РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

УТВЪРДИЛ: /П/
ИРЕНА СОКОЛОВА
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ПРОТОКОЛ

от заседание на Постоянно действащата епизоотична комисия

състояло се на 11.09.2017 г., 13.30 часа, в Областна администрация Перник,
пл.”Св.Иван Рилски 1”, зала „Струма“

Днес, 11.09.2017 г. от 13.30 часа в зала «Струма», находяща се на партерния
етаж на Областна администрация – Перник, се проведе заседание на Постоянно
действащата епизоотична комисия, на което присъстваха:

Председател: Ирена Соколова – Областен управител
Секретар: Марчела Пламенова – мл.експерт „Регионално развитие”
Елена Иванова – Директор на дирекция АКРРДС

1. Д-р Людмил Цветков – началник – отдел „ЗЖ“, ОДБХ - Перник
2. Радослава Манова – главен секретар в община Перник
3. Димитър Димитров – зам.-кмет на община Радомир
4. Мария Вълчанова – ОД МВР - Перник
5. Д-р Тонка Панайотова – гл. експерт в ДНЗБ, РЗИ - Перник
6. Марин Първанов – УК и ОМП – община Трън
7. Маргарита Базовичка – началник – група ПКПД РДПБЗН - Перник
8. Инж. Илиан Илиев – главен експерт в ОПУ - Перник
9. Инж. Веселин Владов – директор ТП „ДГС – Радомир“ - Радомир
10. Инж. Владислава Владова – ст. лесничей ТП „ДГС – Трън“ – Трън
11. Инж. Петя Стамова – зам.-директор ТП „ДГС – Брезник“ – Брезник
12. Инж. Иван Искренов – председател на ЛРС „Руй“ – Трън
13. Инж. Пламен Мишев – директор ТП „ДГС Земен“ – Земен

След като се установи наличието на кворум заседанието бе открито в 13.30 часа
от госпожа Ирена Соколова, която приветства присъстващите с добре дошли и
разясни повода за днешното събиране, а именно докладът за сериозни проблеми във
връзка с хуманното отношение към животните на пазарите за животни в България, по
наблюдения, извършени от Анималс Ейнджълс през месец юли 2017 г. Заяви, че
хората на властови позиции от съответните институции трябва да водят правилна
политика в тази посока. Хуманното отношение представлява модел на възпитание и
отношение не само към животните, но и към хората. Съществуват редица примери за
нехуманно отношение специално към животните и пораженията следствие на него.
Г-жа Соколова даде думата на д-р Цветков, за да запознае комисията подробно с
носения от него доклад, който бе предоставен на всички присъстващи.
Г-н Цветков, докладва, че на територията на област Перник няма регламентиран
животински пазар. В община Перник нерегламентирания животински пазар е за
птици и домашни любимци. След, което направи подробен прочит на доклада, като
наблегна на наблюдаваните нарушения на Регламента на Съвета (EO) 1/2005, даде
конкретни примери за нехуманно отношение, както и на основните изисквания, на
които трябва един животински пазар да отговаря. Отново наблегна на факта, че нито
една община на територията на областта не разполага с регламентиран животински
пазар. Обясни, че всеки един пазар трябва да бъде ограден, да разполага с два
входа, единия от които да бъде за дезинфекция на автомобилите, преминаващи през
него, а другия за посетителите. Всеки един пазар трябва да бъде секторно разделен,
с налично място за ветеринарен лекар и карантинно помещение. Всяко едно животно
трябва да притежава съответните документи. Информацията за дадено животно се
съхранява в срок от 3 години. Д-р Цветков посъветва всяка една община да определи
т.нар. пазарен ден, по времето на който да се осъществят необходимите проверки и
при установяване на нередност да се предприемат нужните мерки. Той обясни, че
ОДБХ не издава документ за превозване на животните, т.нар. пътен лист. Обърна се
към представителите на общините и на ОД МВР с молба да извършват превенция над
животните и контрол върху нерегламентираните пазари.
Г-жа Соколова, даде думата на представителите на общините.
Г-н Димитров заяви, че не е запознат на територията на община Радомир да има
регламентиран или нерегламентиран животински пазар.
Г-жа Манова сподели, че на територията на община Перник има определен терен
за загробване на животните и каза, че хуманното отношение спрямо животните не е
отговорност само на общините, то трябва да бъде заложено още в ранна детска
възраст.
Г-н Цветков се включи с пояснението, че е започнала инициатива за продажба на
земеделска продукция, която да се продава на определен от съответната община
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пазар. Съгласно Наредба №44 за зоохигиенни изисквания към животновъдните
обекти общините могат да изготвят съответните норми.
Г-н Искренов се включи в дискусията, апелирайки към общините за извършване на
необходимия контрол както на животинските пазари, така и на местата, където се
отглеждат животни. Този проблем трябва да се разгледа в по – широк аспект.
Г-н Цветков отново взе думата, пояснявайки че няма необходим финансов ресурс за
извършване на проверки в частни дворове. ОДБХ винаги следи хуманното отношение
към животните. Последните няколко години се срещат проблеми при извършването на
такива проверки, тъй като всеки животновъден обект трябва да отговоря на
изискванията за хуманно отношение.
Г-жа Мария Вълчанова взе думата, като поясни че нейните компетенции са в
ресора за престъпления от общ характер. Срещаните от нея трудности са при
транспортирането на загинало животно. Помоли общините за денонощно съдействие
при получен сигнал за мъртво животно и най – вече при загробването на труповете.
Г-н Цветков поясни, че ОДБХ не разполага с помещение за трупове. Единствено е
възможно при молба труповете да се извозват в изолаторите за кучета в кв.
„Кристал“ – Перник. Съгласно Наредба №22 трябва да се определи място за
загробване на животните. Той наблегна на факта, че преди време са пращани писма
до общините с такава молба, но още няма определени места. Г-н Цветков стигна до
извода, че е необходимо на нарушителите да бъде налагана финансова санкция, за
да се отстранят нарушенията.
Г-жа Соколова се обърна към г-н Цветков с молба ОДБХ да изготви съответните
предписания до общините или до Областна администрация, в които да се опише
какво се изисква от тях. Заяви, че в този процес всички институции са ангажирани,
тъй като субординацията върви от държавата към хората. Трябва да се приложи
държавна и общинска политика. Попита членовете за някакви въпроси и коментари
по отношение на предвидените дейности, спомена че Областна администрация –
Перник ще се включва в дейности винаги когато се налага. Заяви, че очаква
предписания с препоръки от ОДБХ и поради липса на въпроси благодари на
присъстващите и закри заседанието.
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