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

ПРОТОКОЛ
от междуинституционална работна среща към Областната
епизоотична комисия
Днес, 29.05.2019 г. от 10 часа в зала „Струма”, находяща се на партерния
етаж

в

сградата

на

Областна

администрация

–

Перник,

се

проведе

междуинституционална работна среща към Областната епизоотична комисия, в
следния състав:
1. Г-н Иво Иванов – Зам. - областен управител на област Перник
2. Г-жа Ваня Банкова – Старши есперт към Областна администрация Перник
3. Г-жа Диана Кирилова – Старши есперт към Областна администрация Перник
4. Г-жа Марчела Василева – Старши есперт към Областна администрация Перник
5. Д-р Елза Драгомирова – Директор на ОДБХ Перник
6. Д-р Красимир Цанков – Представител на ОДБХ Перник
7. Г-н Денислав Захариев – Зам.-кмет на Община Перник
8. Г-н Димитър Сотиров – Кмет на община Земен
9. Г-н Пламен Ангелов – Директор РИОСВ - Перник
10. Г-н Марин Първанов – ОМП към Община Трън
11. Д-р Юри Торнев – Директор на РЗИ - Перник
12. Г-жа Люблена Петрова – ОМП към Община Брезник
13. Г-жа Детелина Виденова – Еколог към Община Брезник
14. Г-н Велизар Иванов – Представител на ОД на МВР – Перник
15. Г-жа Биляна Спасова – Представител на ОД на МВР – Перник

Г-н Иванов поздрави присъстващите и разясни повода за свикването на
работната среща, а именно: Зачестилите сигнали за насилие и причиняване на смърт
на животни и невъзможността от страна на ОДМВР – Перник за изпълнение на
законовите разпоредби на чл. 325а и чл. 325в от Наказателния кодекс поради
липсата на специално обособени места за съхранение и извършване на аутопсия на
умъртвени гръбначни животни на територията на област Перник.
Г-н Иванов даде думата на представителите на ОД на МВР за представяне на
проблема в детайли.
Г-жа Спасова уточни, че през 2011 г. Наказателният кодекс е изменен и
допълнен и именно тогава се разписва чл. 325а, „б“ и „в“. Според тези членове,
организирането или участието в боеве с животни; проявяването на жестокост към
гръбначно животно, причиняването на смърт, тежко или трайно увреждане или
неполагането на достатъчно грижи за домашно гръбначно животно, в резултат на
което то причини средна или тежка телесна повреда на човек, се криминализират.
„През последните няколко години зачестиха сигналите за насилие над гръбначни
животни, а МВР като институция, отговорна за сигурността на гражданите и
спазването на закона, разследва всеки такъв сигнал“ допълни тя.
Г-жа Спасова обоснова тромавата досъдебна процедура по разследване на
подобен род престъпления с липсата на места за съхранение и изследване на
увредени или умъртвени гръбначни животни на територията на област Перник.
Липсата

на

достатъчен

ветеринарно-медицински

брой

ветеринарни

експертизи

за

ОД

лекари,
на

МВР

склонни
Перник

да

извършват

допълнително

затруднява работата им, добави тя.
„За община Перник проблема с транспортирането и съхраняването на увредени
или умъртвени гръбначни животни до предаването им за екарисаж е временно
решен“ отбеляза г-жа Спасова. За останалите общини в областта проблема остава
отворен.
Г-н Иванов даде думата на д-р Драгомирова за коментар.
Д-р Драгомирова уточни, че ОДБХ няма законово вменени задължения по
изказания проблем. По отношение на средните и големите по размер трупове на
гръбначни животни, разбира се само тези, които са регистрирани в ветеринарната
информационна система на БАБХ и стопаните им са платили годишна такса, ОДБХ
Перник има ангажимент те да бъдат извозени и унищожени в екарисаж – допълни тя.
Добави също, че ангажимента за извозване и унищожаване на трупове на малки
гъбначни животни като кучета и котки е на съответната община. Същото важи и за
големите гръбначни животни, които не са регистрирани в система на ОДБХ.
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Г-жа Драгомирова отбеляза, че ОДБХ Перник има добра координация с Община
Перник,

