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

ПРОТОКОЛ
от заседание на Областната епизоотична комисия
Днес, 16.07.2019 г. от 13:30 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 Красимир Цанков – Представител на ОДБХ – Перник
6. Д-р Петър Дойчев – Представител на БВС
7. Г-жа Росица Рангелова – Представител на Община Перник
8. Г-жа Любка Димитрова – Представител на Община Радомир
9. Г-жа Люблена Петрова - Представител на Община Брезник
10. Г-н Марин Първанов – Представител на Община Трън
11. Г-н Димитър Боянов – Представител на Община Земен
12. Г-н Илиан Илиев – Представител на Община Ковачевци
13. Г-н Росен Марков – Представител на РДПБЗН - Перник
14. Г-н Кирил Дамянов – Началник ГПУ – Трън
15. Г-н Дамян Дамянов – Директор ЮЗДП - Благоевград
16. Д-р Елка Иванова – Представител на РЗИ - Перник
17. Г-н Илиан Илиев – Представител на ОПУ - Перник

18. Г-н Димитър Попов – Директор на ОД на МВР – Перник
19. Г-жа Анна Цветкова – Директор на ОД «Земеделие» - Перник
20. Инж. Драгомир Пенчев – Директор ДЛС Витошко-Студена
21. Г-н Юри Ценев – Представител на ИАРА
22. Г-н Георги Георгиев - Директор ТП ДГС Трън
23. Г-н Веселин Владов - Директор ТП ДГС Радомир
24. Г-н Ивайло Банков – Специалист към ЛРС – Радомир
25. Г-н Виктор Вучков – Председател на ЛРС – Перник
Заседанието бе открито в 13:30 часа с приветствени думи на г-жа
Соколова:
«Колеги, приветствам Ви с «Добре дошли!». Днес сме се събрали, във връзка с
координирането на мерки за превенция и контрол на заболяването Африканска
чума по свинете (АЧС). Свикваме тази извънредна среща предвид бързото
разпространение на болестта на територията на страната.»
Г-жа Соколова поясни, че предвид създалата се тежка епизоотична
обстановка относно появата и разпространението на болестта „Африканска чума
по свинете“, с писмо №91-684/12.07.2019 г. на Министерство на земеделието,
храните и горите се въвеждат следните мерки:
1.

Във всички животновъдни обекти, където е констатирано заболяването,

животните се умъртвяват с цел предотвратяване на неговото проникване и
разпространение

на

територията

на

страната.

Труповете

на

принудително

умъртвените животни и контаминирания материал ще бъдат унищожавани чрез
загробване под официален надзор и по начин, недопускащ разпространяване на
болестта. В тази връзка, следва кметовете на всички общини да определят местата
за загробване на принудително убитите животни, засегнати от заболяването и
контаминирания материал, съгласно изискванията на Наредба № 22 от 10
февруари 2006 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински
продукти и на продукти, получени от тях, и на специфичнорискови материали
извън обектите, регистрирани в РВМС.
2.

Рискът от проникване на инфекциозния причинител чрез свинско месо и

продукти от свинско месо с личния багаж на пътници, екипаж и водачи на МПС и
хранителни отпадъци от влакове, автобуси, леки автомобили, самолети и кораби е
изключително голям. Това са най-рисковите продукти, обезвреждането на които е
важна

мярка

при

борбата

със

заболяването.

Най-рисков
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изхвърлянето на такива отпадъци без обезвреждането им на сметищата. В тази
връзка е необходимо съвместно с органите на Агенция „Пътна инфраструктура“ да
организирате почистването на пътни отбивки, паркинги и на местата за почивка на
пътуващите. В съответните населени места следва кметовете да определят места
за транспортиране, съхранение и обезвреждане на отпадъците. Определените
места от кметовете да бъдат предварително съгласувани с Областните дирекции по
безопасност на храните. След почистване на местата е необходимо да се извърши
дезинфекция с препарат „Виркон - S”.
3.

