РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Монтана

ПРОТОКОЛ
от
заседание на
Областната епизоотична комисия на област Монтана
20.04.2016 г.
Днес, 20.04.2016 г. в заседателната зала №1 на Областна администрация
Монтана се проведе извънредно заседание на Областната епизоотична комисия.
От страна на постоянния състав на комисията в заседанието взеха участие, както
следва:
1. Петър Петров – заместник областен управител на област Монтана и председател
на Областната епизоотична комисия;
2. Д-р Боряна Гарванска – главен инспектор в ОД на БАБХ – Монтана и заместник
председател на Областната епизоотична комисия;
3. Д-р Даниела Караджова – директор на дирекция НЗБ към РЗИ – Монтана;
4. Стоян Петров – главен експерт в РДГ – Берковица;
5. Цветомил Христов – зам. директор на ОД на МВР – Монтана;
6. Ростислав Василев – представител на отдел „Рибарство и контрол” – Западна
България към Главна Дирекция „Рибарство и контрол”;
Участие в заседанието взеха и:
1. Д-р Людмил Антов – началник на отдел ЗЖ на ОДБХ;
2. Надежда Нончева – представител на община Монтана;
3. Надя Дамянова – представител на община Г. Дамяново;
4. Миглена Велкова – представител на община Лом;
5. Ирена Иванова – представител на община Брусарци;
6. Румяна Динчева – секретар на община Медковец;
7. Мая Гуглина – заместник кмет на община Вълчедръм;
8. Петър Стефанов – заместник кмет на община Вършец;
9. Мирослав Тонов – представител на община Берковица;
10. Д-р Георги Кютински – представител на община Чипровци;
11. Моника Радоева – представител на община Бойчиновци.
Заседанието откри г-н Петър Петров, който разясни причината за свикването на
извънредното заседание и представи на присъстващите дневния ред:
1.
Запознаване на членовете на комисията с епизоотичната обстановка в страната,
на Балканите и на Европейския континент:
Трансмисивни инфекции по животните и зоонози, пренасяни от кърлежи и
кръвосмучещи насекоми:

- Заразен нодуларен дерматит по говедата – (Презентация на ОДБХ-Монтана).
Огнища и разпространение на болестта в Р България – мерки за ликвидиране и контрол
на заболяването в огнищата и в страната. Мерки за контрол и ограничаване на
движението на животни на територията на област Монтана. Предложение за заповед на
областния управител на област Монтана във връзка с това заболяване.
- Други трансмисивни инфекции – Син език, Хеморагични трески, Ку треска,
Лаймска болест ;
2.
Особености на ловния сезон 2016/2017 г. от ветеринарно-медицинска гледна
точка, касаещи опазването на здравето на дивите животни, домашните животни и
хората от появата и разпространението на опасни заразни болести като Бяс и
Класическа чума по свинете;
- правила за вземане и изпращане на проби от хищници за контрол на ваксинацията
срещу Бяс.
- правила за вземане и изпращане на проби за контрол на ваксинацията срещу
Класическа чума по свинете.
3.
Запознаване на членовете на областната епизоотична комисия с някои промени в
Закона за ветеринарномедицинската дейност, отнасящи се до конфискация и
ликвидиране на животни с неизвестен произход, с което се цели да се засили контролът
върху здравния статус, идентификацията и движението на животните като основен
елемент на контрола на хранителната верига с животински продукти, което трябва да
гарантира ефективно опазване на здравето на хората и животните.
4.
Разни – питания към ръководството на комисията и предложения от членовете на
комисията във връзка с изложените проблеми.
Преди да преминем към т. 1 от дневния ред г-н Петър Петров запозна
присъстващите със заповед №ОКД-20-2/18.04.2016 г. на Областния управител на
област Монтана и даде препоръка до 28.04.2016 г. общинските епизоотични комисии да
заседават, след което даде думата на д-р Антов, който обясни, че епизоотичната
обстановка в страната е сериозна и работата между областната епизоотична комисия и
общинските епизоотични комисии трябва да е съвместна.
Д-р Антов разясни какво представлява болестта Заразен нодуларен дерматит,
начина на заразяването й, клиничното проявяване, как се диагностицира и какви
предпазни мерки е необходимо за се вземат. Д-р Антов представи епизоотична справка
на европейско ниво към 15.04.2016 г. Болестта Заразен нодуларен дерматит в България
е диагностицирана на 13 април 2016 г. на две първични огнища в две ферми за говеда,
разположени в общ. Димитровград, обл. Хасково. На 14 април 2016 г. четири нови
огнища на болестта са потвърдени в областите Стара Загора и Хасково.
Г-жа Гарванска взе думата като обясни, че е много важно тази информация да
стигне до фермерите, след което представи на присъстващите подробна презентация за
Заразен нодуларен дерматит. В обобщение д-р Антов допълни, че е от изключително
значение ролята на общините, чрез тях информацията трябва да стигне до фермерите на
територията на съответните общини. Животните, който не излизат на паша за засегнати
повече, а тези, който излизат трябва, да е когато температурите са по-ниски, отбеляза др Антов. Също така при съмнение на заразено /болно/ животно, да сигнализират в
съответната дирекция по безопасност на храните.
Д-р Гарванска допълни, че всяка ферма трябва да има пропускателен пункт,
хигиена, която трябва да се спазва по отношение на работното облекло, и не на
последно място правила.
Думата поиска г-н Петър Стефанов, които попита не е ли късно, защото видно
тази болест е обхванала цяла южна България, и защо животните не са ваксинирани?
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В отговор д-р Антов каза, че много често се сблъскват с тези въпроси и че ваксините не
са разрешени т.е България не може да вземе самостоятелно решение относно
ваксинацията.
След това г-жа Гарванска продължи с представянето на Указания за извършване
на инсектицидни обработки при ограничаване и ликвидиране на заболяването заразен
нодуларен дерматит по говедата.
Г-н Петър Стефанов попита какво ще се случи със събирането на животните?
Д-р Антов отговори, че това зависи от кмета на общината. Също така допълни,
че промяната на климата се отразява и на епизоотичната обстановка в страната и
такива заболявания са пагубни за стопански бизнес.
Думата взе г-жа Караджов (директор на дирекция НЗБ към РЗИ-Монтана), която
подкрепи д-р Антов и потвърди, че намесата на кметовете е изключително важна, тъй
като има източник - установена инфекция, има преносители и тази информация трябва
да стигне до фермерите.
Д-р Георги Кютински, който е представител на община Чипровци, каза че за тях
е много важна тази информеция, тъй като граничат със Сърбия.
В тази връзка г-н Петър Стефанов повдигна въпроса дали тировете не са преносите на
тази и подобни болести?
В отговор д-р Антов каза, че е възможно най-вече тировете, който пренасят животни.
Точка 2 от дневния ред представи д-р Антов, като особености на ловния сезон
2016/2017г. от ветеринарно-медицинска гледна точка, касаещи опазването на здравето
на дивите животни, домашните животни и хората от появата и разпространението на
опасни заразни болести, като Бяс и Класическа чума по свинете;
- правила за вземане и изпращане на проби от хищници за контрол на ваксинацията
срещу Бяс.
- правила за вземане и изпращане на проби за контрол на ваксинацията срещу
Класическа чума по свинете.
Точка 3 съдържа промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност и то
точно задълженията на органите на местното самоуправление, физическите и
юридическите лица, конфискацията и ликвидирането на животни, при констатирани
нарушения.
В заключение по предложение на г-н Петров, както и в изпълнение на Заповед
№ОКД-20-2/18.04.2016 г. на областния управител на област Монтана, присъстващите
членове взеха единодушно решение, че общините трябва да свикат своите общински
епизоотични комисии и да разпространят необходимата информация до всички
заинтересовани лица, като до 28 април 2016 г. да уведомят г-н Петров за предприетите
действия.
Други коментари, препоръки или предложения не бяха направени, поради което
дневният ред бе изчерпан, а заседанието – закрито.

ПЕТЪР ПЕТРОВ

/П/

Заместник областен управител на област Монтана и
Председател на Областната епизоотична комисия
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