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

ПРОТОКОЛ
от заседание на Областната епизоотична комисия
Днес, 15.10.2019 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. Г-н Иво Иванов – 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-н Димитър Димитров – Представител на Община Радомир
8. Г-жа Лилия Чернева – Представител на Община Брезник
9. Г-н Марин Първанов – Представител на Община Трън
10. Г-н Илиан Илиев – Представител на Община Ковачевци
11. Г-н Росен Марков – Представител на РД ПБЗН - Перник
12. Г-н Петър Басмаджиев – Директор на ОПУ – Перник
13. Комисар Васил Василев – Представител на ОД на МВР – Перник
14. Г-н Кирил Дамянов – Началник ГПУ - Трън
15. Д-р Елка Цветкова – Представител на РЗИ – Перник
16. Г-жа Емилия Манолова – Представител на ОД «Земеделие» - Перник
17. Г-жа Катя Пашова – Представител на ТП на ДГС Брезник

18. Г-жа Камелия Борисова – Представител на ТП на ДГС Земен
19. Инж. Георги Георгиев – Представител на ТП на ДГС Трън
20. Инж. Веселин Владов – Представител на ТП на ДГС Радомир
21. Г-н Иван Видоловски – Председател на ЛРС – Радомир
22. Г-н Виктор Вучков – Председател на ЛРС - Перник
Заседанието бе открито в 15:00 часа с приветствени думи на г-жа Соколова:
«Добре дошли! Събрали сме се за да проследим развитието на предприетите мерки
за превенция на заболяването в област Перник. Обсъдих темата за изплащането на
втория

транш

на

срадствата

за

дезинфекция

на

личните

стопанства

след

извършеното доброволно клане с новия Изпълнителен директор на БАБХ – проф. Д-р
Паскал Желязков. Получих неговото уверение, че в кратки срокове ще стартира
изплащането на средствата. Забавянето е породено от големия обем заявления по
първи транш, част от които се обработват и в момента.»
За предоставяне на по-детаилна информация, г-жа Соколова даде думата
на д-р Драгомирова.
Д-р Драгомирова изрази задоволство от добрата екипна работа на
институциите в последните 2 седмици. Тя добави, че към момента няма нови
потвърдени положителни проби за АЧС на територията на областта.
Д-р Драгомирова докладва, че в 6:50 часа тази сутрин е получила сигнал за
прегазена дива свиня на АМ „Струма“. Екип на ОД на МВР се е отзовал на сигнала,
своевременно са отишли на мястопроизшествието. Експерти на ОДБХ също са
изпратени на мястото за обследване. Имало е и екипи на ОПУ Перник и
държавното горско стопанство. Взети са проби за изследване. Трупът е загробен.
Извършена е дезинфекция на местопроизшествието и транспортните средства. В
кратки срокове се очаква получаване на лабораторните резултати от изпитването.
Г-жа Соколова предостави думата на представителите на държавните
горски

стопанства

и

ловно-рибарските

сдружения

за

докладване

относно

интензивността на ловните мероприятия и резултатите от тях.
Инж. Владов докладва, че от всички отстреляни диви прасета се вземат
проби по надлежния ред. Съставени са протоколи. Той добави, че всички проби от
област Перник се събират и изпращат от ДГС Радомир за изследване в
лабораторията в София всеки понеделник. „Резултатите от всички изследвани
проби, които сме получили до момента за област Перник са отрицателни за
наличие патогена на АЧС.“ – заяви той.
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Г-н Видоловски докладва, че в тяхното сдружение са отчетени около
двадесет отстреляни диви свине за изминалия уикенд. Взети са проби. Съставени
са протоколи.
Г-н Вучков докладва, че популацията на дивата свиня в ловните райони на
планина Люлин и планина Черна гора е на долна граница. Силна е популацията в
районите около Витоша и Голо бърдо. Денят сряда е разрешен за провеждане на
ловни мероприятия в ловно-стопанските територии на ЛРС Перник.
Инж. Георгиев докладва, че на територията на ДГС Трън са отстреляни 13
бр. прасета. В зона „Б“ не е извършван лов. В зона „В“ са отстреляни 7 диви
свине. Взети са проби. Съставени са протоколи. Продължават претърсванията.
Г-жа Борисова докладва, че на територията на ДГС Земен са отстреляни
16 прасета от началото на сезона до сега. Взети са проби. Съставени са
протоколи.
Г-жа Пашова докладва, че на територията на ДГС Брезник са отстреляни 5
бр. прасета. Пробите от тях са изпратени за лабораторен анализ. Резултатите от
пробите са отрицателни. Претърсванията за трупове на диви свине продължават.
Имаме 3 действащи капана в инфектираната зона.
Г-жа Соколова даде думата на членовете на Комисията за въпроси и
коментари.
Д-р Цанков отправи апел към председателите на ЛРС и директорите на
ДГС, изразяващ се в предприемане на мерки за спазване на мерките за
биосигурност при провеждане на ловни излети. Той добави, че в ОДБХ има
подадени сигнали за неправомерно изхвърляне на СЖП от отстреляни диви свине,
чието разследване е ресурсоемко, а риска от разпространение на заразата по този
начин – голям.
Г-н Вучков постави въпроса за проучване възможността за изграждане на
лаборатория за изследване на проби за наличие патогена на АЧС и ензимен метод
за изследване на проби за трихинелоза.
Г-жа Соколова отбеляза, че идеята е изключително функционална, стига
тя да намери одобрение и финансиране от страна на БАБХ и МЗХГ.
Поради липса на други коментари и въпроси заседанието бе закрито.
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