РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

УТВЪРДИЛ:
ИНЖ. ЕМИЛ КОСТАДИНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
от заседание на Областната епизоотична комисия
Днес, 14.01.2020 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. Инж. Васил Павлов – Зам. областен управител на област Перник
2. Г-жа Ваня Банкова – Старши експерт към Областна администрация Перник
3. Д-р Елза Драгомирова – Директор на ОДБХ – Перник
4. Д-р Красимир Цанков – Представител на ОДБХ - Перник
5. Г-н Радослав Радославов – Представител на община Перник
6. Г-н Димитър Димитров – 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. Комисар Васил Василев – Представител на ОД на МВР – Перник
11. Г-н Кирил Дамянов – Началник ГПУ – Трън
12. Г-н Румен Димитров – Началник на Областен отдел «Автомобилна
администрация» Перник
13. Г-жа Даниела Георгиева – Представител на РЗИ – Перник
14. Г-жа Анна Цветкова – Директор ОД «Земеделие» - Перник
15. Г-н Илиан Илиев – Представител на ОПУ – Перник

16. Г-жа Катя Пашова – Представител на ТП на ДГС Брезник
17. Г-жа Камелия Борисова – Представител на ТП на ДГС Земен
18. Инж. Георги Георгиев – Представител на ТП на ДГС Трън
19. Г-жа Виолета Кирилова – Представител на ТП на ДГС Радомир
20. Г-н Виктор Вучков – Представител на ЛРС Перник
21. Г-н Иван Видоловски – Представител на ЛРС Радомир
Заседанието бе открито в 15:00 часа с приветствени думи на инж. Павлов:
«Добре дошли! Съгласно указания на Министерство на земеделието, храните и
горите, сведени до нашето знание с писмо №91-29 от 10.01.2020 г., стартираме
двуразови месечни заседания. През първа и трета седмица на всеки месец, до
полчаване на други указния.“
Инж. Павлов предложи следния дневен ред за заседанието:
1. Предоставяне на информация относно развитието и разпространението на
заболяването АЧС на територията на страната;
2. Предприемане на действия по изпълнение на Националната програма за
овладяване популацията на безстопанствените кучета
3. Дискусия
Дневния ред бе гласуван и приет с пълно единодушие.
По точка 1 от двевния ред, инж. Павлов даде думата на д-р Драгомирова.
Д-р Драгомирова заяви, че всички проби на отстреляни диви прасета в
Област Перник, от началото на ловния сезон до сега, са отрицателни. Тя също
сподели, че обстановката в страната е много динамична по отношение на
регистрирани нови огнища на заболяването. В рамките на няколко дни са
регистрирани нови 40 случая на положителни проби за АЧС в страната.
„Извършват се проверки за евентуални репопулации на стопанствата в област
Перник. Засега такива не са констатирани.“ - добави тя.
Д-р Цанков, обобщи че от началото на календарната година са обявени
нови 54 огнища на АЧС в страната, от които: 49 при диви свине, 2 в промишлени
свинекомплекси и 3 в лични стопанства. Огнища са регистрирани и в съседните на
област Перник – София област и област Кюстендил.
„В Северна България се наблюдава затихване на заболяването, което към момента
е активно локирано в областите Бургас, Ямбол и Стара Загора.“ – заяви той.
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По негови думи, към момента са тествани повече от 300 проби от
отстреляни прасета на територията на област Перник и всички те са били
отрицателни. Има обаче първа положителна проба за трихинелоза от диво прасе,
отстреляно в землище на община Трън.
Д-р Цанков изостри вниманието върху информацията за първи регистриран случай
на

заболяването

„Птичи

грип“

на

територията

на

Унгария.

Направи

и

предположение, че е възможно заболяването на навлезе и на територията на
страната.
Инж. Павлов благодари за така представената информация. По точка 2 от
дневния ред той запозна присъстващите с текста на писмо от Българска агенция
по безопасност на храните с изх. № 7393-ЗЖКФ от 20.12.2019 г. относно
предприемане

на

действия

по

изпълнение

на

Националната

програма

за

овладяване популацията на безстопанствените кучета.
Д-р Драгомирова поясни, че предложените от Българска агенция по
безопасност

на

храните

мерки

представляват

пилотен

проект,

който

цели

прилагане на модел за овладяване популацията на безстопанствените кучета и
регистрирането им в унифициран регистър. Проблемът обаче се състои в липсата
на актуални нормативни актове на местно ниво за овладяване популацията на тази
група кучета.
Г-н Димитров също взе отношение по въпроса, заявявайки, че Община
Радомир има действаща Наредба за овладяване популацията на безстопанствените
кучета, непрекъснато извършва действия по залавяне на бездомните четириноги,
тяхното обезпаразитяване, кастрация и маркиране.
„Въпреки това, в град Радомир непрекъснато „прииждат“ нови, нерегистрирани от
нас, кучета. И процедурата се повтаря.“ – добави той.
Г-н

Вучков

изрази

опасения,

че

въвеждането

на

регистрационния

механизъм на домашните кучета (съответно и заплащането на данък за тях) ще
бъде в ущърб на възрастните хора в малките населени места, които стопанисват
домашни кучета с цел охрана на иматите си.
Г-н Павлов благодари на членовете на Комисията за изразените мнения и
позиции

и

представи

две

предложения,

които

да

бъдат

отправени

към

Националния епизоотичен съвет, а именно:
1. Да се приеме ясна унифицирана дефиниция на понятието „биосигурност“.
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2. Всеки промишлен свинекомплекс (свинеферма) да се задължи да се
оборудва с инсинератор или екарисаж, който да се ползва за безопасно
елиминиране на животински трупове и инфектирани СЖП.
Предложенията бяха подложени на гласуване и приети с 18 гласа „ЗА“ и два
гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.
Поради изчерпване на дневния ред и липса на допълнителни коментари и
запитвания, заседанието бе закрито.
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