РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Монтана

ПРОТОКОЛ
от
заседание на
Областната епизоотична комисия на област Монтана
27.10.2016 г.
Днес, 27.10.2016 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. Ивайло Петров –областен управител на област Монтана и председател на
Областната епизоотична комисия;
2. Александър Стефанов – зам-началник ЗЖУ – Монтана;
3. Алексиния Вениславова – РИОСВ – Монтана;
4. Юрий Флоров – зам-директор РДГ-Берковица;
5. Д-р Мария Каменова – зам-директор РЗИ-Монтана;
6. Генади Горанов – РДПЗН – Монтана;
7. Константин Костов – ръководител СЛРД „Огоста”- Монтана;
8. Цветомил Христов – зам.-директор на ОД на МВР – Монтана;
9. Жанет Попова – гл. експерт ОД „Земеделие” – Монтана;
10. Д-р Боряна Гарванска - БАБХ
Участие в заседанието взеха и:
1. Владимир Владимиров – началник РУ - Лом;
2. Миглена Велкова – специалист ЗГСД към община Лом.
Заседанието откри г-н Ивайло Петров, който разясни причината за свикването на
извънредното заседание и представи на присъстващите дневния ред:
1. Псевдочума по птиците – етиология, възприемчивост, епизоотологични
особености, патогенеза, клинични признаци, патологоанатомични изменения,
имунизиране, профилактика и борба – презентация на ОДБХ-Монтана. Организация на
изпълнението.
2. Заповед на изпълнителния директор за обявяване на огнище на псевдочума по
птиците в кв.Младеново, гр.Лом. Заповед на изпълнителния директор за налагане на
мерки за ликвидиране на огнището. Организация на изпълнението.
3. Разни – питания, към ръководството на комисията и предложения от членовете на
комисията, във връзка с изложените проблеми.
Присъстващите на заседанието единодушно приеха дневния ред, предложения за
включване на допълнителни точки към него не последваха и заседанието продължи
своята последователност.

По първа точка от дневния ред, думата бе дадена на д-р Гарванска, която запозна
членовете на комисията с клиничните признаци на заболяването и доклада, който е
изпратен до изпълнителния директор на БАБХ във връзка с възникналото заболяване в
кв. Младеново на гр. Лом.
Нюкясълската болест е силно заразно заболяване при птиците, причинено от
патогенните щамове на птичия Парамиксовирус тип 1 (APMV – 1), понякога
вирулентни щамове на Парамиксовирусите при гълъбите (APMV – 1) биха могли да
причинят поява на заболяване при домашните птици.
Възприемчиви видове: кокошки, пуйки, гъски, патици, фазани, токачки, други и
диви птици, отглеждани на закрито, включително и щрауси и ему.
Клиничните признаци при засегнатите птици могат да бъдат много променливи.
Заболяването може да се прояви в много остра форма с внезапна поява и висока
смъртност или като леко заболяване с респираторен дистрес или спад в продукцията на
яйца, като това могат да бъдат единствените признаци, които се откриват. Също така
могат да бъдат констатирани суб-клинична (асимптоматични) форма на Нюкясълска
болест и много междинни форми на заболяването. Клиничните признаци включват
депресия, липса на апетит, респираторни смущение, задух, кашлица, кихане, жълтозелена диария и нервни признаци. Често ранен признак на заболяването при кокошки
носачки е внезапния спад в производството на яйца и снасяне на яйца с меки
черупки.Младите птици са особено податливи и смъртността може да бъде много
висока, а оцелелите често показват постоянни нервни признаци.
Рискът от възникване на инфекция при хората след излагане на експозиция на
вируса на Нюкясълската болест е много ниска.
Макар да е възможно за хората да се заразят по описания начин, тези инфекции са
много необичайни. Няма данни за заболели сред ветеринарните лекари, или други лица,
ангажирани с овладяването на болестта.
