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

ПРОТОКОЛ
от заседание на Областната епизоотична комисия
Днес, 27.08.2019 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 Стойне Стойнев – Представител на ОДБХ – Перник
6. Г-жа Радослава Манова – Гл. секретар на Община Перник
7. Г-жа Женя Желязкова – Представител на Община Радомир
8. Г-н Димитър Боянов – Зам. кмет на Община Земен
9. Г-н Росен Марков – Представител на РД ПБЗН - Перник
10. Д-р Гергана Георгиева – Представител на РЗИ – Перник
11. Г-н Илиан Илиев – Представител на ОПУ – Перник
12. Г-н Валентин Иванов – Представител на Областен отдел «Автомобилна
администрация» - Перник
13. Ст. инспектор Митко Митков – Представител на ОД на МВР – Перник
14. Г-н Димитър Трайчев – Представител на ГКПП «Стрезимировци»
15. Г-н Пламен Ангелов – Директор на РИОСВ - Перник
16. Г-жа Анна Цветкова – Директор на ОД «Земеделие» - Перник

17. Г-н Дамян Дамянов – Директор на ЮЗДП - Благоевград
18. Г-н Кирил Новков – Представител на ДГС Радимир
19. Г-жа Катя Пашова – Представител на ДГС Брезник
20. Г-жа Илиана Стоянова - 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 – Представител на ЛРС – Перник
Заседанието бе открито в 15:00 часа с приветствени думи на г-жа Соколова:
«Добре дошли! Днес провеждаме девето извънредно заседание на Областната
епизоотична комисия по повод разпространението на заболяването Африканска чума
по свинете (АЧС).»
Г-жа Соколова заяви, че очевидно има проблем с осмислянето на
процедурата и действията, които се изискват от кметовете, така че стопаните,
които са заклали доброволно прасетата си да получат средствата за дезинфекция
(в размер на 300 лв.). Тя разясни, че процедурата започва с попълването на два
документа. Единия е заявление за подпомагане на стопани, предприели мерки за
почистване и дезинфекция, във връзка с извършено доброволно клане на прасета
за угояване за лични нужди в санитарните зони, а другия – констативен протокол
за извършено клане на свине и за почистване и дезинфекция. Истинността на
първия се удостоверява с подписа на стопанина на закланото прасе/прасета, а на
втория – с подпис на стопанина и подпис и печат на кмета на населеното място, в
което е отглеждано прасето. Необходимо е и представяне на обобщен списък,
съдържащ информация за броя на стопанствата, три имена на собствениците,
заклали своите прасета, броя на закланите прасета и регистрационни номера на
обектите, в които са отглеждани прасетата (ако има такива). Списъкът следва да
бъде заверен от кмета, от официалния ветеринарен лекар и от областния
управител.
„Тази

информация е разяснявана многократно, както на няколко поредни

заседания на Областната епизоотична комисия, така и чрез изпращане на писмени
указания до отговорните ведомства.“ – добави г-жа Соколова и даде думата на д-р
Драгомирова за предоставяне на актуална информация за обстановката в областта
и страната.
Д-р Драгомирова акцентира, че споменатото подпомагане се предоставя
на всички стопани

(независимо дали са с регистрирани обекти или не),

доброволно заклали прасетата си в срок, с цел ограничаване разпространението
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на заболяването Африканска чума по свинете (АЧС). По силата на взетото на
19.08.2019 г. решение на Областната епизоотична комисия, цялата територия на
област Перник е обявена за санитарна зона. Следователно, всички стопани
заклали своите прасета тип „заден двор“, дезинфекцирали личните си стопанства
след това и подали заявление и констативен протокол в съотетното кметство ще
бъдат подпомогнати със сумата от 300 лв. на стопанство (не на брой прасета в
него). След подаването на тези документи и съответния списък към тях (изготвен
от кмета), служители на ОДБХ Перник ще извършат проверки на място за
констатиране на съответствие с декларираните данни. Заверените списъци ще
бъдат

