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

ПРОТОКОЛ
от заседание на Областната епизоотична комисия
Днес, 27.09.2019 г. от 16:30 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. Г-н Иво Иванов – 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. Г-жа Радослава Манова – Гл. секретар на Община Перник
7. Г-жа Женя Желязкова – Представител на Община Радомир
8. Г-н Иван Бъчваров – Зам. кмет на Община Брезник
9. Г-н Марин Първанов – Представител на Община Трън
10. Г-н Димитър Боянов – Зам. кмет на Община Земен
11. Г-н Любомир Цветков - Зам. кмет на Община Ковачевци
12. Г-н Росен Марков – Представител на РД ПБЗН - Перник
13. Г-н Илиан Илиев – Представител на ОПУ – Перник
14. Г-н Румен Димитров – Представител на Областен отдел «Автомобилна
администрация» - Перник
15. Комисар Васил Василев – Представител на ОД на МВР – Перник
16. Г-н Кирил Дамянов – Началник на ГПУ Трън

17. Г-жа Здравка Пейчева – Представител на РЗИ - Перник
18. Г-жа Анна Цветкова – Представител на ОД «Земеделие» - Перник
19. Г-н Кирил Новков – Представител на ДГС Радомир
20. Г-жа Катя Пашова – Представител на ДГС Брезник
21. Г-жа Владислава Владова – Представител на ДГС Земен
22. Инж. Георги Георгиев – Представител на ТП на ДГС – Трън
23. Г-н Иван Видоловски – Представител на ЛРС - Радомир
Заседанието бе открито в 16:30 часа от г-жа Соколова: «Спешния порядък,
в който се провежда това заседание е продиктуван от положителната проба за
наличие генома на Африканска чума по свинете в биологичен материал от намерено
мъртво диво прасе на територията на с. Садовик, община Брезник.»
За предоставяне на по-детаилна информация, г-жа Соколова даде думата
на д-р Драгомирова.
Д-р Драгомирова заяви, че на 24.09.2019 г. в късния следобяд е получен
сигнал от Ловно-рибарско дружество с. Садовик за намерено мъртво диво прасе в
полуразложено състояние. Д-р Божилов е направил посещение на терен. Взета е
проба от тръбна кост, дадена за изследване в лабораторията в гр. София. На
26.09.2019 г. е получен протокол от изпитване, потвърждаващ наличието на
генома на Африканска чума по свинете. На база на този протокол е издадена
заповед за обявяване на първично възникнал случай на болестта Африканска
чума по свинете при диви свине на територията на област Перник. Определена е
инфектирана зона в размер на 200 км2 около констатирания случай.
„Възоснова на споменатата Заповед (№ РД 11-1939 от 26.09.2019 г.) на
Изпълнителния директор на БАБХ за първично възникнал случай на болестта,
Директорът на Регионална дирекция по горите – Кюстендил издаде заповед № РД
05-441/27.09.2019г., с която ограничава достъпа, забранявайки движението на
физически

лица и пътни превозни средства до горските територии, попадащи в

инфектираната зона около констатирания случай на Африканската чума по
свинете (АЧС), в ловностопанските райони, както следва:
-

Предоставен ловностопански район /ПЛСР/ Велиново, към ТП ДГС „Трън“

-

Предоставен ловностопански район /ПЛСР/ Филиповци, към ТП ДГС „Трън“

-

Предоставен

ловностопански

район

/ПЛСР/

Красава

1,

към

ТП

ДГС

„Брезник“
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-

Предоставен ловностопански район /ПЛСР/ Садовик, към ТП ДГС „Брезник“

-

Предоставен

ловностопански

район

/ПЛСР/

Станьовци,

към

ТП

ДГС

„Брезник“
-

Държавен ловностопански район /ДЛСР/ Букова глава, към ТП ДЛС
„Витошко-Студена“ - поясни д-р Драгомирова.
Тя добави, че в тридневен срок от издаване на тази заповед ТП ДГС

„Брезник“ и ТП ДГС „Трън“ следва да поставят обозначителни табели указващи
ограничения достъп в инфектираната зона, съгласно изискванията на Заповед
№РД 48-48 от 31.07.2019 г. на Министъра на земеделието храните и горите.
Същото така, в зоните с ограничен достъп могат да се извършват неотложни
дейности от лица, които нямат отношение към претърсването и прилагането на
мерките за предотвратяване и ликвидиране на болестта по ред и условия
определени от Областната епизоотична комисия и съгласно определените от БАБХ
мерки за биосигурност, под контрола на ТП ДГС „Брезник“, ТП ДГС „Трън“ и ТП
ДЛС „Витошко-Студена“ в районите им на дейност.
Достъпът, престоят и преминаването в инфектираната зона се разрешава на
служители на ИАГ, РДГ – Кюстендил, ЮЗДП – гр. Благоевград, ТП ДГС „Брезник“,
ТП ДГС „Трън“, ТП ДЛС „Витошко-Студена“, РИОСВ – Перник, РД „ПБЗН“ – Перник,
РУ Перник, ОДБХ Перник при и по повод изпълнение на служебни задължения,
както и на лицата, пряко свързани с претърсването и прилагането на мерки за
ликвидиране на болестта при спазване на мерките за биосигурност.
Този режим на действие следва да се спазва най-малко до 27.11.2019 г., при
липса на нови констатирани случай на заболяването в зоната, поясни д-р
Драгомирова.
Г-жа Соколова обобщи, че навлизането на вируса на територията на
област Перник е факт, но обявяването на тероторията за санитарна зона и
изпълнението на превантивната мярка за доброволно клане на прасетата тип
„заден двор“ значително улеснява работата на институциите в момента, но не
изчерпва пакета от мерки, които следва да се приложат.
Г-жа

Соколова

систематизиране

на

предостави

отново

информацията

думата

относно

на

д-р

Драгомирова

предстоящите

действия

за
на

институциите по отношение на прасетата тип „заден двор“, доколкото има
информация за отглеждане на такива (които не отговарят на мерките за
биосигурност) на територията на областта.
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Д-р Драгомирова докладва, че проверки на стопанства тип „заден двор“
на територията на областта текат и в момента. Вече има издадени предписания за
спазване на мерките за биосигурност в такъв вид стопанства, които са със срок за
изпълнение 72 часа. На места се правят опити за укриване на животни (домашни
свине).
„При неспазване на предписанията ще преминем към съставяне на акт за
административно нарушение. Да се надяваме, че няма да се стига до умъртвяване
по хуманен начин на животни, но такава е процедурата.“ – заяви д-р Драгомирова.
Тя добави, че предвид широката обществена заинтересованост по темата за
изплащането на държавната финансова подкрепа за извършване на дезинфекция
на личните стопанства след осъществено доброволно клане на прасета тип „заден
двор“, ОДБХ Перник информира заинтересованите лица, че крайния срок за
извършване на

разплащането

на

средствата

по

първия

транш

(включващ

заявленията подадени в срок до 26.08.2019 г.) е до 30.09.2019 г. В тази връзка се
очаква изплащането на средствата по втория транш (включващ хората, подали
своите документи в срок до 02.09.2019 г.) да стартира през месец октомври.
Разплащането ще става по банков път (за тези, които са посочили банкова сметка
в заявленията си) или

на място в кметството на населеното място при

предварително обявен график и ще се извършва от управомощени представители
на Областна дирекция по безопасност на храните – Перник.
Г-жа Соколова заяви, че провеждането на ежеседмични заседания на
Областната епизоотична комисия се възобновява. Комисията ще се събира всеки
вторник от 15 часа.
Поради липса на допълнителни въпроси и коментари, заседанието бе
закрито.

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

