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

ПРОТОКОЛ
от заседание на Областната епизоотична комисия
Днес, 03.09.2018 г. от 10 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. Ирена Соколова – Областен управител на област Перник
2. Инж. Васил Павлов – Зам. - областен управител на област Перник
3. Д-р Елза Драгомирова – Директор на ОДБХ - Перник
4. Анита Сарафска – Гл. експерт към Община Перник
5. Любка Димитрова – Зам. - кмет на община Радомир
6. Иван Борисов – Гл. експерт към община Брезник
7. Марин Първанов – Ст. специалист Ук и ОМП, община Трън
8. Димитър Боянов - Зам. - кмет на община Земен
9. Любомир Цветков – Зам. - кмет на община Ковачевци
10. Анна Цветкова – Директор ОД „Земеделие” Перник
11. Кирил Дамянов – Началник ГПУ - Трън
12. Дамян Дамянов – ЮЗДП – Благоевград
13. Д-р Петър Дойчев – Представител на Българския ветеринарен съюз
14. Димитър Попов – Директор на ОД на МВР – Перник
15. Д-р Красимир Цанков – ОДБХ Перник
Заседанието бе открито в 10 часа с приветствени думи на г-жа Ирена
Соколова:

«Колеги, приветствам Ви с «Добре дошли!». Днес сме се събрали, тъй като бе
открито огнище на АЧС на територията на Република България. Ситуацията се
характеризира с голяма динамика и твърде неприятни резултати. Нуждаем се от
предприемането на спешни превантивни мерки, във връзка с епизоотичната
обстановка в страната. Свикваме тази извънредна среща по заявка на д-р Елза
Драгомирова – Директор на ОДБХ – Перник.»
Г-жа Соколова даде думата на д-р Елза Драгомирова.
Д-р Драгомирова уточни, че това е трета поредна среща на Областната
епизоотична комисия по повод необходимостта от предприемане на привантивни
мерки за защита от АЧС. Тя уточни, че на територията на област Перник няма
обекти от индустриален тип с повече от 2 свине майки, което облекчава
ситуацията, но от друга страна има множество населени места, където се отглежда
по едно прасе, които не са обхванати от ветеринарно-медицински контрол и нямат
сключени договори. Д-р Драгомирова спомена, че също така е обявено публично,
че стопаните на немаркирани прасета няма да бъдат обезщетявани от държавата.
По нейно нение това ще провокира стопаните да потърсят ветеринарните лекари.
ОДБХ се надява на съдействие от страна на кметовети и кметските наместници,
които да ги информират къде и колко животни има и така те да бъдат обхванати от
ветеринарните лекари.
Тя докладва, че до момента са проведени срещи с ловно-рибарските
дружинки и с общините за проблема свързан с разпространението на АЧС. На
ГКПП Стрезимировци са осигурени 24 часови дежурства за дезинфекция на
преминаващите МПСта и конфискация на храни от животински произход при
влизане в България. От 12.07.2018 г. до момента са проверени 1040 МПС,
съставени са 54 протокола за изземане на храни от животински произход.
Предадени са на екарисаж 24,100 кг. храни. Взети са 2 проби от сурова свинска
кайма за установяване на геном на вируса. Резултатите са отрицателни. Очаква се
подписването на договор с фирмата, която ще изработи автоматична система за
дезинфекция на автомобилите на ГКПП Стрезимировци. Д-р Драгомирова има
уверението, че до 20 дни тя ще заработи. До тогава всички автомобили ще се
обработват ръчно от колегите.
Областна дирекция „Земеделие“ са разпространили до всички кметове и
кметски наместници обява с информация за заболяването и превантивните мерки
за спиране на епидемия от него. Предлагат се следните мерки за превенция на
заболяваемостта:
1. Извършване на спешна регистрация на всички прасета по населени места
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от кметовете на съответната община, на чиято територия се намира
животновъдния обект.
2. Осъществяване на строг контрол на движението на свине и забрана за
свободното им пускане.
3. Определяне на местата за загробване на животни от всички кметове по
населени места и готовност с техника за загробване при смърт на свине.
Акцентирано бе на необходимостта от определяне на терените за загробване
във всяка община и във всяко кметство, тъй като заболяването се развива много
бързо и е необходимо областта да има готовност. Също така всяка община трябва
да обезпечи техника за превозване при необходимост.
До момента от частно практикуващите ветеринарни лекари са посетени 145
обекта, в които са установени 393 броя свине. Извършена е обработката им. За
съжаление не са обхванати големите населни места като Перник, в които има
стопани с по едно или две животни.
И не на последно място бе изтъкната опасността при изхранване на
домашните животни с кухненски отпадъци, които също са потенциално опасен
източник на зараза.
Изготвени са декларации, които стопаните подписват при извършване на
посещение от ветеринарните лекари за мерките за превенция на домашните
свине.
Г-жа Соколова

даде думата на г-н Дамянов

относно действията за

обезпечаване на превенция на територията на ловните стопанства.
Г-н Дамянов поясни, че закъснява изграждането на загробни ями на
територията

