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

ПРОТОКОЛ
от заседание на Областната епизоотична комисия
Днес, 21.08.2019 г. от 14:00 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. 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 Стойне Стойнев – Представител на ОДБХ – Перник
6. Д-р Петър Дойчев – Представител на БВС
7. Г-н Владислав Караилиев – Зам. кмет на Община Перник
8. Г-н Димитър Димитров – Зам. кмет на Община Радомир
9. Г-жа Васил Узунов - Кмет на Община Брезник
10. Г-жа Румяна Младенова – Зам. кмет на Община Трън
11. Г-н Димитър Сотиров – Кмет на Община Земен
12. Г-н Васил Станимиров – Кмет на Община Ковачевци
13. Г-н Росен Марков – Представител на РД ПБЗН - Перник
14. Д-р Гергана Георгиева – Представител на РЗИ – Перник
15. Г-н Илиан Илиев – Представител на ОПУ – Перник
16. Г-н Румен Димитров – И.Д. Началник на Областен отдел «Автомобилна
администрация» - Перник

17. Комисар Васил Василев – Представител на ОД на МВР – Перник
18. Г-н Светослав Василев – Началник ГКПП «Стрезимировци»
19. Г-н Пламен Ангелов – Директор на РИОСВ - Перник
20. Г-жа Анна Цветкова – Директор на ОД «Земеделие» - Перник
21. Г-н Дамян Дамянов – Директор на ЮЗДП - Благоевград
22. Г-н Кирил Новков – Представител на ДГС Радимир
23. Г-жа Катя Пашова – Представител на ДГС Брезник
24. Г-жа Илиана Стоянова - Директор на ДГС Трън
25. Г-жа Камелия Борисова – Представител на ДГС Земен
26. Г-н Ивайло Банков – Представител на ЛРС – Радомир
27. Г-жа Елена Аргирова – Представител на БД «Западнобеломорски район»
28. Г-жа Павлина Шкалова – Представител на БД «Западнобеломорски район»
Заседанието бе открито в 14:00 часа с приветствени думи на г-жа
Соколова: «Добре дошли! Причината за днешното извънредно заседание на
Областната епизоотична комисия е доказаната положителна проба, взета от диво
прасе, хванато в капан на територията на Държавно ловно стопанство «ВитошкоСтудена».
Г-жа

Соколова

даде

думата

на

г-н

Дамянов

за

докладване

на

фактологията по случая.
Г-н Дамянов заяви, че прасето с установената положителна проба е
открито на територията на Държавно ловно стопанство «Витошко-Студена», но
попада в обхвата на София област, а не на област Перник. Дивото прасе е хванато
в капан, заложен в близост до с. Ярлово, община Самоков. Следователно все още
област Перник е незасегната от вируса на АЧС.
„Предстои издаване на заповед за обявяване на инфектирана зона (от
Директора на БАБХ). Следва издаване на заповед и от Изпълнителна агенция по
горите, която ще определи ловно-стопанските райони, които попадат в обхвата на
инфектираната зона. Ловът се преустановяна и започват активни мероприятия по
претърсване на територията за нови трупове на диви свине. В рамките на няколко
часа ще стане ясно дали зоната засяга само с. Боснек или с. Чуйпетлово, селата
Горна и Долна Диканя също попадат. “ – добави той.
Г-н Дамянов поясни, че към момента са изследвани над петдесет проби,
взети от други уловени в ДЛС „Витошко-Студена“ диви свине и всички те са
отрицателни. Що се отнася до невъзможността за съгласуване на терени за
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загробване на територията на ловното стопанство, поради попадането му в
границите на Природен парк „Витоша“, той заяви, че се обсъждат варианти за
екарисаж.
Д-р Драгомирова докладва, че Протокол от изпитване №1430- АЧС от
20.08.2019 г. потвърждава наличие на вируса на АЧС в една от пробите,
изпратени от ловното стопанство.
„Благодарение на добре свършената работа от служителите на ДЛС „ВитошкоСтудена“

