РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
УТВЪРДИЛ: /П/
ИРЕНА СОКОЛОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
от заседание на Областната епизоотична комисия
Днес, 22.07.2019 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-жа Ирена Соколова – Областен управител на област Перник
2. Инж. Васил Павлов – Зам. областен управител на област Перник
3. Г-жа Ваня Банкова – Старши експерт към Областна администрация Перник
4. Д-р Елза Драгомирова – Директор на ОДБХ - Перник
5. Д-р Красимир Цанков – Представител на ОДБХ – Перник
6. Д-р Петър Дойчев – Представител на БВС
7. Г-жа Радослава Манова – Представител на Община Перник
8. Г-н Димитър Димитров – Представител на Община Радомир
9. Г-жа Люблена Петрова - Представител на Община Брезник
10. Г-н Марин Първанов – Представител на Община Трън
11. Г-н Димитър Боянов – Представител на Община Земен
12. Г-н Росен Марков – Представител на РДПБЗН - Перник
13. Д-р Елка Иванова – Представител на РЗИ - Перник
14. Инж. Румен Сачански – Представител на ОПУ – Перник
15. Г-н Румен Димитров – И.Д. Началник на областен отдел «Автомобилна
администрация»
16. Г-н Васил Василев – Представител на ОД на МВР – Перник

17. Г-жа Анна Цветкова – Директор на ОД «Земеделие» - Перник
18. Г-н Юри Ценев – Представител на ИАРА
19. Г-н Георги Георгиев - Директор ТП ДГС Трън
20. Г-жа Катя Пашова – Представител на ДГС – Брезник
21. Г-жа Камелия Борисова – Представител на ДГС - Земен
22. Г-н Веселин Владов - Директор ТП ДГС Радомир
23. Г-н Иван Видоловски – Представител на ЛРС – Радомир
24. Г-н Виктор Вучков – Председател на ЛРС – Перник
25. Инж. Стефчо Андреев – Представител на ДП НКЖИ
Заседанието бе открито в 15:00 часа с приветствени думи на г-жа
Соколова: «Колеги, приветствам Ви с «Добре дошли!». Днес сме се събрали, във
връзка с координирането на мерки за превенция и контрол на заболяването
Африканска чума по свинете (АЧС). Както вече знаете, по нареждане на Министър
Десислава

Танева

–

заседанията

на

Областните

епизоотични

комисии

са

ежеседмични.»
Г-жа Соколова поясни, че предвид създалата се тежка епизоотична
обстановка и проведеното на 17.07.1029 г. заседание на Централния епизоотичен
съвет, с писмо №91-703/17.07.2019 г. на Министерство на земеделието, храните и
горите се въвежда нова мярка с превантивен характер, а именно:
„Тъй като рискът от проникване на инфекциозния причинител чрез
свинско месо и продукти от свинско месо с личния багаж на пътници,
екипаж и водачи на МПС и хранителни отпадъци от влакове, автобуси, леки
автомобили, самолети и кораби е изключително голям, обезвреждането на
тези отпадъци е важна мярка при борбата със заболяването. В помощ на
всички мобилизирани структури за овладяване на създалата се обстановка в
страната ще се включи и Министерство на транспорта. Със заповед на
министъра на транспорта ще бъде разпоредено събирането, почистването и
дезинфекцията на пристанища, летища и гари, както и поставянето на
указателни табели за разпространението на АЧС.“
Г-жа Соколова добави, че в изминалата седмица е направена експертна
проверка