За областите в близост до гранични пунктове от особено значение е

осъществяването

на

стриктен

контрол

на

преминаващите

лица,

с

цел

предотвратяване въвеждането на територията на Република България за лична
консумация на свинско месо, суровини и храни, съдържащи в състава си свинско
месо от държави в които има установени огнища на болестта „Африканска чума по
свинете“. В тази връзка следва да се осъществява ежедневен мониторинг на
преминаващите.
4.

В ежеседмично провежданите епизоотични комисии по места да бъдат

включени представител от АПИ, както и представители на Областните дирекции
„Земеделие“. За дейността на комисиите да се предоставя ежеседмичен протокол
с набелязани мерки и действия в Министерство на земеделието, храните и горите.
5.

Областните дирекции „Земеделие“ ще оказват логистично съдействие на

кметовете и ОДБХ при организирането на инвентаризацията на животните,
отглеждани във ферми за лична консумация, тип „Заден двор“ извън зоните.
Г-жа Соколова добави, че е необходимо до знанието на населението да се
сведе следната информация, подадена от Министерство на земеделието, храните и
горите:
„•Африканската чума по свинете (АЧС) е вирусно силно опасно и заразно
заболяване, с висока заболеваемост и смъртност по свинете (диви и домашни).
•Вирусът на АЧС е силно устойчив в околната среда и в продукти от свинско месо,
които не са термично преработени (от 3 до 6 месеца в пресни продукти).
•Няма разработена ваксина и няма ефективно лечение срещу заболяването.
Единственият начин за борба с АЧС прилаган в над 23 държави, на 3 континента е
хуманно умъртвяване на всички заразени и контактни свине.
•В огнище с констатиран случай на АЧС се взема кръвна проба от всяко
съмнително болно, контактно или умряло прасе за установяване на вируса и
определяне степента на разпространението му.
•Хората и другите видове животни не боледуват!!!
•Вирусът на АЧС се предава лесно и бързо:
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- с болни свине и/или свине, които са били в контакт с болни такива;
- с хора, които са били в контакт с болни свине/или потенциално заразени
свине;
- със замърсено оборудване, помещения, превозни средства, инструменти, дрехи;
опаковки (найлонови пликове, кутии и др.), в които е било съхранявано заразено
месо;
- с продукти от месо, добито от болни или съмнително болни свине, които
термично не са преработени (сурово-сушени месни продукти (луканки, суджуци,
наденици, сланина, маринована сланина, кожи и др.).
ЗАТОВА СЕ ВЪВЕЖДА КОНТРОЛИРАН ДОСТЪП НА ВЪНШНИ ЛИЦА В ЗОНА НА
ОГНИЩА НА АЧС. ЗАБРАНЯВА СЕ ВНАСЯНЕ И ИЗНАСЯНЕ НА ОБОРУДВАНЕ и
ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ДОБИТИ ОТ СВИНЕ, КОИТО НЕ СА ПРЕМИНАЛИ ВИСОКА
ТЕРМИЧНА ПРЕРАБОТКА ОТ ОГНИЩА И НАДЗОРНИ ЗОНИ.
ВАЖНО Е:
•Домашните

свине

да не се

хранят

с отпадъци, включително

кухненски,

съдържащи остатъци от свинско месо или месни продукти от свинско месо,
включително и с прясна трева и фуражи, които не са съхранявани най-малко 60
дни.
•Домашните свине да се отглеждат по начин, недопускащ контакт с диви свине.
•Потенциално замърсени транспортни средства, оборудване и фуражи не бива да
бъдат внасяни в стопанства със свине.
•В стопанства със свине не бива да бъдат допускани хора, които са:
o

били в контакт със заразени домашни свине;

o

били в контакт с диви свине;

o

били на местонахождението на огнище на Африканска чума по свинете;

o

участвали в ловни излети, дърводобрив и др.

•

Да

се

извършват

стриктни

проверки

на

транспортните

средства

за

нерегламентирано транспортиране на дивеч и живи животни. При установяване на
такова незабавно да се уведоми съответната ОДБХ.
•

При установявяване или получаване на сигнали за умрели диви или

домашни свине да бъде своевременно уведомена съответната ОДБХ.“
Г-жа Соколова даде думата на д-р Драгомирова за предоставяне на
допълнителна информация.