поставени

на

видно

място

в

съответното

населено

място

с

цел

осъществяване на така наречения „обществен контрол“. При установяване на
нередности в списъците (вписване на лица, които реално не са отглеждали
прасета), гражданите могат да подават сигнали в ОДБХ Перник. Едва тогава ще се
премине към изплащане на средствата. Те ще бъдат изплащани на стопаните по
банков път или на ръка от представители на ОДБХ Перник в съответното кметство
на предварително определена дата.
„Вчера изтече срока за подаване на списъците за населените места, попадащи в
двадесет километровата зона. Тези списъци бяха многократно допълвани, освен
това в част от тях имаше прасета в едно и също семейно стопанство, декларирани
на различни членове на семейството. Пълен пакет от документи (списъци +
заявления + констативни протоколи) предадоха в указания срок само от Община
Перник.

Приканвам

общинските

кметове

да

свикат

извънредни

общински

епизоотични комисии утре или най-късно в другиден, на които да присъствам
лично.“ – добави тя.
Д-р Драгомирова допълни, че Областната епизоотична комисия на свое
заседание, проведено на 19.08.2019 г. взе решение за определяне на територията
на областта за санитарна зона, в която да се предприеме прилагане на
превантивна мярка по доброволно клане на прасетата тип „заден двор“ в срок до
10.09.2019 г. С указания на Министерство на земеделието, храните и горите,
дадени с писмо № 91-813/21.08.2019 г., срокът се намалява до 02.09.2019 г.
Стопаните, заклали своите прасета и дезинфекцирали личните си стопанства след
това ще могат да заявят получаването на подпомагането в размер на 300 лв. по
споменатия вече начин. На всички останали стопани, отглеждащи свине в
нерегистрирани стопанства тип „заден двор“, без ушни марки и без елементарни
мерки

за

биосигурност

ще

бъдат

дадени

предписания за

привеждане на

стопанствата им в законоустановения вид, при невъзможност за изпълнение на
тези предписания те следва да преустановят отглеждането на прасета. Предстои
да

бъдат

повсеместно

разпространени

изискванията

на
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стопанства.
Г-жа Соколова заяви, че от 01.09.2019 г. започва изплащането на първия
транш на финансовата помощ за дезинфекция на личните стопанства. Тя ще бъде
изплащана на стопаните, включени в списъците предадеени до 26.08.2019 г.
Всички останали имат възможност да заколят доброволно прасетата си, да
извършат мероприятията по дезинфекция и да подадат документите си по
надлежния ред в срок до 02.09.2019 г. Тези от тях, които го направят ще получат
финансовата помощ от 300 лв./стопанство на втори транш.
Г-жа Соколова даде думата на г-н Дамянов за докладване на актуалната
обстановка в ДЛС „Витошко-Студена“.
Г-н Дамянов докладва, че няма нови положителни проби за АЧС на
територията на ДЛС „Витошко-Студена“. От миналата седмица до настоящия
момент са дадени нови 20 проби за изследване. Всички тествани до момента проби
са отрицателни. При обходите на територията няма намерени трупове. Всички
необходими мерки за ограничаване достъпа до територията на ДЛС са предприети.
Ст.

инспектор

Митков

отправи

искане

към

ЮЗДП

Благоевград

за

поставяне на забранителни знаци в инфектираната зона, указвани ограничения
достъп в района на населените места Боснек и Чуйпетлово, които са предпочитана
дестинация за пикник и отдих през почивните дни. През изминалия уикенд е бил
обособен постоянен пост от служители на Второ РПУ гр. Перник в района. Предвид
ограничения кадрови ресурс това не е възможно през делничните дни.
Г-н Вучков постави въпроса за потенциалното консервиране на заразата
при неправилна обработка на свинското месо след масовото клане на домашни
прасета.
Г-жа Соколова поясни, че в област Перник няма регистриран случай на
заболяването, следователно риска от консервиране на вируса е минимален.
Въпреки това най-безопасния метод за обработка и съхранение на свинското месо
е чрез съхранение в буркани, преминали през термична обработка при минимум
70 градуса за минимум 30 минути.
Поради липса на въпроси и коментари, г-жа Соколова благодари на
присъстващите и закри заседанието.
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