РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

УТВЪРДИЛ: /П/
ИВО ИВАНОВ
И.Д. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
Съгласно заповед №РД-56/12.08.2019г.

ПРОТОКОЛ

от заседание на Областната епизоотична комисия
Днес, 12.08.2019 г. от 15:00 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.

Г-н Иво Иванов – И.Д. Областен управител на област Перник

2.

Инж. Васил Павлов – Зам. областен управител на област Перник

3.

Д-р Елза Драгомирова – Директор на областна дирекция по безопасност на

храните – Перник
4.

Д-р Стойне Стойнев – Представител на ОДБХ – Перник

5. Г-жа Радослава Манова – Представител на Община Перник
6. Г-н Димитър Димитров – Представител на Община Радомир
7. Г-жа Детелина Виденова - Представител на Община Брезник
8.

Г-н Марин Първанов – Представител на Община Трън

9.

Г-н Димитър Боянов – Представител на Община Земен

10. Г-н Васил Станимиров – Кмет на Община Ковачевци
11. Г-н Росен Марков – Представител на РДПБЗН - Перник
12. Г-н Илиан Илиев – Представител на ОПУ – Перник
13. Г-н Румен Димитров – И.Д. Началник на областен отдел «Автомобилна

администрация»
14. Комисар Васил Василев – Представител на ОД на МВР – Перник
15. Г-н Кирил Дамянов – Началник ГПУ – Трън
16. Г-н Пламен Ангелов – Директор на РИОСВ - Перник
17. Г-жа Анна Цветкова – Директор на ОД «Земеделие» - Перник
18. Г-н Кирил Новков – Представител на ДГС Радомир
19. Г-жа Катя Пашова – Представител на ДГС Брезник
20. Г-жа Илиана Стоянова – Зам.-директор на ДГС Трън
21. Г-жа Камелия Борисова – Представител на ДГС Земен
22. Г-н Иван Видоловски – Представител на ЛРС – Радомир
23. Г-н Виктор Вучков – ЛРС – Перник
24. Иван Искренов – Председател на УС на ЛРС «Руй» - Трън
25. Юри Цеков – Представител ИАРА – гр. София
26. Людмила Иванова – зам.-директор на ТП ДЛС Витошко – Студена
27. Анелия Трифонова – представител на на ТП ДЛС Витошко – Студена

Заседанието бе открито в 15:00 часа с приветствени думи на инж. Павлов:
«Добре дошли! Днес провеждаме шестото извънредно заседание на Областната
епизоотична

комисия

във

връзка

с

разпространението

на

заболяването

Африканска чума по свинете.»
Г-н Павлов запозна комисията със състоялата се среща на 9 август в град
Велико Търново, организирана от министъра на земеделието, храните и горите, на
която са присъствали всички областни управители, в това число и г-жа Ирена
Соколова,

където

са

разгледани

допълнителни

мерки

за

ограничаване

разпространението на АЧС.
Той направи подробен прочит на пимо с изх.№91-726/29.07.2019 г. относно
наложените указания на министерство на земеделието, храните и горите за
преустановяване на отглеждането на свине в обект тип „заден двор“, в 20 км. зони
около индустриалните ферми. Също така запозна присъстващите с писмо с
изх.№91-762/08.08.2019 г. произтичащо от предходното писмо, за предоставяне
на допълнителна информация под формата на списък с броя заклани свине от
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обекти тип „заден двор“.
Г-н Павлов наблегна на срока на мярката за доброволно клане на
животните от стопаните им за южна България, наложена от Министерство на
земеделието, горите и храните, а именно – 2 август. Той предложи в списъците,
които трябва да се попълнят от общините /писмо с изх.№91-762/08.08.2019 г. на
МЗХГ/, да не се дописват брой свине след изтичането на срока – 2 август.
Г-жа Елза Драгомирова се включи, за да попита какво ще се направи с
местата, където изобщо не е имало списъци, като даде пример с община Брезник,
в която първоначално до 2 август е нямало подадени данни, но към днешна дата
вече има информация за заклани свине. Обърна се с въпрос към г-н Павлов, дали
при такава ситуация свинете се приемат за заклани или не. Като подчерта, че
всяко едно животно трябва да бъде убито хуманно и загробено, а месото да не се
консумира.
Според г-н Павлов не е редно да бъдат приети за заклани, тъй като те не са
регистрирани.
В диалога се включи г-н Стойнев, с пояснението, че регистрация означава
идентифициране, тоест прасе с ушна марка. Регистрирани свиневъдни обекти са
само

