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

ПРОТОКОЛ
от заседание на Областната епизоотична комисия
Днес, 29.07.2019 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. 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 Владислав Мирчев – Началник отдел КХ към ОДБХ - Перник
5. Д-р Красимир Цанков – Представител на ОДБХ – Перник
6. Г-жа Радослава Манова – Представител на Община Перник
7. Г-н Димитър Димитров – Представител на Община Радомир
8. Г-жа Лилия Чернева - Представител на Община Брезник
9.

Г-н Марин Първанов – Представител на Община Трън

10. Г-н Любомир Цветков – Представител на Община Ковачевци
11. Г-н Георги Цонев – Представител на РДПБЗН - Перник
12. Д-р Гергана Георгиева – Представител на РЗИ – Перник
13. Г-н Пламен Ангелов – Директор РИОСВ - Перник
14. Г-н Методи Петров – Представител на ОПУ – Перник
15. Г-н Кирил Дамянов – Началник ГПУ – Трън
16. Г-н Светослав Василев – Началник ГКПП «Стрезимировци»
17. Г-н Румен Димитров – И.Д. Началник на областен отдел «Автомобилна

администрация»
18. Г-н Васил Василев – Представител на ОД на МВР – Перник
19. Г-жа Анна Цветкова – Директор на ОД «Земеделие» - Перник
20. Г-н Юри Ценев – Представител на ИАРА
21. Г-жа Анелия Трифонова – Представител на ДЛС «Витошко-Студена»
22. Г-н Георги Георгиев - Директор ТП ДГС Трън
23. Г-жа Катя Пашова – Представител на ДГС – Брезник
24. Г-жа Камелия Борисова – Представител на ДГС - Земен
25. Г-н Веселин Владов - Директор ТП ДГС Радомир
26. Г-н Иван Видоловски – Представител на ЛРС – Радомир
27. Г-н Пламен Михайлов – Председател на ЛРС – Перник
28. Г-н Иван Искренов – Представител на ЛРС - Трън
29. Г-н Васил Васев – Представител на Автогара Перник
30. Г-жа Десислава Стоянова – Здравен медиатор, община Радомир
31. Г-н Здравко Аргиров - Здравен медиатор, община Перник
Заседанието бе открито в 15:00 часа с приветствени думи на г-жа
Соколова: «Колеги, както вече знаете, заседанията на Областните епизоотични
комисии са ежеседмични предвид необходимостта от предприемане на мерки за
превенция от заболяването. В област Перник няма регистрирани случаи на
Африканска чума по свинете до настоящия момент.»
Г-жа Соколова даде думата на д-р Мирчев за предоставяне на допълнителна
информация за епизоотичната обстановка в страната.
Д-р Мирчев цитира справка, предоставена от Министерство на земеделието,
храните и горите, според която към 29.07.2019 г. са регистрирани 22 огнища на
АЧС при домашни свине и 20 случая при диви свине. Последният документиран
случай е в ромската махала на Видин.
„Въпреки, че на територията на област Перник към момента няма регистрирани
заболели

животни,

24-часовите

дежурства

на

ГКПП

„Стрезимировци“

са

възстановени и се изгражда изкуствена неравност на платното за движение с цел
намаляване на скоростта в отсечката, където е позиционирана автоматизираната
система за дезинфекция. Поставен е и фризер за конфискати на граничния пункт.“
– уточни той.
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Д-р Мирчев акцентира, че с приоритет и най-късно до 31.07.2019 г. следва
да се определят площадки (терени) за загробване на умрели или умъртвени свине.
Терените се определят от кметовете, съгласуват се с РЗИ, РИОСВ и Басейнова
дирекция и след утвърждаването им се предоставят на ОДБХ ведно с GPS
координати.
Д-р Цанков допълни, че не всички кметове на населени места са подали
изисканата от ОДБХ – Перник информация, касаеща броя на прасетата тип „заден
двор“. Към 29.07.2019 г. такива списъци са предали общините: Радомир, Брезник,
Земен и Ковачевци. Тези списъци подлежат на актуализация (при поява на нова
информация). За община Радомир (без гр. Радомир) броя на подадените прасета
тип „заден двор“ е 509, за община Брезник – 130 бр., за община Ковачевци – 172
бр. и за община Земен – 69 бр. След подаване на информацията и от община
Перник и община Трън ще стане ясна крайната бройка.
По неофициална информация броя на прасетата тип „заден двор“ в област Перник
е около 1200 – 1300.
Д-р

Цанков

повтори

казаното

от

д-р

Мирчев,

уточнявайки

че

предоставянето на информацията за утвърдените терени за загробване е от особен
приоритет. Срокът е изключително кратък и до 31.07.2019 г. справката трябва да
е предадена на БАБХ.
Също така се обърна с призив към представителите на общините, които да
разяснят

на кметовете и

кметските наместници по време на Общинските

епизоотични комисии, рисковете от закупуването на евтини прасета „на черно“,
продавани от нелицензирани търговци (в ремаркета и багажници на автомобили).
Тези прасета най-вероятно идват от области, където заразата е проникнала и в
отчаян опит на стопаните им да не загубят препитанието си, биват продавани на
по-ниски цени. Именно това е и един от възможните пътища, по които заразата
може да проникне в област Перник.
Г-жа Соколова даде думата на членовете на Комисията за доклади и
коментари по темата.
Комисар Василев докладва, че в ОД на МВР - Перник е създадена
необходимата организация. Указанията на МЗХГ и Министерство на вътрешните
работи (МВР) са сведени до знанието на служителите. На всеки три часа се подава
актуална информация към МВР. Областната дирекция има готовност да оказва
съдействие на ОДБХ при необходимост.
Г-н Цонев докладва, че РДПБЗН също има готовност да оказва съдействие
на ОДБХ при необходимост. Кадровият състав на Дирекцията е запознат с
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указанията на МЗХГ.
Г-н Петров докладва, че ОПУ – Перник изпълнява ангажиментите си по
дадените указания. Ежедневно се почиства 20 километровата зона от ГКПП
„Стрезимировци“ до с. Филиповци. Ежеседмично се почистват всички основни
пътни направления от републиканската пътна мрежа.
Г-н

