РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

УТВЪРДИЛ: /П/
Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ПРОТОКОЛ

от заседание на Областна епизоотична комисия,
състояло се на 14.11.2016 г., 15 часа, в кабинета на Областният управител – д-р
Александър Александров, намиращ се в Областна администрация Перник,пл.”Св.Иван
Рилски 1”

Днес, 14.11.2016 г. от 15 часа се проведе заседание на Областна епизоотична
комисия, на което присъстваха:

Председател: Д-р Александър Александров - Областен управител на област
Перник
Секретар: Росица Рангелова – гл.експерт „Регионално развитие” – област Перник
Марчела Василева – мл. експерт „Регионално развитие“

1. Д-р Елза Драгомирова – директор на ОДБХ – област Перник
2. Д-р Ценков – ОДБХ – област Перник
3. Елена Иванова – гл. юрисконсулт – ОА Перник
4. Пламен Мишев – директор ТПДГС - община Земен
5. Георги Георгиев – директор ТПДГС - община Трън
6. Петя Стамова – зам.-директор ТПДГС - община Брезник
7. Десислава Николова – гл. специалист „Екология“ – община Радомир
8. Илиан Илиев – гл. експерт „ИРД“ и „ОМП“
9. Антоанета Григорова – директор РЗИ – област Перник
10. Христо Златанов – ЛРС – община Радомир
11. Веселин Владов – ТПДГС – община Радомир
12. Радослава Манова – гл. секретар – община Перник
13. Юри Цеков – ИАРА – София
14. Детелина Виденова – община Брезник

Заседанието бе открито в 15 часа от председателя на комисията -

д-р

Александър Александров - областен управител на област Перник, който запозна
членовете с поводът за събирането им. След като се установи наличието на кворум
от присъстващите членове, бе пристъпено към дискусия на основните точки по
дневния ред:

1. Откриване на заседанието
2. Африканска чума по свине – Запознаване със заболяването и мерки за
предотвратяването му
3. Високопатогенна инфлуенца по птиците - Запознаване със заболяването и
мерки за предотвратяването му
4. Разни
На представителите на институциите предварително беше раздаден дневният
ред за провеждане на заседанието. Д-р Александров направи прочит и попита
членовете на комисията относно предложения за промени по него. Членовете на
комисията нямаха предложения за промени, следователно д-р Александров даде
думата на д-р Драгомирова.
Д-р

Драгомирова

докладва:

По

искане

на

ОДБХ

е

свикана

Областната

епизоотична комисия, продиктувана от две заповеди на Изпълнителния директор на
БАБХ и писмо на Министъра на земеделието и храните. Двете заболявания не са
навлезли все още в пределите на Република България. Идеята на епизоотичната
комисия е да се изостри вниманието и да се направи всичко възможно да се
предотврати навлизането на заболяванията. Те са коренно различни едно от друго,
настъпват към България от две противоположни страни – изток и запад, спрямо
страните, засегнати от тях. Пуснати са писма до всички кметове на общините, на
територията на областта. Състоялата се епизоотична комисия не отлага искането за
определяне на дата и час, за да се съберат кметовете на общини, кметовете на
населени

места

и

по

отношение

на

африканска

чума

по

свине,

както

и

високопатогенна инфлуенца по птиците, за да бъде направена разяснителна
кампания, така че кметовете да доведат до знанието на всички стопани, отглеждащи
птици и свине, на какво трябва да обърнат внимание и кога да търсят ветеринарна
помощ. По отношение на африканската чума по свинете са проведени срещи с
ловните дружинки, така че да бъдат информирани, ако намерят в гората трупове на
диви свине или птици. След разясняването д-р Драгомирова даде думата на д-р
Ценков, за да запознае присъстващите със заложените мерки за предотвратяване и
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недопускане на двете заболявания, които бяха предварително раздадени

на

членовете.
Д-р Ценков разясни какво точно представлява африканската чума по свинете,
как протича, в какво се изразява и как може да бъде преодоляна. Болестта е с много
сложна епизоотична обстановка, проявява се както в дивата природа, така и при
домашните

свине.

Няма

налична

ваксина,

единствените

мерки

са

имунопрофилактични. Заболяването е открито в Европа и основно в Германия,
Полша, Украйна, Русия, като най – близката граница с България, където е открито
заболяването е Молдова. Следователно риска за страната ни е много по – висок.
Борбата със заболяването ще бъде трудна, упорита и продължителна, поради
устойчивото присъствие на вируса сред популацията на диви свине. Заразяването се
осъществява основно при

контакт. Основните мерки

за предотвратяването и

недопускането на африканската чума по свинете са:
1.Информиране кметовете на съответните населени места и лицата отглеждащи свине
с актуална обстановка, мерките за биосигурност които трябва да се спазват,
задължението

им

при

заболяване

или

смъртност

незабавно

да

информират

съответният официален ветеринарен лекар.
2.Засилени мерки за проследяване, проверка и контрол на движението на домашни
свине, особено от и към ферми тип „заден двор“.
3.Засилен контрол на изпълнението на плана на отстрела на дивата свиня.
4.Предоставяне на проби от диви свине за изследване за чума.
5.Незабавно информиране на официалния ветеринарен лекар за всички намерени
умрели диви свине, промяна в здравния статус и поведение, изменения във
вътрешните органи при първична обработка на отстреляните диви свине.
6.Обезвреждане чрез загробване или изгаряне на кожите, червата и други странични
и отпадни продукти при първична обработка на отстреляните диви свине.
7.Привежждане в готовност на наличната дезинфекциозна техника.
Д-р Ценков попита присъстващите за въпроси относно предвидените мерки, но
поради липса на такива премина към точка две от дневния ред, а именно инфлуенца
А

по

птиците.

Обикновено

(високопатогенна)

и

инфлуенцията

инфлуенца

Н

е

в

две

(нископатогенна).

форми
Грипът

–

инфлуенца

по

птиците

А
се

предизвиква от инфлуенца А, засяга голям спектър от домашни и диви птици. Най –
много се разпространява от водоплаващите и прелетните диви птици. Заболяването
може да протече без симптоми или изведнъж да се прояви с много голяма смъртност.
Поради особеностите на географското положение на страната ни миграционният
поток от птици е доста голям и оттук риска от заразяване също. Заболяването е
установено във Франция, Швейцария, Италия, Австрия и Унгария, като в Унгария
последния случай е не само при диви птици, но и при домашни. До момента в
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България заболяването не е установено. Последния случай от това заболяване е
регистриран на 21 март 2015 г. в резервата „Сребърна“, където са открити 23 броя
мъртви пеликани. Последните данни за заболяването са от 12 ноември 2016 г. в
Германия и 11 ноември Австрия при домашни птици, а при диви птици заболяването е
открито на 10 ноември в Дания и Полша. Мерките при това заболяване, които трябва
да бъдат предприети са:
1.Засилени мерки за биосигурност в птицевъдните ферми и лични дворове.
2.Незабавно

уведомяване

на

официалния

ветеринарен

лекар

при

повишена

заболяемост и смъртност при домашни птици и намерени мъртви прелетни птици.
3.Контрол на движението и пазарите за птици.
След запознаване на присъстващите с необходимите мерки за предприемане при
евентуална заплаха за страната ни, д-р Александров попита членовете за някакви
въпроси и коментари по отношение на предвидените дейности, спомена че Областна
администрация – Перник ще се включва в дейности винаги когато се налага и поради
липса на въпроси от страна на членовете благодари на присъствящите и закри
заседанието.
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