големите

свиневъдни

комплекси,

по

смисъла

на

Закона

за

ветеринаромедицинската дейност. Г-н Стойнев помоли да се уточни крайната дата
за подаване на списъците от кметовете по места, за да може тогава да се установи
реално колко бройки прасета са подадени и да не се дописва към тях.
По този повод г-н Иванов взе думата, за да обясни че от страна на Областна
адмнистрация Перник е изготвено писмо с изх.№08-00-440/07.08.2019 г. в което
се изисква информация от община Перник и община Брезник, тъй като тези две
общини попадат в 20 км. зона около индустриални ферми, в което писмо е
планирано списъците да бъдат разгледани на днешната епизоотична комисия.
Г-жа Драгомирова се включи, за да поясни, че по данни на представители
на ОД „Безопасност на храните“, които са извършили проверки на 11 населени
места в 20 км. зона, до 9 август е имало обекти, в които все още е имало прасета,
към днешна дата 12 август е декларирано от стопаните, че всичко е унищожено.
Г-н Павлов отново се включи по темата и формулира предложението си по
следния начин: „За населените места, които влизат в 20 км зона, когато има
разминаване в броя, да се решава всеки един отделен случай от Епизоотичната
комисия. За всички населени места, които са извън тази зона да не се дописват
дворове, след 2 август.“ Това предложение бе подложено на гласуване, като „ЗА“
– 1 глас, „ПРОТИВ“ – 1 глас, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 25 гласа. Съответно това
предложение не бе прието от комисията.
Премина се към разглеждането на списъците от община Перник и община
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

Брезник, както следва:
С. Дивотино, община Перник – заклани прасета за угояване 80 бр., 63 бр.
дворове
С. Расник, община Перник - заклани прасета за угояване 18 бр. , 13 бр.
дворове
С. Вискяр, община Перник - заклани прасета за угояване 13 бр., дворове –
8 бр.
С. Арзан, община Брезник - заклани прасета за угояване 10 бр., дворове –
6 бр.
С. Бабица, община Брезник - заклани прасета за угояване 2 бр., дворове –
2 бр.
С. Гоз, община Брезник - заклани прасета за угояване 7 бр., дворове – 2 бр.
С. Долни Романци, община Брезник - заклани прасета за угояване 7 бр.,
дворове – 2 бр.
С. Красава, община Брезник - заклани прасета за угояване 2 бр., дворове –
1 бр.
Гр. Брезник, община Брезник - заклани прасета за угояване 51 бр., дворове
– 27 бр.
Повдигна се въпросът относно проверените дворове в село Дивотино по
първоначална информация броят им е 63, към днешна дата подадения брой
проверени дворове е 64, тоест има разминаване в информацията, поради
дублиране на име.
Бе прието предложение „За село Расник, община Брезник, дворовете от 11
да се броят за 13, тоест последно дадената информация да се счита за актуална.
Тъй като е утановено несъответстие от представителите на ОД „Безопасност
на храните“. Това предложение бе прието с 23 гласа „ЗА“ и 4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ
СЕ“.
Горепредставените

списъци

на

община

Перник

предстои

да

бъдат

подписани от кмет, кметски наместник и ветеринарен лекар, предоставени в
Областна администрация Перник и заварени от областния управител до 13 август
2019 г., а тези на община Брезник бяха предадени в указания им вид в деня на
заседанието.
Г-н Павлов попита дали някой иска да вземе думата и в дискусията се
включи г-жа Людмила Иванова, с питане относно трупните ями. Изпратено е писмо
от ДЛС „Витошко“ до РИОСВ – Перник, БД „Дунавски район“ и Природен парк
„Витоша“ за определяне на три локации за трупни ями. ДЛС „Витошко“ са
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получили отговор от РИОСВ, че местата са недопустими, тъй като изцяло Ловно
стопанство „Витошко – Студена“ попада в защитена територия, съгласно плана за
управление на парка. Пуснато е още едно писмо до РИОСВ, с което изискват
указания за определяне на трупни ями.
Г-н Ангелов се включи, пояснявайки че РИОСВ няма как да посочат такива
места, тъй като той е против в защитена зона да бъдат разположени трупни ями,
също така РИОСВ не разполага с имоти. Такова становище трябва да бъде
изискано от БД „Дунавски район“.
След което, г-н Станимиров взе думата, за да сподели следното: „Ако
някъде се намери прасе, което няма явни признаци на АЧС, какво ще се случи с
него? То трябва да бъде изследвано, но докато излязат резултатите къде ще се
държи това прасе? Всички институции имат един общ проблем и той е свързан с
трупните ями. От БД „Дунавски район“ отказаха определяне на трупни ями,
въпреки положителното становище на РИОСВ, тъй като те работят все още по
Наредба №7, която е отменена относно допустимо отстояние от водоизточници.
След това е издадено съгласувателно решение от 2016 г., за имот, който е
разрешен за такъв терен, но от БД „Дунавски район“ отново връщат отговор, че
терена не е подходящ. От РЗИ получих писмо, в което се указва, че комисия
съставена от представители на компетентните институции, назначена със Заповед
на кмета на съответната община, определят и гласуват тези терени.“
Според г-н Ангелов е недопустимо да бъде определена такава комисия, тъй
като съществуват десетки стотици ями.
Г-н

Павлов

заяви,

че

на

следващото

заседание

ще

бъде

поканен

представител на БД „Дунавски район“, който да вземе отношение по този въпрос.
Определи, следващото заседание да бъде на 19 август отново от 15 часа. След
което, поради липса на други въпроси, закри заседането и благодари на
присъстващите.

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

5

