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

ПРОТОКОЛ
от заседание на Областната епизоотична комисия
Днес, 03.09.2019 г. от 15:00 часа в зала „Струма”, находяща се на партерния
етаж в сградата на Областна администрация – Перник, се проведе извънредно
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 – Гл. секретар на Община Перник
8. Г-жа Женя Желязкова – Представител на Община Радомир
9. Г-н Димитър Димитров – Зам. кмет на Община Радомир
10. Г-жа Лилия Чернева – Представител на Община Брезник
11. Г-н Марин Първанов – Представител на Община Трън
12. Г-н Димитър Сотиров – Кмет на Община Земен
13. Г-н Любомир Цветков – Зам. кмет на Община Ковачевци
14. Г-н Красимир Костадинов – Представител на ТД «НС» Перник
15. Г-н Димитър Божилов - Представител на ТД «НС» Перник
16. Г-н Николай Петров – Представител на РД ПБЗН - Перник
17. Г-н Илиан Илиев – Представител на ОПУ – Перник
18. Г-н Валентин Иванов – Представител на Областен отдел «Автомобилна
администрация» - Перник
19. Ст. инспектор Митко Митков – Представител на ОД на МВР – Перник
20. Г-н Димитър Трайчев – Представител на ГПУ Трън
21. Г-н Светослав Василев – Представител на ГКПП «Стрезимировци»

22. Г-жа Анна Цветкова – Директор на ОД «Земеделие» - Перник
23. Инж. Веселин Владов – Представител на ДГС Радимир
24. Г-жа Катя Пашова – Представител на ДГС Брезник
25. Г-н Георги Георгиев – Представител на ДГС Трън
26. Инж. Камелия Борисова – Представител на ДГС Земен
27. Инж. Людмила Иванова – Зам. Директор на ДЛС «Витошко-Студена»
28. Д-р Анелия Трифонова – Представител на ДЛС «Витошко-Студена»
29. Г-н Виктор Вучков – Представител на ЛРС – Перник
Заседанието бе открито в 15:00 часа с приветствени думи на г-жа Соколова:
«Добре дошли! Днес провеждаме десето извънредно заседание на Областната
епизоотична комисия по повод разпространението на заболяването Африканска чума
по свинете (АЧС). Всяко следващо заседание всякаш носи все повече подреденост и
добра логистика от страна на институциите. Това е и причината на територията на
област Перник да нямаме положителна проба за АЧС.»
Г-жа Соколова поясни, че само преди ден е изтекъл крайния срок за
доброволно клане на свинете в личните стопанства тип „заден двор“ и извършване
на последваща дезинфекция на стопанствата в обявената за санитарна зона
област Перник.
„За първия транш на финансовото подпомагане за дезинфекция бяха подадени и
обработени 215 пакета документи, по-голяма част от които от населените места,
попадащи в двадесат километровата зона. За втория транш на плащането в
Областна администрация Перник са получени списъци, в които по предварителни
данни (тъй като все още се обработват) фигурират 733 стопанства от областта.“ –
добави г-жа Соколова и даде думата на д-р Драгомирова за предоставяне на
актуална информация за изплатените обезщетения от първия транш и броя на
подадените заявления в ОДБХ Перник за втори транш.
Д-р

