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

ПРОТОКОЛ
от заседание на Областната епизоотична комисия
Днес, 31.07.2019 г. от 10:30 часа в зала „Струма”, находяща се на партерния
етаж в сградата на Областна администрация – Перник, се проведено 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-н Иван Бъчваров - Представител на Община Брезник
9.

Г-жа Лилия Чернева - Представител на Община Брезник

10. Г-н Георги Цонев – Представител на РДПБЗН - Перник
11. Г-жа Клара Будинова – Представител на РЗИ – Перник
12. Г-н Румен Сачански – Директор на ОПУ – Перник
13. Г-н Румен Димитров – И.Д. Началник на областен отдел «Автомобилна
администрация»
14. Комисар Васил Василев – Представител на ОД на МВР – Перник
15. Г-жа Анна Цветкова – Директор на ОД «Земеделие» - Перник
16. Г-жа Катя Пашова – Представител на ДГС – Брезник

17. Г-н Веселин Владов - Директор ДГС Радомир
18. Г-жа Виолета Кирилова – Представител на ДГС Радомир
19. Г-н Иван Видоловски – Представител на ЛРС – Радомир
20. Г-н Пламен Михайлов – Председател на ЛРС – Перник
21. Г-н Иван Искренов – Представител на ЛРС - Трън
Заседанието бе открито в 10:40 часа с приветствени думи на г-жа
Соколова:

«Колеги,

свиках

това

извънредно

заседание

на

Областната

епизоотична комисия по повод получените вчера указания на Министерство на
земеделието, храните и горите (МЗХГ), които засягат пряко или косвено всички
нас.»
Г-жа Соколова допълни, че въпросните указания на МЗХГ произтичат от
взетите на проведено на 29.07.2019 г. заседание на Централния епизоотичен
съвет решения, а именно:
В

двадесет километровите зони

около индустриалните ферми да се

преустанови отглеждането на свине в обекти тип „заден двор“. Подобна практика
е

показала

положителни

резултати

в

борбата

с

разпространението

на

заболяването на територията на други области в страната.
Срокът за изпълнението на мярката за доброволно клане на животните от
стопаните им за северна България е 31.07.2019 г. и за южна България 02.08.2019 г. След изтичане на гореописания срок се пристъпва към умъртвяване
на животните от компетентния орган - Областна дирекция по безопасност на
храните,

съгласно

разпоредбите

на

чл.139

а

от

Закона

за

ветеринарномедицинската дейност.
Собствениците на свине от обекти тип „заден двор“ следва да бъдат
уведомени, че добитото месо от собствени животни може да се съхранява дълго
само след топлинна обработка за минимум 30 минути на 70º С, достигнати във
вътрешността

на

късовете

изключително

устойчив

при

месо,

предвид

факта,

че

изсушаване, осоляване,

вирусът

пушене,

на

АЧС

е

охлаждане

и

замразяване на месото (съгласно Научно становище за разпространение на
Африканската чума по свинете в България, Европа и света на Центъра за оценка
на риска по хранителната верига).
По повод упоменатите указания на МЗХГ, в Областна администрация Перник
е получено и писмо от Д-р Леонид Лавчев – Директор на ОДБХ – София област, в
което са изброени 11 населени места от общините Перник и Брезник, попадащи в
двадасет километровата зона на индустриална свинеферма „Цема“ ЕООД, с.
Петърч, община Костинброд. Населените места са както следва:
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-

с. Красава;

-

с. Горни Романци;

-

с. Арзан;

-

гр. Брезник (в писмото на ОДБХ София област е изписано като с. Брезник);

-

с. Гоз;

-

с. Бабица;

-

с. Брусник;

-

с. Вискяр;

-

с. Расник;

-

с. Радуй;

-

с. Дивотино
Г-жа Соколова уточни, че въпросното писмо и указанията на МЗХГ

своевременно са сведени до знанието на кметовете на общините в област Перник.
По-късно същия ден, от страна на ОДБХ - София област е направено уточнението,
че изписването „с. Брезник“ е техническа грешка и следва да се разбира гр.
Брезник. Корекцията все още не е направена в писмен вид. Също така е направен
пропуск в изброените населени места като с. Долни Романци, което също попада в
двадесет километровата зона не е вписано. Очаква се получаване на ново писмо
от ОДБХ - София област, съдържащо упоменатите корекции. Г-жа Соколова
акцентира върху факта, че служителите на ОДБХ не са специалисти, работещи с
кадастрална карта и допускането на подобни технически грешки е допустимо.
„В екстремна ситуация сме. Включването на по-широк кръг населени места
(извън

изброените)

