РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

УТВЪРДИЛ:
ИНЖ. ЕМИЛ КОСТАДИНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
от заседание на Областната епизоотична комисия
Днес, 08.05.2020 г. от 10:00 часа в зала „Струма”, находяща се на партерния
етаж в сградата на Областна администрация – Перник, се проведе заседание на
Областната епизоотична комисия.
Непосредствено

преди

провеждането

на

заседанието,

бяха

проведени

мероприятия по дезинфекция на помещението.
На заседанието присъстваха:
1. Инж. Васил Павлов – Зам.- председател на Областната епизоотична комисия
2. Г-жа Ваня Банкова – Секретар на Областната епизоотична комисия
3. Д-р Елза Драгомирова – Директор на ОДБХ – Перник
4. Д-р Михаил Божилов – Представител на ОДБХ – Перник
5. Д-р Петър Дойчев – Представител на Българския ветеринарен съюз
6. Г-н Радослав Радославов – Представител на община Перник
7. Г-жа Женя Желязкова – Представител на Община Радомир
8. Г-жа Детелина Виденова – Представител на Община Брезник
9. Г-н Марин Първанов – Представител на Община Трън
10. Г-н Димитър Боянов – Представител на Община Земен
11. Г-н Любомир Цветков – Представител на Община Ковачевци
Беше

извършена

процедура

по

измерване

телесната

температура

на

членовете, преди допускане до заседанието. Не беше коснстатирана завишена
телесна температура

при никой от тях. Подпълнени

бяха

декларации за

здравословно състояние от всеки един. Присъстващите носеха лични предпазни
средства (респираторни маски).
Заседанието бе открито в 10:00 часа с приветствени думи на инж. Павлов:
«Добре дошли! По искане на директора на ОДБХ – Перник се провежда днешното
заседание. В намален състав и при спазване на всички противоепидемични мерки
ще се разисква следния дневен ред:
1. Регистриране на обекти за отглеждане на свине тип „заден двор“ и
подновяване на разяснителната кампания за процедурите по регистрацията
им;
2. Реализирани действия от страна на общинските администрации по изпълнение
на разписаните в Националната програма за овладяване популацията на
безстопанствените кучета на територията на Република България мерки –
докладване от страна на представителите на общинските администрации.“
Дневният ред бе подложен на гласуване и приет с пълно единодушие.
По точка 1 от дневния ред инж. Павлов даде думата на д-р Драгомирова.
Д-р Драгомирова благодари за бързата реакция от страна на Областна
администрация Перник за свикването на извънредно заседанието. Тя поясни, че е
проведен Дирекционен съвет на БАБХ, на който е поставен на дневен ред въпроса
за липсата на регистрирани обекти тип „заден двор“ към момента.
Д-р Драгомирова допълни, че според новия Закон за ветеринарно-медицинската
дейност, основно задължение на стопаните е да регистрират своите обекти тип
„заден двор“ преди да ги населят с прасета за лична консумация. Тази
регистрация се извършва чрез кметовете по населени места.
„Въпреки, че стопаните, които извършиха доброволно клане на своите животни
миналата година са подписали декларации, че няма да населват обектите си за
срок от 12 месеца (до 02.09.2020 г.), това не означава, че те не могат да ги
регистрират предварително“ – дабави тя.
По нейни думи, има възможност за получаване на предсрочно разрешение
за заселване на обектите от страна на МЗХГ, но това би могло да стане само в
регистрирани обекти и само със регистрирани животни с ясен произход и ушна
марка.
Д-р Драгомирова добави, че настоява за организиране и провеждане на
Общински

епизоотични

комисии

в

шестте

общини

от

област

Перник,

непосредствено след края на извънредното положение. Причината за това е
належащата необходимост от изготвяне на нови графици за провеждане на
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спрените разяснителни кампании по населени места, относно регистрацията на
стопанствата тип „заден двор“.
„По преценка на кметовете, кампанията в по малките населени места може да се
провежда на открито, а в градове – на малки групи в поредни дни и при спазване
на противоепидемичните мерки“ – предложи тя.
Д-р Драгомирова заяви, че настоява общинските администрации да обърнат
внимание на

площадките за

загробване.