на

място

на

ГКПП

„Стрезимировци“,

където

е

установено,

че

автоматизираната система за дезинфекция на влизащите от Република Сърбия
МПС функционира, но има несъвършенства, които следва да бъдат отстранени.
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„Казусът ще бъде обсъден от институциите, имащи отношение по него, в края на
настоящото заседание.“ – допълни тя.
Г-жа Соколова даде думата на д-р Драгомирова за предоставяне на
допълнителна информация за епизоотичната обстановка в страната.
Д-р Драгомирова уточни, че на територията на област Перник към момента
няма регистрирани заболели животни. Не всички кметове на населени места са
подали изисканата от ОДБХ – Перник информация, касаеща броя на прасетата тип
„заден двор“. Д-р Драгомирова посочи за положителен пример кмета на с.
Студена, който своевременно е позвънил в ОДБХ – Перник, предоставил е точен
брой и местонахождение на отглежданите в селото прасета, които е обходил
лично. За съжаление, отбеляза тя, има и кметове, които звънят на ветеринарните
лекари с молба те да им предоставят броя на прасетата тип „заден двор“ в селото,
без да се налага да обхождат домовете. Д-р Драгомирова отново акцентира, че без
помощта на кметовете и кметските наместници е много трудно да се идентифицира
точния брой на домашните прасета в областта.
Д-р Драгомирова идентифицира нова превантивна мярка, изразяваща
се в изготвянето на списъци с наличната техника за изкопаване на
загробни ями (при необходимост от такива). Списъците следва да бъдат
изготвени за всяко населено място или поне за всяка община в област
Перник и предоставени на ОДБХ – Перник. Възможно е да се използва
техника на частни земеделски стопани, строителни фирми или физически
лица от населеното място. Необходимо е само да има предварителна
уговорка

за

това,

че

техниката

ще

се

използва

при

евентуална

необходимост от изкопаване на загробни ями. „Тази техника, естествено,
ще бъде дезинфекцирана от ОДБХ – Перник след приключване на работа.“
– добави тя.
Д-р Драгомирова добави, че за да не се повтаря казуса с община
Ковачевци, която не е разполагала с техника за изкопаване на загробни ями
преди години (при появата на огнище на Модуларен дерматит в с. Косача), се
налага превантивното техническо обезпечаване (изготвяне на описи на наличната
техника). Тя допълни, че ОДБХ-Перник очаква получаването на подробни
указания от Министерство на

земеделието, храните и горите, разписващи

отговорностите на отделните институции при регистриране на заболели животни.
Д-р

Драгомирова

спомена,

че

идната

седмица

предстои

провеждането

на

обученията на ловните дружинки, свързани със заболяването.
Г-жа Соколова акцентира върху присъствието на здравните медиатори към
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общините, които присъстват на заседанието, тъй като тяхната роля в процеса на
информиране

на

ромските

общности

за

фактологията

на

заболяването

и

последиците от него са от особено значение. Тя допълни, че в ромските махали
вероятно има голям брой нерегистрирани домашни прасета, които при евентуално
заразяване с вируса ще бъдат хуманно умъртвени, а стопаните им няма да бъдат
обезпечени от държавата, поради факта че не са регистрирани в системата на
БАБХ. Именно това обстоятелство налага описване на броя и местонахождението
на прасетата тип „заден двор“ в ромските махали, по начина, по който това е
направено в селата от областта. Също така ромското население следва да бъде
информирано за ползите от ранното клане и съхраняване на месото, преди
заболяването

да

е

навлязло

на

територията

на

областта.

Ако

стопаните

предпочетат да не колят прасетата си сега и евентуално след седмица, две или
няколко месеца се открие огнище на заразата в близост до тях, прасетата им ще
бъдат принудително умъртвени в три километровата зона до огнищети и месото ще
бъде конфискувано за унищожаване. „Изборът, разбира се, е техен!“ – обобщи
г-жа Соколова.
Тя