Вируса на Нюкясълската болест има патогенен ефект върху хората и по отношение
опасността, която представлява в поместен в група 2. Това означава, че Нюкясълската
болест се счита за: ”биологичен агент, който може да причинява заболяване при хората
и може да представлява опасност за работещите, но е малко вероятно да се
разпространят в обществото...”
Няма друго влияние върху хората.
Начин на предаване – заразяването на хора с вируса на Нюкясълската болест
обикновено е в резултат от директен контакт с вируси от заразени птици или с трупове
на болни птици. Много от докладваните случаи на заразени хора с вируса на
Нюкясълската болест са били в резултат на въвеждане на вируса директно в окото, или
чрез лабораторни работници или лица, работещи с ваксини.
Източници за заразяване на хората – вирусите на Нюкясълската болест, които са
заразни за домашни птици и тези, които се използват като живи ваксини, изглежда са
еднакво в състояние да предизвикат конюнктивит при хората. Потенциални източници
са лабораторни култури от вируса, живи ваксини, заразени птици или отделен от тях
ексудат или трупове на болни птици – особено, ако червата не са отстранени. Вирусът е
малко вероятно да се съдържа в пилешко месо, предназначено за човешка консумация,
и обикновено при готвене не е устойчиви и се унищожава.
Рискови групи са лабораторни, работещи с висока концентрация на вируса, лица
работещи със заразени птици и такива работещи с живи ваксини.
Системи на заболяването при хора – докладваните инфекции не протичат тежко, не
представляват опасност за здравето на засегнатите хора и обикновено не продължават
повече от един или два дни. Най-често се констатират следните симптоми: очни
инфекции, обикновено се състои от едностранно или двустранно зачервяване, прекалена
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лакримация, оток на клепачите, конюнктивит и подконюнктивален кръвоизлив;
инфекциите обикновено са преходни и роговицата не е засегната. Констатирани са и
други клинични симптоми при хора, заразени с вируса на Нюкясълската болест при
генерализирани инфекции: главоболие и повишена температура, с или без
конюнктивит, но такива инфекции, настъпват много рядко.
Предаване на заразяването между хора – не е известно до момента. До момента няма
докладвани случаи на предаване на заразата от човек на човек, но теоритично това е
възможно чрез контакт между хората.
Република България има важно географско разположение във връзка с миграцията
на дивите птици. Главните миграционни пътища, които преминават през България са
Виа Поинтика и Виа Аристотеелес.
Както бе отбелязано в своя доклад д-р Герго Стефанов Гергов – директор на
Областна дирекция по безопасност на храните гр. Монтана е уведомил изпълнителния
директор на БАБХ за проведено епизоотично проучване, във връзка със съмнение на
заболяването Нюкясълска болест по птиците.
На 25.10.2016г. д-р Милена Николова Димитрова – официален ветеринарен
инспектор е получила сигнал от д-р Даниел Василев – регистриран ветеринарен лекар в
гр. Лом за умрели кокошки в дом на ул. „Ковачишка” №52, кв. Младеново, 3601, гр.
Лом. GPS координати Х 43,8163, У 23.2630. Квартал Младеново е бивше село, което е
на отстояние от гр. Лом на около 1 километър.
Собствениците на този стопански двор са заминали за гр. Варна на гости и са
оставили кокошките видимо здрави на грижите на съседка. Птиците не са местени от
обекта и в обекта не са внасяни от други животновъдни обекти птици през последната
половин година. По думите на съседката на 24.10.2016г вечерта са намерени 3 бр.
кокошки умрели, а на следващата сутрин още 16 броя. Преди това тя не е наблюдавала
проява на клинични признаци. Останалите живи кокошки са били умърлушени. Трупове
на трите кокошки са занесени при д-р Даниел Василев – регистриран ветеринарен лекар
в гр. Лом на 25.10.16г. При аутопсията са наблюдавани точковидни кръвоизливи по
жлезистия стомах. В обекта се отглеждат и 3 броя гъски. При тях не са наблюдавани
клинични признаци.
