РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

УТВЪРДИЛ: /П/
ИРЕНА СОКОЛОВА
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ПРОТОКОЛ

от заседание на Постоянно действащата епизоотична комисия

Днес, 26.10.2017 г. от 14.00 часа в зала «Струма», находяща се на партерния
етаж на Областна администрация – Перник, се проведе заседание на Постоянно
действащата епизоотична комисия, на което присъстваха:

Зам.-председател: Васил Павлов – зам. областен управител
Секретар: Марчела Пламенова – мл. експерт „Регионално развитие”

1. Д-р Людмил Цветков – началник – отдел „ЗЖ“, ОДБХ - Перник
2. Методи Петров – главен експерт ОПУ - Перник
3. Стефка Евтимова – старши специалист – община Перник
4. Д-р Тонка Панайотова – главен експерт ДНЗС – РЗИ Перник
5. Инж. Георги Георгиев – директор ДГС - Трън
6. Митко Митков – ОД МВР – Перник
7. Виктор Вучков – председател ЛРС - Перник
8. Маргарита Базовичка – началник – група ПКПД РДПБЗН - Перник
9. Инж. Веселин Владов – директор ТП „ДГС – Радомир“ - Радомир
10. Инж. Петя Стамова – зам.-директор ТП „ДГС – Брезник“ – Брезник
11. Инж. Пламен Мишев – директор ТП „ДГС Земен“ – Земен
12. Христо Златанов – председател ЛРС - Радомир

След като се установи наличието на кворум заседанието бе открито в 14 часа от
инж. Васил Павлов, който приветства присъстващите с добре дошли и разясни повода
за днешното събиране, а именно констатираните огнища на болестта инфлуенца по
птиците в областите Добрич и Хасково и „Нюкасълска болест по птиците“, като
цитира

издадената

от

изпълнителния

директор

на

БАБХ

заповед

№РД

11-

2138/20.10.2017 г., за привеждане на областните дирекции по безопасност на
храните в повишена готовност по предотвратяване на опасността от разпространение

на заболяването. Той предложи следния дневен ред, който бе приет с единодушно
гласуване:
1. Запознаване на членовете на комисията с епизоотичната обстановка
2. Други

Инж.

Павлов

даде

думата

на

д-р

Цветков,

за

да

внесе

яснота

относно

необходимите мерки по недопускане и разпространение на болестта. Д-р Цветков
благодари за отзоваването на членовете и докладва, че в област Добрич е засегната
ферма за патици, където загиналите в следствие на болестта са над 30 хил., а в
област Хасково ферма за пернати. Нюкасълската болест е установена в област
Кърджали. Причината за разпространение на болестта е прелета на птиците от север,
поради това засегнатите области са в северната част на страната. Делтата на река
Нил е огнището на болестта, която тази година е навлязла на територията на
страната по – рано в сравнение с предходни години. Д-р Цветков подробно запозна
комисията с издадената заповед №РД – 11-2167/25.10.2017 г. от БАБХ, указваща
задълженията

на

Областните

дирекции

по

безопасност

на

храните,

относно

организирането на превантивни действия. Прочете мерките, целящи намаляването на
риска от появата и разпространението на болестта инфлуенца по птиците на
територията на област Перник, които бяха приети с единодушно гласуване от
присъстващите. Д-р Цветков заяви, че болестта инфлуенца не е опасна за хората и
няма как да бъде предадена по респираторен път. Тя е заразна само за пернати. Той
се обърна с молба към присъстващите всяка една институция да вземе необходимите
мерки, за да не се допусне разпространение на болестта.
След изчерпване по темата инж. Павлов попита комисията за възникнали въпроси
по отношение на предвидените мерки, спомена че Областна администрация – Перник
ще се включва в дейности винаги когато се налага. Постоянно действащата
епизоотична комисия излезе със следното решение от проведеното заседание:
РЕШЕНИЕ №1:
Постоянно

действащата

епизоотична

комисия

прие

мерките,

целящи

намаляване риска от появата и разпространението на болестта инфлуенца
(грип) по птиците на територията на област Перник.
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