ОДОБРИЛ: /П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ № 1
от проведено заседание на Постоянно действащата междуведомствена областна
епизоотична комисия
15.04.2016 г. – Зала 1 на Областна администрация Русе
Заседанието на Областната епизоотична комисия започна в 13.00 часа при
наличие на 13 от 14 членове или техни заместници. Отсъства представител на Областна
дирекция на МВР – Русе.
Заседанието откри г-н Станимир Станчев – заместник областен управител на
област Русе и председател на Комисията. Той информира, че заседанието на Постоянно
действащата междуведомствена областна епизоотична комисия е свикано във връзка с
постъпило по електронна поща писмо от д-р Андриан Райков – директор на Областна
дирекция по безопасност на храните – Русе относно обявени първични огнища на
болестта „Заразен нодуларен дерматит” в с. Воден и с. Черногорово, община
Димитровград, област Хасково.
Г-н Станчев представи и подложи на гласуване дневния ред на заседанието:
1. Запознаване с епизоотичната обстановка в страната по отношение
разпространението на болестта „Заразен нодуларен дерматит”;
2. Определяне на мерки за опазване здравето на животните;
3. Разни.
Предложения за допълнения и промени не постъпиха и дневният ред беше приет
единодушно.
Председателят на Комисията даде думата на д-р Атанас Атанасов – началник
на отдел в Областна дирекция по безопасност на храните Русе да представи
епизоотичната обстановка в страната и област Русе. Той изясни същността на
заболяването, клиничните прояви, начините на предаване, възможностите за превенция
на разпространението и предприетите до този момент мерки от компетентните органи
(Приложение 1).
След края на презентацията г-н Станчев даде думата на присъстващите за
коментари и въпроси. Представител на медиите попита дали и ако да, кога болестта е
била регистрирана на територията на България. Д-р Атанасов отговори, че това е
първият път, в който болестта засяга български стопанства. Проверен е бил един сигнал
със съмнение за заразен нодуларен дерматит, но след проведените изследвания наличие
на болестта се отхвърля. Д-р Атанасов подчерта, че опасността от разпространение на
по-голяма територия е голяма заради сравнително лесния път на предаване. Той
успокои, че опасност за хората няма, но човек може по механичен път да пренесе
заразата. Въпреки това, тъй като смъртността при заразените животни е изключително
висока, разпространението на болестта ще доведе до сериозни икономически загуби.
Ето защо трябва да се засилят мерките за контрол и да се повищи вниманието към
мигрантите, влизащи на територията на България от страни, в които заболяването е
разпространено. В тази връзка беше отправен въпрос към представителя на
Регионалната здравна инспекция Русе какви мерки могат да бъдат предприети в тази
посока. Д-р Иван Михайлов отговори, че няма как да се прецени дали човек е
преносител на болестта, тъй като тя няма изразена клиника при хората. Той зададе
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въпрос относно издържливостта на вируса във външна среда. Д-р Атанасов уточни, че
тя е достатъчно голяма с оглед на бързината, с която се разпространява и като
превантивна мярка животинските продукти трябва да претърпяват много стриктна
термична обработка.
Г-н Станчев подчерта отново, че пряка опасност за хората няма, но трябва да се
вземат незабавни мерки за предотвратяване разпространението на болестта и предложи
следните решения, които бяха приети единодушно:
I. С цел предпазване и недопускане възникване и разпространение на болестта
„Заразен нодуларен дерматит” по едрите преживни животни на територията на област
Русе, Постоянно действащата междуведомствена областна епизоотична комисия
предлага да се предприемат следните мерки:
1. Да се извършат профилактични дезинфекция и дезинсекция в животновъдни
обекти, където се отглеждат едри преживни животни.
Отговорник: собственици на животновъдни обекти и официални
ветеринарни лекари
Срок: постоянен
2. Да се изпратят писма до кметовете на общини в област Русе за обявяване на
заболяването и профилактични мерки.
Отговорник: Областна дирекция по безопасност на храните Русе
Срок: направено
3. Да се спазват мерките за биосигурност в животновъдните обекти.
Отговорник: официални ветеринарни лекари
Срок: постоянен
4. Официалните ветеринарни лекари, контролиращи месодобивните
предприятия, да извършват стриктен предкланичен преглед на всяко едро преживно
животно, както и да предпишат и контролират извършването на дезинфекция и
дезинсекция на обектите, боксовете за почивка и всички транспортни средства, които
напускат територията на обекта.
Отговорник: официални ветеринарни лекари
Срок: постоянен
5. Официалните ветеринарни лекари, контролиращи млекодобивните
предприятия, да контролират извършването на дезинфекция и дезинсекция на всички
транспортни средства, които напускат територията на предприятието.
Отговорник: официални ветеринарни лекари
Срок: постоянен
6. Всяко съмнение за заразен нодуларен дерматит трябва незабавно да се
съобщава на ветеринарен лекар.
Отговорник: собственици на животновъдни обекти
Срок: постоянен
7. Кметовете на общини в област Русе да организират незабавно свикването на
общинските епизоотични комисии, които да набележат конкретни мерки за
предотвратяване проникването и разпространението на болестта.
Отговорник: кметове на общини
Срок: 18.04-22.04.2016 г.
8. Да се информират кметовете на населените места и лицата, отглеждащи едри
преживни животни, за клиниката на заразния нодуларен дерматит.
Отговорник: официални ветеринарни лекари
Срок: 18.04-22.04.2016 г.
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II. Да се уведомят кметовете на общини в област Русе за необходимостта от
предприемане на мерките, предложени на заседанието на Постоянно действащата
междуведомствена областна епизоотична комисия.
Отговорник: Областна администрация Русе
Срок: незабавно
С това дневния ред беше изчерпан и Председателят на Комисията закри
заседанието.

/П/
СТАНИМИР СТАНЧЕВ
Заместник областен управител и
Председател на Постоянно действащата
междуведомствена областна епизоотична комисия
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