Към момента единствено община

Ковачевци има регламентирана площадка за загробване, преминала всички
съгласувателни процедури и одобрена от компетентните институции.
Д-р Дойчев сподели, че ветеринарните лекари, обслужващи населените
места в област Перник имат наблюдения за вече заселени обекти тип „заден двор“,
които не са регистрирани, а и не отговарят на изискванията за биосигурност. Той
призова представителите на общините да изострят своето внимание по този
въпрос, предвид потенциалната опасност от зараждане на социално напрежение
след

започването

на

евентуални

проверки

на

заселени

стопанства,

без

регистрация

на

съответната регистрация.
Д-р

Драгомирова

допълни,

че

процедурата

по

стопанствата тип „заден двор“ е максимално опростена и ще се даде възможност
на всеки, който желае да отглежда прасета за лична консумация да отглежда
такива, стига изискванията за биосигурност да са спазени.
Инж. Павлов обърна внимание на отправеното искане от страна на д-р
Драгомирова за провеждане на Общински епизоотични комисии и призова
представителите на общинските администрации за изпълнението му.
По точка 2 от дневния ред инж. Павлов даде думата на представителите
на общините за докладване.
Г-н Радославов докладва, че е изготвена заповед за извършване на
преброяване на популацията от кучета в община Перник, като на кметовете и
кметските наместници е вменена отговорността за съставяне на списъци на
наличностите по населени места. Кметовете на селата: Боснек, Чуйпетлово,
Батановци, Витановци, Зидарци и Черна гора вече са депозирали такива в
общинската администрация. Очаква се в срок до 30.06.2020 г. списъци да бъдат
подадени и от останалите населени места в общината.
Той допълни, че кмета на Община Перник е подел кампания за безплатно
кастриране, поставяне на чип, ваксиниране против бяс и освобождаване от данък
за домашни кучета.
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Г-жа Желязкова докладва, че Община Радомир работи по актуализиране
на общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета.
До знанието на кметовете и кметските наместници в общината е сведена
информацията за преброителната кампания.
Тя поясни, че домашните кучета в гр. Радомир са около 600 бр. по данни от
преброяването. Петнадесет населени места от общината вече са изготвили
списъци,

очаква

се

получаването

на

списъците

с

преброените

кучета

от

останалите. След получаването на списъците от селата ще бъде изготвен регистър
на кучетата, който ще бъде достъпен на сайта на общината.
Г-жа

Виденова

актуализиране

на

докладва,

общинската

че

Община

програма

за

Брезник

също

овладяване

работи

по

популацията

на

безстопанствените кучета. Кметовете и кметските наместници са уведомени за
ангажимента по извършване на преброяването на популацията от кучета и
изготвянето на списъци.
„На територията на гр. Брезник безстопанствените кучета са около 200 на брой“ –
допълни тя.
Г-н Първанов докладва, че община Трън има изготвена Програма за
овладяване популацията на безстопанствените кучета. Изготвен е регистър на
кучетата. Кметовете и кметските наместници са информирани за кампанията по
преброяване на популацията от кучета и изготвянето на списъци.
Г-н Боянов докладва, че кметовете и кметските наместници са уведомени
за кампанията по преброяване на проведена епизоотична комисия в Община
Земен. Очаква се депозиране на списъците по населени места и в срок до 30.06.
2020 г. ще бъде изготвен регистър за цялата община Земен.
Г-н Цветков докладва, че Община Ковачевци има изготвена програма за
овладяване популацията на безстопанствените кучета. През месец януари е
проведено заседание на общинската епизоотична комисия, кметовете и кметските
наместници са информирани за кампанията по преброяване на кучетата по
населени места. Списъците са изготвени от кметовете и депозирани в общинската
администрация. Налични са около 400 кучета за цялата община, 20 от които –
безстопанствени. Има изготвен регистър на кучетата.
Г-н Павлов благодари на членовете на Комисията за присъствието и
представената информация и поради изчерпване на дневния ред и липса на
допълнителни коментари и запитвания, закри заседанието.
Изготвил: Ваня Банкова – Секретар на Областната епизоотична комисия
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