РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
У Т В Ъ Р Д И Л:
ИРЕНА СОКОЛОВА
Областен управител
на област Перник

ПРОТОКОЛ
от заседание на Постоянно действащата епизоотична комисия

Днес 12.07.2018 г. от 11.00 часа в зала „Струма“, се проведе заседание на
Постоянно действащата епизоотична комисия, на което присъстваха:

Председател: Ирена Соколова - Областен управител
Зам.-председател: инж. Васил Павлов – зам.областен управител
Секретар: Марчела Пламенова – ст. експерт “Регионално развитие”
Цветана Пиралкова – Главен секретар
Елена Иванова – Директор на дирекция АКРРДС

1. Елза Драгомирова – директор на ОД „Безопасност на храните“
2. Красимир Цанков – началник – отдел „ЗЖ“ – ОДБХ
3. Тонка Панайотова – главен експерт в ДНЗБ – РЗИ Перник
4. Инж. Петър Герзилов – лесничей ТП ДЛС „Витошко – Студена“
5. Инж. Бисер Дачев – директор на ТП ДТС „Земен“
6. Цветана Стоилова – ст. Специалист ОПУ – Перник
7. Маргарита Базовичка – инспектор в РД ПБЗН – Перник
8. Лиляна Парушева – ст- специалист „Земеделие“ – община Радомир
9. Д-р Петър Дойчев – Български ветеринарен съюз

10. Любомир Цветков – зам.-кмет на община Ковачевци
11. Димитър Попов – директор на ОД МВР – Перник
12. Детелина Виденова – представител на община Брезник
13. Иван Искренов – ЛРС „Руй“ – Трън
14. Виктор Вучков – ЛРС – Перник

Комисията бе открита от г-жа Ирена Соколова. Тя поясни поводът за нейното
свикване, а именно влошената епизоотична обстановка по отношение на болестта
Африканска чума по свенете в Република Румъния и опасността от навлизане на
болестта на територията на Република България. Тя запозна присъстващите с
постъпилото писмо от ОД „Безопасност на храните“, относно необходимостта от
превенция, след което даде думата на д-р Елза Драгомирова да внесе яснота във
връзка с мерките, нужни за предприемане.
Д-р Елза Драгомирова, поясни че трябва да се повиши вниманието върху
стопани, отглеждащи прасета. Заяви, че това заболяване не е опасно за хората, но
нанася големи икономически загуби. Засегнатите прасета измират масово и допълни
че днес на 12 юли ще се проведе обучение на всички ловни дружинки, които да
бъдат наясно при наличие на такава болест как най-адекватно да реагират.
Д-р Красимир Цанков се включи, за да докладва за етимологията на болестта.
Той подробно запозна присъстващите с всички симптоми на заболяването, както и с
мерките, които трябва да се предприемат при установяване на болно прасе.
Африканската

чума

е

високопатогенна

инфекциозна

болест

по

свинете,

характеризираща се с висока заболеваемост. Заболяването е разпространено в
Субсахарска Африка. Особено чувствителни са домашните прасета, докато дивите
местни видове боледуват скрито без проявата на клинични признаци. Африканската
чума по свинете се причинява от ДНК вирус. Заразяването става посредством пряк
контакт с болни прасета и заразени помещения, транспортни средства, дрехи и
работен инвентар; заразяване по алиментарен път при консумация на заразено месо
и продукти и кухненски отпадъци, съдържащи такива и кърлежи. Към този момент
болестта се развива главно в Тулча, Браила и Констанца. Последното огнище е
ситуирано на 140 км. от България. Д-р Цанков заяви, че всички ветеринарни доктори
на територията на областта са уведомени за извършването на инвентаризация на
прасетата. Целта е да се определят на територията на областта броят на животните.
Една от главните мерки за превенция е да не се допуска внасянето на хранителни
продукти през границата на нашата страна. На територията на област Перник няма
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наличие на свинеферма. Броят на прасетата е малък и повечето от тях се отглеждат
в домашни условия. Д-р Цанков обърна внимание на факта, че болестта се
констатира само чрез лабораторно изследване, няма видими характерни симптоми.
Вирусът е устойчив и не се унищожава чрез топлинна обработка. Българска агенция
по безопасност на храните е позиционирала информационни плакати на гранично –
контролно

пропусквателните

пунктове,

за

да

се

предотврати

внасянето

на

хранителни продукти и по този начин масовият туризъм ще бъде преустановен.
Г-н Цветков се включи в дискусията с въпросът по какъв начин ще се извърши
регистрацията на прасетата, тъй като на територията на община Ковачевци,
повечето отглеждащи прасета са възрастни хора и ще бъдат възпрепядствани да се
сдобият с разрешителен документ, чрез който да идентифицират наличието на
животното.
Д-р Цанков заяви, че ОДБХ ще има ангажимента да идентифицира всички
прасета на територията на областта.
Д-р Дойчев, докладва че където има наличие на животни, собстнвениците имат
ангажимента

да регистрират

животновъдния

обект,

чрез

сключен

договор

с

ветеринарен лекар, за да се поставят ушни марки на прасетата. Необходимо е да
бъде подадено заявление за регистрация. Каза, че е недопустимо да има свободно и
неконтролируемо движение на животни, тъй като по този начин е възможно болестта
да бъде разпространена и да засегне голям брой прасета.
Г-н Искренов взе думата, за да обясни, че е присъствал и на други заседания, на
които са коментирани нужните мерки, които трябва да бъдат предприети, но според
него няма разултат и те не са ефективни. Изрази недоволството си относно
вземането на проби от животните и помоли ако е възможно да бъде измислен по –
практичен метод за изследване.
Д-р Цанков отговори, че единствено в референтни лаборатории се извършва
вземането на проби от животни със съмнения за болестта.
Г-н Вучков постави въпроса относно издаването на разрешително за ловуване,
тъй

като

среща

проблеми

при

тази

процедура.

Ловците

не

практикуват

индивидуален лов, точно поради тази причина. Каза, че според него мерките за
Африканската чума не са ефективни. Даде съвет да бъде издадена образователна
брошура, в която подробно да са описани мерките и същността на болестта.
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Г-жа Драгомирова отново поясни, че ще се проведе обучение на ловните
дружинки и се надява там да бъдат поставени всички въпроси от страна на ловците.
Идеята относно издаването на образователни брошури ще бъде предадена от нея на
по – високо равнище. Заяви, че е на разположение както тя, така и ОД „Безопасност
на храните“ за всякакви въпроси. Потвърди още веднъж, че заболяването не е
опасно за хората, но нанася тежки икономически загуби.
Г-жа Соколова каза в заключение, че на общинските епизоотични комисии ще
бъдат дискутирани всякакви въпроси от това естество и ще бъдат обсъждани
мерките, които всяка община трабва да предприеме за превенция. Компетентните
институции ще се включат във всички нужни дейности. Благодари на присъстващите
и закри заседанието.

Секретар на комисията:
Марчела Пламенова – стл експерт „Регионално развитие“

Съгласувал:
Инж. Васил Павлов – зам.областен управител
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