Димитров

докладва,

че

в

Областен

отдел

„Автомобилна

администрация“ са запознати с указанията на МЗХГ. Допълнително са получили и
указания

от

Изпълнителна

агенция

„Автомобилна

администрация“

(ИААА).

Ежеседмично се докладва към ИААА за актуалната обстановка.
Г-н Дамянов заяви, че допълнителните мерки, които са взети

по

отношение затягане на контрола на ГКПП „Стрезимировци“ са в ход. Гражданите
излизащи от България се информират за забраната за внос на продукти от свинско
месо, а влизащите в България автомобили биват щателно проверявани за
нелегален внос.
Г-жа Соколова добави, че що се отнася до мерките за биосигурност на
ГКПП

„Стрезимировци“,

отговорните

институции

работят

в

синхрон,

автоматизираната система за дезинфекция е модернизирана, а контрола –
засилен.
Също така тя обърна внимание на ангажиментите, които следва общините да
поемат,

както

по

отношение

на

ежеседмичното

провеждане

на

Общински

епизоотични комисии, така и по отношение на своевременно подаване на
информация, касаеща изпълняването на указанията на МЗХГ. Акцентира и върху
присъствието на здравните медиатори към общините, тъй като тяхната роля в
процеса на информиране на ромските общности за фактологията на заболяването
и последиците от него са от особено значение.
Г-н Аргиров докладва, че ромските махали в гр. Перник са обходени,
населението е информирано за рисковете от проникване на АЧС. В тези територии
се отглеждат предимно коне, въпреки това прасетата тип „заден двор“ са описани,
а справката е подадена към община Перник.
Г-жа Трифонова докладва, че в ДЛС „Витошко“ са предприети строги
мерки. Разпореден е максимален отстрел с цел намаляване на популацията.
Правят се ежеседмични отчети за постигнатото. Актуализирани са мерките за
биосигурност.

Кадровият

състав

е

подготвен

за

действие

при

усложнена

епизоотична обстановка. ДЛС „Витошко“ среща затруднение при определяне на
места за загробване, тъй като територията на стопанството е вододайна зона с
преобладаващи карстови терени.
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Г-н Ангелов заяви, че РИОСВ ще съгласува терените за загробване,
подадени от кметовете с приоритет. В рамките на два часа ще става съгласуването
при наличие на скица или GPS координати на терена.
Поради

възникване

на

неясноти

по

отношение

загробването

на

предполагаемо заразени с вируса на АЧС диви свине, д-р Цанков поясни, че от
намерените трупове на диви свине се взема проба, а труповете се загробват на
мястото, на което са намерени. От отстреляните диви свине също се взема проба и
до нейното изследване и поява на резултат, месото се държи във фризер. Ако
месото е с положителна проба за АЧС, то се загробва в определената за целта яма
на съответното населено място.
Г-жа Цветкова докладва, че ОД „Земеделие“ основно интервенира чрез
кампании

за

информиране

на

населението

за

заболяването,

рисковете

и

превеантивните мерки. Имат готовност да съдействат на общините с информация
за набелязаните имоти за загробване.
Д-р Георгиева докладва, че РЗИ - Перник участва в процеса с повишаване
информираността на населението. При необходимост специалистите на РЗИ имат
готовност за реакция.
Г-н Цветков докладва, че община Ковачевци е предала на ОДБХ – Перник
списък с броя на прасетата тип „заден двор“. Възможна е актуализация на данните
на въпросния списък. Всеки петък се провежда общинска епизоотична комисия. От
2016 г. община Ковачевци има съгласуван терен за загробване при необходимост.
Разполага и с техника (общинска собственост).
Г-н Първанов докладва, че община Трън провежда редовно общински
епизоотични комисии. Кметът на общината е разпоредил на кметовете на
населените

места

да

изготвят

списъци

с

прасетата

тип

„заден

двор“.

Информацията се обработва и ще бъде подадена към ОДБХ.
Г-жа Чернева докладва, че община Брезник провежда своите епизоотични
комисии всеки петък. Обобщените данни за броя на домашните прасета е
предаден в ОДБХ. От 2016 г. общината има определен и съгласуван терен за
загробване при необходимост.
Г-н Димитров докладва, че община Радомир също провежда заседанията
на общинската си комисия всеки петък. Общината има определен и съгласуван
терен за загробване на умрели и евтаназирани свине.
Г-жа

Манова

докладва,

че

община

Перник

регулярно
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заседанията на общинската епизоотична комисия. До края на деня информацията
за броя на отглежданите в населените места в общината домашни прасета ще бъде
изготвена и подадена към ОДБХ. Има набелязани територии за загробване.
Г-жа Соколова предложи заседанията на Областната епизоотична комисия
да се провеждат всеки понеделник от 15 часа. Решението бе единодушно прието.
Поради

липса

на

други

въпроси,

г-жа

Соколова

благодари

на

присъстващите и закри заседанието.
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