.2019 г. указания се спазват стриктно. Поставени са
табели, указващи трите подзони – А, Б и В.
Инж. Георгиев докладва, че на територията на ДГС Трън са отстреляни 13
бр. прасета. Проби от десет прасета са изпратени за анализ, три проби тепърва ще
се изпращат. Стриктно се спазват указанията за подзоните.
Г-жа Соколова даде думата на членовете на Комисията за въпроси и
коментари. Поради липса на такива заседанието бе закрито.
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