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

ПРОТОКОЛ
от заседание на Областната епизоотична комисия
Днес, 12.04.2019 г. от 15 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. Инж. Васил Павлов – Зам. - областен управител на област Перник
2. Ваня Банкова – Старши есперт към Областна администрация Перник
3. Д-р Красимир Цанков – Представител на ОДБХ Перник
4. Радослава Манова – Секретар в Община Перник
5. Илиан Илиев – Представител на община Ковачевци
6. Марио Картулев – Началник ПКД в РДПБЗН - Перник
7. Кирил Дамянов – Началник ГПУ - Трън
8. Д-р Гергана Георгиева – Представител на РЗИ - Перник
9. Илиан Емилов – Представител на ОПУ - Перник
10. Васил Василев – Началник ООП в ОД на МВР – Перник
11. Инж. Людмила Иванова – Зам. директор ТП ДГС Витошко-Студена
12. Инж. Петя Стамова - Зам. директор ТП ДГС Брезник
13. Маргарита Сергиева – Специалист лов към ЛРС – Брезник
14. Инж. Камелия Борисова – Старши лесничей към ТП ДГС – Земен
15. Георги Георгиев - Директор ТП ДГС Трън
16. Веселин Владов - Директор ТП ДГС Радомир
17. Ивайло Банков – Специалист към ЛРС – Радомир

18. Виктор Вучков – Председател на ЛРС – Перник
19. Иван Искренов - Председател на ЛРС – Трън
Заседанието бе открито в 15 часа с приветствени думи на инж. Павлов:
«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 свинето (АЧС). Свикваме тази извънредна среща по искане на д-р Елза
Драгомирова – Директор на ОДБХ – Перник.»
Инж. Павлов даде думата на д-р Красимир Цанков.
Д-р Цанков уточни, че това е втора поредна среща на Областната
епизоотична комисия по повод необходимостта от предприемане на привантивни
мерки за защита от АЧС, в рамките на изминалата една година. Той добави, че на
територията

на

област

Перник

няма

регистрирани

заболели

животни.

На

територията на страната са регистрирани случай на АЧС по диви свине в следните
области: Силистра, Варна и Добрич. Заразата в тези области, най-вероятно е с
произход от съседна Румъния, където заболяването е широко разпространено. Към
днешна дата няма регистрирани случаи на заболяването по домашни свине. В
съседна Сърбия и Република Северна Македония също не са документирани
огнища на заболяването до момента. Въпреки това, превантивните мерки на ГКПП
Стрезимировци остават в сила. С решение на БАБХ, закупуването на домашни
прасета за доотглеждане следва да се извършва само от лицензирани свиневъдни
комплекси. Забранено е нерегламентираното транспортиране на прасета. Органите
на МВР извършват регулярни проверки.
„В ОДБХ постипи неофициален сигнал за нерегламентирана продажба на
малки прасета в района на Подгаровия селскостопански пазар от две лица с
автомобил с регистрационни табели от София област. С официална заповед на
кмета на община Перник, този пазар е обявен за затворен и не следва там да се
извършва търговска дейност с домашни животни“ – поясни д-р Цанков.
Той напомни, че стопаните на немаркирани домашни прасета няма да бъдат
обезщетявани от държавата (при положителни проби за АЧС). По негово мнение
това следва де провокира стопаните да потърсят ветеринарните лекари за
регистрация на домашните им прасета. Добави, че служителите на ОДБХ разчитат
на съдействие от страна на кметовети и кметските наместници, които да ги
информират къде и колко животни има и така те да бъдат обхванати от
ветеринарните лекари.
ОДБХ - Перник предоставя официален списък на ветеринарните лекари,
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работещи в област Перник, както следва:
1. Д-р Стойне Стойнев – ОВЛ община Перник – тел. 0882 469 742
2. Д-р Даниел Колев – ОВЛ община Радомир – тел. 0882 469 741
3. Д-р Ива Павлова – ОВЛ община Земен и община Ковачевци – тел. 0882
469 740
4. Д-р Асен Петров – ОВЛ община Брезник – тел. 0898 949 207
5. Д-р Михаил Божилов – ОВЛ община Трън – тел. 0882 469 381
Д-р

Цанков

подчерта,

че

в

момента

най-важно

е

да

се

спазват

превантивните мерки и стопаните да бъдат бдителни за здравето на своите
животни. При съмнителна смърт на домашно прасе, веднага да се подаде сигнал в
ОДБХ – Перник.
Инж. Павлов благодари за така представената информация и даде думата на
членовете на Комисията за коментари.
Г-н Искренов: „От името на колегите-ловци, бих искал да кажа, че нашите
функции

са малко по-различни, превантивните мерки

би

следвало да се

изпълняват от кметовете на общините в област Перник, които днес не присъстват
тук. През изминалата година държавната политика ни натовари със страшно много
разходи за ловно-рибарските сдружения, средства които можеше да разходваме за
промени в лово-устройствените мероприятия и захранване на дивеча. Разходи,
които направихме от собствения си джоб, отодоха за изкопаване на ями за
загробване. Сериозен е и проблема със пробите от отстреляния дивеч. Налага ни
се да транспортираме тези проби до лаборатория в гр. София. Това също са
допълнителни разходи за нас. ЛРС „Руй“ – гр. Трън има за получаване суми за 180
бр. избити хищници (лисици). Парите не са получени до момента. Получава се
следния казус – ловците изпълняват всяка заповед, спусната от държавните
органи, а в замяна не получава нищо.“
Г-н Вучков също коментира трудностите, които изпитват ловно-рибарските
сдружения в областта. Той заяви, че една от превантивните мерки, наредена от
БАБХ, а именно: обучаване на по двама членове от всяка дружинка за правилно
вземане на проби от дивеч не е функционална. Гаранцията, че именно тези двама
ловци ще присъстват на определено ловно мероприятие е нулева. Г-н Вучков
заяви, че изначално тези указания са формулирани погрешно. Това, от своя
страна коства загуба на средства и време на ловците и сдруженията.
Относно изкопаването на ямите за загробване той поясни, че ловците в
България са похарчили между 3 и 5 милиона лева. Тези ями са използвани през
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изминалия ловен сезон (въпреки, че пробите са били отрицателни), но сега
възниква въпроса: „Чия отговорност е тяхното почистване?“. В случай, че се
установи огнище на заболяването в областта, едва ли ще има ловец, който ще
иска да отвори тези ями, по обясними причини.
По

въпроса за прободаването и

получаването

на обратна връзка

от

лабораториите, г-н Вучков също изрази недоволство. Той заяви, че липсата на
лаборатория (частна или държавна) на територията на област Перник, сериозно
затруднява ловците в областта.
Инж. Павлов взе думата и предложи за гласуване следните спешни мерки за
превенция от АЧС:
1. ОДБХ – Перник поема ангажимент за разпространението на информационни
брошури за заболяването АЧС, които ще предостави на общините в област
Перник, а те от своя страна ще разпространят по населени места.
2. Кметовете на общини, кметовете на кметства и кметските наместници,
следва да подадът актуална информация за броя на отглежданите домашни
прасета тип «заден двор» на територията на населените места в област
Перник.
Предложените мерки бяха подложени на гласуване и приети с пълно
мнозинство.
Поради липса на въпроси, инж. Павлов благодари на присъстващите и
закри заседанието.
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