която

пък

има

договор

с

частна

фирма

за

трупоизвозване

и

трупоунищожение. По нейно мнение проблем има само по отношение осигуряването
на помещения за съхранение на трупове на гръбначни животни, предмет на
досъдебно произвоство. Тя предложи решаване на този проблем чрез закупуване на
хладилен фургон или фризери с голям капацитет от страна на общините в областта
(или едно по-голямо хладилно помещение за цялата област).
„Това, с което ОДБХ Перник може да съдейства е да уведоми Българския
ветеринарен съюз, че ОД на МВР Перник търси ветеринарни лекари за извършване
на ветеринарно-медецински експертизи срещу заплащане. По този начин ще се реши
част от проблема, а именно – липсата на експерти за извършване на експертизи по
този специфичен вид престъпления.“ – заяви г-жа Драгомирова.
Д-р Цанков допълни, че след законодателните промени, влезли в сила през
2004 г., служителите на ОДБХ нямат право да извършват частна ветеринарномедицинска дейност. Само частно практикуващите ветеринарни лекари могат да
извършват такива експертизи срещу заплащане, при условие че желаят и имат
условия за извършване на такива дейности.
Г-н Захариев внесе яснота за ситуацията на територията на община Перник,
докладвайки, че е създадено общинско предприятие, занимаващо с дейности по
овладяване популацията на безстопанствени кучета и котки на територията на
общината. Техен ангажимент е да залавят кучетата, да ги кастрират, търсят им
приемен дом (осиновители), ако такъв не се намери се връщат на местата, на които
са заловени. Що се отнася до трупосъбирането, г-н Захариев поясни, че дейността е
вменена на ОП „Флор“, които прибират трупа до извозване за екарисаж или за
аутопсия (при необходимост). При необходимост аутопсии се извършват от наетите
от Община Перник ветеринарни лекари, работещи в Кастрационния център.
Г-н Захариев допълни, че новата Национална програма за овладяване популацията
на безстопанствените кучета дава възможност две или повече съседни общини да се
сдружават, с цел създаване на кастрационни центрове, помещения за трупосъбиране
и аутопсиране, закупуване на хладилни фургони и др.
Г-н Иванов даде думата на г-н Ангелов за коментар.
Г-н Ангелов уточни, че РИОСВ има ангажимет само по отношение увредени
или умъртвени диви животни и то само от защитен вид.
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Г-н Иванов даде думата на представителите на общините за коментар.
Г-н Първанов заяви, че Община Трън не разполага нито с място за
съхранение на трупове на умъртвени гръбначни животни, нито с помещение за
извършване на аутопсии.
Г-жа Петрова също сподели, че Община Брезник няма обособено място за
съхранение и аутопсиране на умъртвени гръбначни животни. Тя подкрепи
изказаната от г-н Захариев идея за обединение на две и повече общини за
създаване на общо помещение за съхранение и изследване на умъртвени
гръбвначни животни.
Г-н

Сотиров

отбеляза,

че

решенията

на

общинските

съвети

за

задължително регистриране на домашните любимци (кучета и котки) са фиктивни.
В община Земен не е повишил броя на стопаните, които регистрират животните си.
„Зачестяват случаите на изхвърлени трупове на гръбначни животни с отрязана
ушна марка. Труп на животно без марка автомотично става общинска собственост.
Съществува и друга практика – „изхвърляне“ на домашни кучета на улицата, които
в последствие стават скитащи безстопанствени кучета“ добави той.
Г-н Сотиров заяви още, че е имал разговори с г-н Пламен Алексиев за създаването
на един общ център за съхранение на умъртвени гръбначни животни.
Г-н Иванов обобщи резултатите от работната среща заявявайки, че
проблемът е сериозен, а необходимостта от предприемане на конкретни
мерки за резрешаването му е неотложна. Алтернативата за учредяване на
сдружение на две и повече общини за създаване на общо помещение за
съхранение

и

изследване

на

умъртвени

гръбвначни

животни

е

в

компетентността на общините, но не е със задължетелен характер. В тази
връзка, той добави, че в едномесечен срок ще очаква получаването на
становища от страна на общините на територията на област Перник с
конкретни предложения за разрешаване на проблема.

Поради

липса

на

въпроси

и

коментари,

г-н

Иванов

благодари

на

присъстващите и закри работната среща.
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