също

така

изостри

вниманието

върху

въпроса

за

техническата

обезпеченост, както за изкопаването на загробни ями за умъртвените свине, така
и за заравяне на събраните хранителни отпадъци от тир-паркингите и крайпътните
заведения. По въпроса за почистването на пътната инфраструктура тя даде думата
на г-н Сачански.
Г-н Сачански докладва, че ОПУ – Перник е подготвило задания. От
миналата седмица е започнало поетапно почистване на автомагистрала „Люлин –
Струма“ и път I – 6 Перник – Кюстендил. От 23.07.2019 г. започва почистването на
път II – 63 от ГКПП „Стрезимировци“ – Перник, 20 километровата зона от ГКПП-то
до с. Филиповци ще бъде почиствана ежедневно. ОПУ – Перник е закупило
количества от препарата Виркон – S, с който вече се почиства. Битовите отпадъци,
които се събират при почистването на трасетата се извозват на сметището в гр.
Перник. Животински трупове не са намирани, но ако се намерят такива,
своевременно ще бъде уведомена ОДБХ – Перник. Тази организация на работа ще
продължи до края на месец август.
Г-жа Соколова даде думата членовете на Комисията за изказвания и
въпроси.
Г-н Вучков отбеляза, че заболяването АЧС върлува на европейския
континент от 2013 г., но досега не е срещал научно-обосновани статии за
биологията на това заболяване. Той обобщи, че ловната общност не е просветена
по този въпрос.

„Също така е важно да попитам дали има направена нова
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организация за прободаването, както за нас ловджиите, така и за собствениците
на прасета тип „заден двор“?“- добави той.
Г-жа Соколова заяви, че научни разработки, касаещи патологията на
заболяването съществуват. На база на тези разработки не веднъж са изготвяни
дипляни и брошури, които са разпространявани от ОДБХ. „Важно е да се знае, че
при съмнения за заразено прасе, било то домашно или диво, следва незабавно да
се сигнализира ОДБХ.“ – добави тя.
Д-р Цанков допълни, че що се касае до пробите от диви свине - от
миналата година се носят в Централна лаборатория гр. София от ловджиите, не от
представител на ОДБХ.
Поради

липса

на

други

въпроси,

г-жа

Соколова

благодари

на

присъстващите и закри заседанието.
За

допълнително

представителите

на

съвещание,

ОДБХ,

ОД

на

както
МВР,

беше

уговорено,

Областен

отдел

останаха

„Автомобилна

администрация“ и ОПУ.
Г-жа

Соколова

отново

отбеляза,

че

системата

за

автоматична

дезинфекция на ГКПП „Стрезимировци“ функционира, проблем представлява
близостта на датчиците за движение (които отчитат преминаващите МПС, които ще
се дезинфекцират) и дюзите за впръскване на дезинфектанта. Тя сподели, че при
проверката от предходната седмица е констатирано, че предвид високата скорост,
с която се движат автомобилите там, дюзите започват да пръскат, когато колата
вече е почти излязла от обсега им. Налага се поставянето на изкуствени
неравности по пътя, които да намалят скоростта на автомобилите в този участъка.
Г-н Сачански поясни, че поставянето на такава изкуствена неравност от
служителите на ОПУ – Перник не е проблем, стига да се уточни къде следва да
бъде изградена и какъв вид да бъде (неравност тип „легнал полицай“ или гумени
неравности, монтирани на платното за движение).
Д-р Драгомирова уточни, че знака за ограничение на скоростта, който е
поставен

преди

автоматизираната

система

на

ГКПП-то

не

дисциплинира

шофьорите, поради което се налага поставянето на изкуствено препятствие, без
значение от неговия материал и вид. „ОДБХ е отворена за технически обосновани
предложения.“ – добави тя.
Г-жа Соколова

отбеляза, че институцията, която следва да вземе

отношение за възможностите за монтиране на едно или друго съоръжение на ГКПП
„Стрезимировци“ е Гранична полиция. Предвид факта, че на заседанието не
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присъстваше

представител

на

Гранична

полиция,

тя

предложи

съвместно

посещение на отговорните институции на ГКПП-то, насрочено за 23.07.2019 г. от
14 часа.
Г-жа Соколова отново благодари на присъстващите и закри съвещателната
среща.
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