в

обходите

за

информиране

на

населението

относно

указанията на МЗХГ не е грешка, а напротив – навременно предприета мярка.
Днес указанията са за 11 населени места, утре – за всички.“ – дабави тя.
Г-жа Соколова посочи положителния пример в лицето на г-жа Цветкова –
кмет на община Трън, която е препоръчала на всички стопани на прасета тип
„заден двор“ в общината да ги заколят и съхранят месото им сега, защото утре
може да е прекалено късно.
Г-жа Соколова даде думата на д-р Мирчев за запознаване членовете на
Комисията с актуалната епизотична обстановка в стрната.
Д-р Мирчев докладва, че нови огнища на заболяването се установяват
ежедневно. Тази сутрин са докладвани още 2 огнища в област Силистра и община
Свищов.
„Именно сега е момента да се вземат упоменатите превантивни мерки (доброволно
умъртвяване на домашните прасета от стопаните им), тъй като ако заболяването
навлезе на територията ни, за стопаните на тези прасета ще е прекалено късно.“ –
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уточни той.
Д-р Мирчев сподели, че по негово мнение, споделено и от д-р Драгомирова, поудачно е в мярката да се включат по-голям брой села, отколкото да се поема
излишен риск, поради невключване на едно или друго населено място в списъка
на ОДБХ – София област.
Г-н Бъчваров заяви, че проблема не се изразява в техническата грешка
при изписването на гр. Брезник, а в деликатността на проблема. Обходите на
описаните в указанията населени места са свързани с убеждаване на населението
да прибегне до крайна за тях мярка, а предоставянето на точни и ясни указания от
централната власт би катализирало и улеснило процеса. Той допълни, че
изброените в указанията населени места вече се обхождат от екипи, сформирани
от община Брезник.
Г-жа Соколова посъветва кметовете на общините да изготвят свои
заповеди за прилагане на указанията като допълни, че мярката е превантивна.
Д-р Цанков акцентира върху възможността за възникване на ситуации, в
които прасета от населени места, поподащи в двадесет километровата зона да се
транспортират

до

други

населени

места

извън

нея,

с

цел

избягване

на

умъртвяването им. По негово мнение, органите на МВР следва да са изключително
бдителни. Той допълни, че по данни от списъците, подадени от община Брезник, в
засегнатите села в общината се отглеждат 19 прасета тип „заден двор“.
Комисар Василев заяви, че служителите на ОД на МВР – Перник са
инструктирани как да действат. Проверки се извършват постоянно. Контролът е
засилен.
Г-жа Соколова даде думата на инж. Павлов за представяне на две
предложения към Централния епизоотичен съвет чрез Министъра на земеделието,
храните и горите, на когото се изпраща препис от протоколите от заседанията на
Областната епизоотична комисия.
Инж. Павлов заяви, че двадесет километровата зона около индустриални
ферми означава четиридесет километра в диаметър (или площ от 1256 кв. км.).
При наличие на официална информация за броя на обектите от тип „индустриална
ферма“ в България - 127, от които 67 са за обработка на свинско месо и 60
свинекомплекса. Общия брой на тези обекти умножен по площта, която задава
охранителната зона около него прави общо 159 512 кв. км. (Общата площ на
България е 111 000 кв. км.) Следователно всички свине тип „заден двор“ следва
да се умъртвят доброволно. В тази връзка и с цел намаляване на негативните
ефекти от борбата със заболяването, инж. Павлов предложи:
1. Всеки свинекомплекс да разполага със санитарна зона и инсинератор, така
че при необходимост носителите на заразата да бъдат обезвреждани по
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най-ефективния начин;
2. В търговската мрежа да се предлага само транжирано и обезкостено месо.
Известно е, че Африканската чума по свинете се разпространява чрез хранителни
отпадъци и животински такива. Надлежното обезвреждане на тези източници
(чрез изгаряне в изградените инсинератори) е своеобразна превантивна мярка.
Г-жа Соколова предложи Областната епизоотична комисия да подложи на
гласуване следните три решения:
1. Препоръчва се на кметовете на община Перник и община Брезник да
прецизират обхвата на двадесет километровата зона и да разпишат своите
предписания към населението в нея.
2. На всички останали кметове и кметски наместници, по примера на кмета на
община Трън, препоръчваме да посъветват стопаните на прасета тип „заден
двор“ превантивно да заколят прасетата си.
3. Всички екипи на терен да действат съвместно с представители на ОД на
МВР.
Решенията бяха гласувани и приети с единодушие.
Поради

липса

на

други

въпроси,

г-жа

Соколова

благодари

на

присъстващите и закри заседанието.
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