Същия ден по сигнал от друг частно практикуващ ветеринарен лекар - д-р Габор
Борбелов са посетени още два обекта на същата улица на около 800 метра разстояние,
също със съмнение за заболяване по птиците. Касае се за два съседни обекта, които
граничат с телена мрежа. В единият обект, находящ се на ул.”Ковачишка” №36 е имало
преди 10 дни масова смъртност на кокошки – около 40 броя. По думите на стопанина
същите са били загробени. Обекта е собственост на Румен Петров Рангелов. В съседния
обект на Димитър Ефремов Димитров - ул.”Възраждане”№15, в този двор, разположен
от задната страна на имота на Румен Рангелов – са умрели 2 кокошки от общо 20 броя.
По негова информация всички кокошки са били умърлушени с хрипове. Извикан е
регистрирания ветеринарен лекар – д-р Борбелов, който е направил аутопсия на
труповете. Наблюдавани са кръвоизливи по жлезистия стомах. Взети и испратени са
проби /трупове/ за изследване. След проведените разговори със стопаните на обектите
не е имало движение на птици, фураж и други инвентари от и към домовете им.
В момента се извършва инвентаризация на птиците в целия квартал Младеново.
Посетени са около 50 обекта, като в по-малко от една трета в тях има птици.
Осредненият брой е от 3-30 броя. Очаква се от община Лом да бъде подадена
информация за точния брой на домакинствата, които ще бъдат посетени за уточняване
на броя птици и по-нататъшни действия.
Заседанието продължи със следващата точка от дневния ред.
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По втора точка от дневния ред, присъстващите бяха запознати и им бяха
предоставени: Заповед №РД-11-2074/27.10.2016 г. на изпълнителния директор за
обявяване на огнище на псевдочума по птиците в кв. Младеново, гр. Лом. Заповед
№РД-11-2075/27.10.2016 г. на изпълнителния директор за налагане на мерки за
ликвидиране на огнището. Заповед №229/27.10.2016 г. на директора на ОДБХ Монтана.
I. Директорът на ОДБХ – Монтана организира изпълнението на следните мерки за
ограничаване и ликвидиране на Нюкясълската болест по птиците:
1. да се убият принудително по хуманен начин и загробят всички заразени и
контакти птици, отглеждани в кв. Младеново, гр. Лом, община Лом, област Монтана;
2. да се унищожат всички птичи продукти, добити в засегнатите дворове;
3. да се извърши механично почистване и няколкократни дезингекции на
помещенията за птици, на дворовете и улиците пред тях.
II. Определя се:
1. Три /3/ км. Предпазна зона около огнището, в която влизат следните населени
места от област Монтана:
- Община Лом – гр. Лом, с. Замфир;
2. Десет /10/ км. Наблюдавана зона около огнището, в която влизат следните
населени места от област Монтана:
- Община Лом – с. Долно Линево, с. Трайково, с. Ковачица.
III. Забранява се:
1. Търговията и предвиждането на живи птици и продукти, добити от тях, в и от
зоните по т. II. 1 и 2;
2. Пазарите на живи птици в зоните по т. II. 1 и 2;
3. Провеждането на изложби на птици в зоните по т. II. 1 и 2.
Директорът на ОДБХ – Монтана, разпореди домашните птици, отглеждани в зоните
по т. II. 1 и 2, да бъдат затворени в личните стопанства.
Организира се извършване на преброяване, регистрация и клинични прегледи на
птиците, отглеждани в зоните по т. II. 1 и 2, резултатите от които да се документират.
Организира се извършване на ваксинация срещу Нюкясълска болест на птиците,
отглеждани в зоните по т. II. 1 и 2:
Организира се извършване на периодични клинични прегледи на птиците,
отглеждани в останалите населени места на територия на област Монтана, резултатите
от които да се документират.