на

ловните

стопанства

поради

процедури

за

изясняване

на

извършване

на

собственост на терените, където ще се загробват труповете.
Той

допълни:

„Технически

обезпечени

сме

както

за

дезинфекция, така и за превоз и загробване при необходимост. Важно е да
отбележим, че заболяването може да се разпространи и чрез изхвърляне на
отпадъци от преминаващи автомобили по големите пътни артерии – магистрала
„Струма“ например. По тази причина ние препоръчване по широка публична
разгласа на рисковете от АЧС и необходимите превантивни мерки. Оставаме на
разположение и за кметовете на населените места в област Перник за помощ с
технически средства при необходимост.“

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

3

Г-жа Соколова се обърна към предствавителите на общините с призив за
спешно свикване на общинските епизоотични комисии по темата и то в най-кратки
срокове. Тя поясни, че в рамките на днешния ден ще се направи съвместна
проверка на масто на ГКПП Стрезимировци за степента на готовност за изграждане
на санитарно-дезинфекционната система.
Г-н Кирил Дамянов взе думата за да изрази своята удовлетвореност от
факта, че е създадена стройна структура на ГКПП Стрезимировци и добави, че
работещите на пункта разясняват на всеки преминаващ рисковете от евентуална
зараза, съответно и предприетите мерки от страна на властите.
Г-жа Соколова даде думата за въпроси.
Г-н

Борисов

–

представител

на

община

Брезник

заяви,

че

имат

организационни трудности по отношение изясняването на собствеността на
земите,

определени

за

изграждане

на

загробни

ями.

Допълни,

че

нямат

информация относно близоста до санитерно-охранителни зони на каптажи и
близост до подпочвени води. Не са им разяснени и техничеките параметри на
ямите (с бетонни пръстени или с друг вид укрепване). Той поясни, че ловните
дружинки имат желание да изпълнят своя ангажимент, но биват възпрепятствани
поради липса на информация. И не на последно място г-н Борисов изтъква
затрудненията при убеждаване на стопаните за регистрация на техните домашни
животни.
Г-жа Соколова поясни, че всяко оправдание в така създалата се обстановка
е недопустимо и кметовете и кметските наместници трябва да настояват всеки
стопанин да регистрира своите прасета.
Г-н Любомир Цветков – Зам. - кмет на община Ковачевци също пожела да
вземе думата. Той уточни, че община Ковачевци също среща трудност при
убеждаване на стопаните да регистрират своите животни. Също така в пределите
на общината има две стопанства, които отглеждат своите свине на свободна паша.
Общината не може да ги санкционира, тъй като предполагаемите стопани отричат
животните да са техни, а самите свине не са маркирани.
Д-р Цанков отговори на това запитване, цитирайки чл. 133 от Закона за
ветеринарно-медицинската дейност, където е упоменато, че свободната паша се
ограничава от кметовете на населените места. Дори и когато свинете са отглеждат
за лични нужди, а не за индустриални, животните трябва да са маркирани и да
има документи за тях. Към момента, ако дадено животно заболее се умъртвява, а
ако това животно не е маркирано – не се изплаща обезщетение на собственикът
му.
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Г-жа Соколова

взе думата: „Свикването на общоселски

събрания е

задължително! Подробно трябва да се разяснят необходимите превантивни и
последващи действия. Не губете време! Възможно е да се стигне до масово
изтребление на животни. Имаме нужда от спешни мерки.“
Г-жа Цветкова също се включи в дискусиите. Тя обяви, че ОД „Земеделие“
има готовност и желание да съдейства на общините с информация относно
собствеността на определените за загробване имоти, дали те са в близост до
вододайна зона или санитарно-охранителна такава.
Г-жа Цветкова отбеляза, че и в ОД „Земеделие“ има подадени сигнали за
свободна паша на свине и съответно за унищожаване на земеделска продукция от
тази нерегламентирана дейност. В тази връзка, те сащо са готови да съдействат с
информация.
Г-жа Соколова взе думата и предложи за гласуване следните спешни мерки
за превенция от АЧС:
1. Извършване на спешна регистрация на всички прасета по населени места
от кметовете на съответната община, на чиято територия се намира
животновъдния обект.
2. Осъществяване на строг контрол на движението на свине и забрана за
свободното им пускане.
3. Определяне на местата за загробване на животни от всички кметове по
населени места и готовност с техника за загробване при смърт на свине.
4. Свикване на общински епизоотични комисии
5. Свикване на общоселски събрания
6. Съвместна работа между общините и ОДБХ за идентифициране на
„прасета в заден двор“.
7. Уточняване на местата за загробване на трупни части от ловните
дружинки.
Предложените осем мерки бяха подложени на гласуване и приети с пълно
мнозинство.
Поради липса на питания, г-жа Соколова закри заседанието и благодари
на присъстващите.

Изготвил: В. Банкова – мл. експерт „Регионално развитие“
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