Драгомирова

заяви,

че

до

момента

е

изплатено

финансово

подпомагане за извършено доброволно клане на прасета тип „заден двор“ и
последваща дезинфекция на 140 стопанства в размер на 42 000 лв. Най-късно в
утрешния ден ще бъдат разплатени средствата за гр. Брезник и с. Бабица.
„Както каза г-жа Соколова броя на подадените за първи транш стопанствата е 215,
но на четири от тях беше отказано плащане поради липса на подпис от стопаните
върху заявленията им. По този начин крайния брой на стопанствата бе редуциран
до 211.“ – поясни тя.
Д-р Драгомирова допълни, че през предходната седмица е присъствала
лично на общинските епизотични комисии във всички шест общини в областта.
Предоставила е необходимата на кметовете и кметските наместници информация
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относно кампанията по изпълнение на превантивната мярка. В част от общините е
имало силен отпор срещу изпълнението и. По отношение на подадените документи
(заявления, констативни протоколи и списъци по населени места) за втори транш,
в ОДБХ Перник по предварителни данни (все още се обработват за наличие на
всички изискуеми реквизити) са налични 868 пакета документи на стопани.
Бройката надхвърля подадените към миналия месец стопанства тип „заден двор“ в
областта (798 за област Перник). Въпреки това в община Ковачевци, например са
подадени документи на 5 бр. стапанства, а общинската администрация само преди
месец е подала информация за 66 бр. стопанства на територията на общината.
„Към момента нямаме информация кога ще започне изплащането на втория
транш. Веднага след като имаме такава ще уведомим кметовете и ще бъдат
изготвени графици за плащане по населени места. Екипа на ОДБХ Перник
продължава да проверява подадените вчера документи за наличие на изискуемите
реквизити, а при възникнали съмнения – и за истинността им.“ – допълни тя.
Д-р Драгомирова допълни, че конфискуваното месо (от предприятието за
преработка на дивечово месо), което е било контактно със заразеното диво прасе
в ДЛС „Витошко-Студена“ е било обезвредено. Проби от него са изпратени за
изследване.
Г-жа Соколова даде думата на членовете на Областната епизоотична
комисия за коментари и въпроси.
Г-н Цветков коментира, че представената статистика за община Ковачевци
е коректна, но също така е важно да се отбележи, че основната тежест по
ограничаване на заболяването „пада на плещите„ на общинските администрации.
Община Ковачевци е положила всички усилия за да убеди местното население в
неотложната необходимост от предприемане на превантивни мерки (доброволно
клане) за ограничаване на заболяването.
„Намаляването

на

срока

за

извършване

на

доброволното

клане

и

последващата дезинфекция на стопанствата постави хората в патова ситуация.
Част от тях разчитаха на своите деца (живеещи в други населени места) да
извършат мероприятията по заколване и конселвиране на добитото месо в идните
3 почивни дни. Клането на домашни прасета продължава и сега.“ – допълни той.
Г-н Цветков отправи молба към членовете на Областната епизоотична
комисия за удължаване на крайния срок до 10.09.2019 г. По негово мнение
гласуването на подобно удължаване на срока би позволило на голям брой хора да
подадат своите документи за финансовото подпомагане за дезинфекция на
личните им стопанства.
Г-жа Соколова поясни, че решението на Областната епизоотична комисия
за извършване на доброволно клане на прасетата тип „заден двор“ в лични
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стопанства

до

10.09.2019

г.

и

изплащането

на

финансова

подкрепа

за

дезинфекция е било отменено по силата на решение на Централния епизоотичен
съвет. Тя допълни, че епизоотичната обстановка в страната е извънредна, в тази
връзка и времето за реакция от страна на отговорните институции е лимитирано.
Д-р Цанков добави, че както след дата 26.08.2019 г. не се приемат
заявления за подпомагане за населените места в двадесет километровата зона,
така и след 02.09.2019 г. не следва да се приемат документи от останалите
населени места в областта.
Д-р Дойчев заяви, че заболяването затихва, броят на възприемчивите
животни е значително редуцират, следователно вероятността за проникване на
вируса на територията на областта е минимален. От особена важност към момента
е превенцията от преноса на животни за продан, идващи нелегално от други
области. Той допълни, че органите на МВР и ДАИ следва да действат с повишено
внимание при такива случаи.
Инж. Владов сподели, че в ранните часове на днешния ден е станало ПТП
на пътя Радомир-Кюстендил в района на езерото Байкал. Произшествието е
причинено от преминаваща пътното платно дива свиня. Получен е сигнал на
телефон 112. Д-р Колев се е отзовал на място. Всички превативни мерки са
предприети. Извършено е щателно почистване и дезинфекция на пътното платно.
Изпратена е проба за извършване на изследване за наличие на вируса на АЧС.
Г-н Вучков взе думата, изказвайки предложение към членовете на
Областната епизоотична комисия за гласуване на поисканото от зам.
кмета на община Ковачевци удължаване на срока за доброволно клане на
домашните прасета, респективно и получаване на финансова подкрепа за
дезинфекция на личните стопанства до 10.09.2019 г.
Г-жа Соколова подложи на гласуване предложението на г-н Вучков.
Гласували „ЗА“ – 2 (двама) членове;
Гласували „ПРОТИВ“ – 18 (осемнадесет) членове;
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 4 (четирима) членове.
Предложението се отхвърля.
Поради липса на въпроси и коментари, г-жа Соколова благодари на
присъстващите и закри заседанието.
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