Организира се извършване на епизоотично проучване за изясняване на източника на
инфекцията.
Директорът на ОДБХ Монтана,ще уведомява незабавно дирекция „Здравеопазване и
хуманно отношение към животните, и контрол на фуражите” (ЗХОЖКФ) при
Централно управление на БАБХ при промени в здравословното състояние на птиците,
отглеждани в област Монтана.
Ще представя ежеседмично в дирекция ЗХОЖКФ при ЦУ на БАБХ доклад за
изпълнението на мерките, посочени в заповед№РД-11-2075/27.10.2016 г.
Собствениците на убитите птици ще бъдат обезщетени по реда на Наредба за
условията и реда за изразходване на средства за покриване на разходите свързани с
епизоотичните рискове.
От своя страна директора на ОДБХ Монтана, със Заповед №229/27.10.2016 г. е
наредил:
1. Да се убият принудително по хуманен начин и загробят всички заразени и
контакти птици, отглеждани в кв. Младеново, гр. Лом, община Лом, област Монтана;
2. Да се унищожат всички птичи продукти, добити в засегнатите дворове;
3. Да се извърши механично почистване и няколкократни дезинфекции на
помещенията за птици, на дворовете и улиците пред тях.
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4. Да се затворят в личните стопанства домашните птици, отглеждани в три /3/ км.
предпазна зона около огнището, в която влизат следните населени места от област
Монтана – община Лом – гр. Лом, с. Замфир и десет /10/ км наблюдавана зона около
огнището, в която влизат следните наслени места от област Монтана: с. Долно Линево,
с. Трайково, с. Ковачица, да бъдат затворени в личните стопанства;
5. Да се извърши преброяване, регистрация и клинични прегледи на птиците,
отглеждани в зоните по 4, резултатоте от които да се документират;
6. Да се извърши ваксинация срещу Нюкясълска болест на птиците , отглеждани в
зоните по т.4.
7. Да се извършат периодични клинични прегледи на птиците, отглеждани в
останалите населени места на територия на област Монтана, резултатите от които да се
документират;
8. Да се извърши епизоотично проучване за изясняване на източника на
инфекцията;
9. Да се уведомява незабавно дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към
животните, и контрол на фуражите” (ЗХОЖКФ) при Централно управление на БАБХ
при промени в здравословното състояние на птиците, отглеждани в област Монтана;
10. Да се представя ежеседмично в дирекция ЗХОЖКФ при ЦУ на БАБХ доклад за
изпълнението на мерките, посочени в тази заповед.
По трета точка от дневния ред г-н Петров отбеляза, че е важно да бъдат
информирани гражданите.
Д-р Гарванска отговори, че има листовки, които ще бъдат разпространени.
Г-н Петров обърна внимание да бъдат уведомени гражданите, че ще бъдат
обезщетени за унищожените птици.
Д-р Гергова, каза че всеки стопанин трябва да декларира пред БАБХ, че птиците не
са застраховани.
Владимир Владимиров – началник РУ – Лом, също се включи в дискусията, като
отбеляза, че информация за създалата се обстановка, може да се разпространи и чрез
ловните дружинки, по време на лова, през предстоящите почивни дни. Съобщи, че
съвместно с г-жа Пенкова – кмет на община Лом е организирано в кв. Младеново да
дежури патрул, и в случай на необходимост ще бъдат осигурени още служители на
МВР.
Председателят отново даде думата за коментари и въпроси по темите, които бяха
представени, както и за нови предложения. Други изказвания не бяха направени.
Г-н Петров, благодари на всички за участието, след което закри заседанието.

ИВАЙЛО ПЕТРОВ / П /
Областен управител на област Монтана

Монтана, пл. „Жеравица” № 1, тел. 096 399101, факс 096 399129
http://oblastmontana.org/, e-mail: oblastmont@montanabg.org