Д-р Драгомирова уточни, че това е втора поредна среща на Областната
епизоотична комисия по повод необходимостта от предприемане на привантивни
мерки за защита от АЧС, в рамките на тази календарна година. Тя добави, че на
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територията на област Перник няма регистрирани заболели животни до момента,
но до края на седмицата трябва да бъдат свикани общинските епизоотични
комисии.
„На територията на гр. Перник и гр. Радомир, по мое мнение, има голям брой
нерегистрирани домашни свине – тип „заден двор“, което е доста притеснително.
Служителите на ОДБХ разчитат на съдействие от страна на кметовете и кметските
наместници, които да ги информират къде и колко животни има и така те да бъдат
обхванати от ветеринарните лекари.“ – добави тя.
Допълни също, че превантивните мерки на ГКПП Стрезимировци остават в
сила. Автоматизираната система за дезинфекция на преминаващите МПС работи.
ОДБХ си сътрудничи много добре със служителите на ГКПП Стрезимировци.
Д-р Драгомирова подчерта, че в момента най-важно е да се спазват
превантивните мерки и стопаните да бъдат бдителни за здравето на своите
животни. При съмнителна смърт на домашно прасе, веднага да се подаде сигнал в
ОДБХ – Перник.
Г-жа Соколова даде думата на г-н Дамянов.
Г-н Дамянов заяви, че АЧС се разпространява много бързо и е необходимо
институциите да координират своите действия в по-ранен етап. Местата за
загробване следва да се определят предварително. Съхранението на отстреляните
диви прасета до получаването на резултат от взетите проби също е проблемна
област, по мнение на г-н Дамянов. Самите проби също се бавят (около 15 дни). В
заключение той допълни, че ЮЗДП е готово да сътрудничи с технически средства
и логистика на ЛРС. Въпреки това, превенцията на международните пътища и
животните тип „заден двор“ са от първостепенно значение.
Г-жа Соколова даде думата на г-н Илиев.
Г-н Илиев поясни, че ОПУ – Перник е уведомило почистващите фирми, с
които работи по поддръжка на пътната инфраструктура.
Г-жа Соколова даде думата на д-р Дойчев.
Д-р Дойчев заяви, че практикуващите ветеринарни лекари няма как да
подават информация за това какъв брой прасета тип „заден двор“ има в дадено
населено

място.

информация.

По

Кметовете и
негово

кметските наместници

мнение,

следва

да

се

следва

вземат

да имат

мерки

и

тази
срещу

транспортирането и търговията „от врата на врата“ на домашни прасета, идващи
от други области.
Г-жа Соколова благодари за така представената информация и обобщи
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предложените допълнителни мерки за превенция на заболяването.
В заключение Областната епизоотична комисия прие следните
решения:
1.

Провеждане

на

широка

информационна

кампания

за

запознаване

на

населението със заболяването Африканска чума по свинете;
2. Незабавно свикване на общинските епизоотични комисии;
3. Свикване на общоселски събрания за информиране на населението;
4. Идентифициране, по места, на стопаните на домашни прасета тип “заден двор”
и предлагане на информиран избор за продължаване или не на отглеждането им;
5. Идентифициране на места за загробване на мъртви животни;
6. Непрекъснат процес на почистване на паркингите по международните трасета
от отпадъци, пренасящи зараза;
7. Проверка и дезинфекция на превозните средства за живи животни и фуражи;
8.

Идентифициране

на

ОДБХ

като

координиращо

звено

при

сигнали

за

потенциално заразени животни;
9. Информиране на крайпътните заведения за въвеждането на стриктни мерки за
недопускане остатъците от храна в тях да стига до прасетата в “заден двор”;
10. Осъществяване на максимално бързо загробване на открити мъртви диви
прасета;
11. Свикване на ежеседмични срещи на Областна епизоотична комисия.
Поради липса на въпроси, г-жа Соколова благодари на присъстващите и
закри заседанието.
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