всички

проби

имат

маркировка

и

координати

от

мястото

на

пробовземане. Обекта за преработка на дивеч, намиращ се на територията на
ловното стопанство се запечатва. Търси се вариант за екарисаж, но това решение
следва да бъде взето от Централното управление на БАБХ. Хубавата новина от
деня е, че пробата от мъртвото прасе в с. Габров дол е отрицателна.“ – допълни
тя.
Г-жа Соколова обобщи, че област Перник се намира в ситуация на
повишен риск. „Предвид факта, че трима членове на Областната епизоотична
комисия се въздържаха от подкрепа на решението за обявяване територията на
област Перник за санитарна зона, предполагам че все още има степен на
неразбиране на сериозността на заболяването и икономическите последици от
нея.“ – допълни тя.
Г-жа Соколова отправи апел към кметовете на общините, в рамките на деня
да свикат извънредни срещи с кметовете/кметските наместници, председателите
на ловните дружинки, лидерите на местни общности, целящи в максимално бърз
порядък да бъдат приканени стопаните да заколят доброволно своите прасета. Тя
поясни, че заболяването непрекъснато разраства териториалния си обхват и е
въпрос на време да навлезе и в област Перник. При установяване на положителна
проба при прасе тип „заден двор“ се пристъпва към незабавна евтаназия на
всички прасета в три километровата зона от огнището на заразата, а в десет
километровата зона се вземат проби от всички свине. В този ред на мисли е от
особена важност да се действа своевременно.
Д-р Драгомирова разясни, че в споменатите от г-н Дамянов населени
места – с. Боснек, с. Чуйпетлово и селата Горна и Долна Диканя, прасетата няма
да се умъртвяват принудително, а ще се вземат проби за изследване наличието на
вируса на АЧС.
Г-жа Соколова даде думата на г-н Станимиров, по молба на който бяха
поканени представители на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ на
днешното

заседание,

относно

невъзможността

за

определяне на

терен

за

загробване в Община Ковачевци.
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Г-н Станимиров сподели, че в становището за отказ от съгласуване на
избрания от Община Ковачевци терен, Басейнова дирекция „Западнобеломорски
район“ се позовава на разпоредбите на Наредба 7, която е отменена през 2010 г.
Той запита представителите на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“
поради какви причини терен, който е съгласуван през 2016 г. за загробване, сега
се отхвърля и как точно се определя отстоянието от вододайна зона.
Г-жа Аргирова заяви, че в радиус от 1 км. от местоположението на
подадения за съгласуване терен се проучва дали има вододайна зона. Що се
отнася

до

Наредба

7,

тя

касае

урбанизираните

територии,

а

те

са

от

компентентността на Регионалните здравни инспекции.
Г-н Дамянов коментира също и хидроизолационните изисквания за ямите
за

загробване,

служители

с

изтъквайки

несъвместимостта

предполагаемите

инженерни

на

професията

познания

за

на

изработка

горските
на

така

зададеното съоръжения.
Г-жа Соколова обобщи, че по отношение на районите, попадащи в
инфектираната зона (землището на с. Боснек и с. Чуйпетлово, евентуално и
селата Горна и Долна Диканя) следва да бъдат изпълнени всички предписания на
компетентните органи. Това включва поставяне на информационни тебели,
ограничаване достъпа на туристи, дървосекачи, гъбари, ловци и др. Необходимо е
и активно сътрудничество от страна на органите на МВР. Тя допълни, че предстои
провеждане на информационни кампании за АЧС по общини с лектори от научната
общност и кметовете. Тези от тях, които желаят да бъдат проведени такива
семинари в управляваните от тях общини следва да заявят място за провеждане
до 16 часа на днешния ден.
Поради липса на въпроси и коментари, г-жа Соколова благодари на
присъстващите и закри заседанието.

2300 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1Б
тел.: +359 76 649 910, факс: +359 76 604 755
e-mail: oblast@pk.government.bg
web: www.pk.government.bg

4

