ОДОБРИЛ: /П/
ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ № 2
от проведено заседание на Постоянно действащата междуведомствена областна
епизоотична комисия
05.08.2014г. – Зала 1
Заседанието на Областната епизоотична комисия започна в 10.00 часа при
наличие на 12 от 13 членове на комисията или техни заместници.
Заседанието откри г-жа Милена Хинкова – заместник областен управител на
област Русе и председател на Комисията. Тя информира, че заседание на Постоянно
действащата междуведомствена областна епизоотична комисия е свикано във връзка с
писмо наш вх. № 24-00-84/30.07.2014г. на директора на Областна дирекция по
безопасност на храните и в изпълнение на т. IV, 13 от Заповед № РД 111244/29.07.2014г. на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност
на храните, относно увеличаване на огнищата на болестта Син език по преживните
животни на територията на Р. България, се свика днешното заседание на Постоянно
действащата междуведомствена областна епизоотична комисия.
Г-жа Хинкова представи и подложи на гласуване дневния ред на заседанието:
1. Информация относно болестта Син език по преживните животни и
представяне на епизоотичната обстановка по отношение на заболяването в Р
България
2. Обсъждане на предложения за мерки, които да бъдат предприети с цел
опазване здравето на животните.
3. Разни
Предложения за допълнения и промени не постъпиха и дневният ред беше приет
единодушно.
По т. 1 и т. 2 от дневния ред на заседанието, Председателят на Комисията
даде думата на проф. д-р Владимир Хвърчилков – директор на ОДБХ гр. Русе.
Проф. Хвърчилков информира присъстващите, че заболяването Син език не е
широко разпространено в България. То настъпва от южната граница и би могло, при
определени условия, за период от 10 дни да обхване цялата страна. Поради това е
наложително да се вземат спешни мерки. Наименованието на болестта Син език идва от
посиняването на езика на животните в следствие на цианозата. Заболяването се
разпространява чрез куликоидни или кръвосмучещи насекоми, който са от едно
семейство с комари, папатаци и др. След краткото изложение проф. Хвърчилков даде
думата на д-р Атанас Атанасов началник отдел „Здравеопазване на животните” в ОДБХ
– Русе да презентира заболяването и да предложи мерките.
Д-р Атанасов запозна присъстващите с презентация на тема „Син език по
преживните животни”. (Приложение 1) В нея на кратко бяха представени клиничното

проявление на болестта, исторически данни, инкубационен период, клинични признаци
и прояви, лабораторна и диференциална диагноза и надзора.
Заболяването не се предава от животно на животни, а само след серия от
ухапвания от куликоидни.
При рутинни изследвания на сентинелни животни от село Мандрица, община
Ивайловград на 30 юни 2014 г. са били доказани серореагенти, а при клинични
прегледи са установени патологични лезии, характерни за син език, при овце в стадо от
100 животни, собственост на частен стопанин от селото.
Наложени са мерки, съгласно законодателството на ЕС и Р. България, а именно с
Наредба No 19 от 14.12.2005 г. са определени предпазна зона и зона за надзор около
огнището в с. Мандрица. Извършено е разпределение на фермите и населените места в
зоните и мерките за контрол и карантина, вземане на подходящи проби за лабораторни
изследвания и свикване на областните и общинските противоепизоотични комисии.
За предприетите мерки от страна на БАБХ, своевременно е уведомена
Европейската комисия, както и ветеринарните власти на съседните държави.
Със заповед №РД 11-1154/16.07.2014 г. на Изпълнителния директор на БАБХ е
определена наблюдавана зона с радиус 50 км, считано от външната граница на
предпазната зона (100 км), която включва населени места и общини от област Русе,
както следва:
 Община Две могили
 Община Бяла
 Община Борово – с.Волово, с. Брестовица, с. Обретеник
 Община Ценово – с. Пиперково, с. Долна Студена, с. Белцов
 Община Иваново – с. Табачка, с. Червен.
По-късно са включени Общините Русе и Сливо поле.
Разпоредено е извършване на клинични прегледи през две седмици на овце, кози
и говеда в цитираните по-горе населени места.
Д-р Атанасов информира членовете на Комисията, че към настоящия момент в
област Русе няма констатирано огнище на болестта и обстановката по отношение на
заболяването Син език в област Русе е спокойна.
Г-жа Галина Савова представител на Регионалната инспекция по околната
среда и водите - Русе постави въпрос относно устойчивостта на вируса.
Проф. Хвръчилков поясни, че вирусът е неустойчив на влиянието на околната
среда, поради което няма опасност след клане или екарисаж на животните. Той
допълни, че заболяването не е опасно за хората. Единствената опасност от навлизането
на вируса в организма на човек е при консумация на заразено месо. За съжаление
болестта може да нанесе големи загуби в икономическо отношение. Ваксинация на
животните се допуска единствено след разрешение от страна на Европейската комисия.
Г-жа Савова постави въпрос и относно разпространението на заболяването сред
дивите животни и необходимостта от предприемане на мерки за опазване на тяхното
здраве.
Проф. Хвръчилков обясни, че заболяването обхваща всички преживни
животни, включително и дивите. За опазване на тяхното здраве има специално
разписани мерки, с които са запознати ловните дружинки. Дивите животни също се

подлагат на наблюдение и при констатация на заболяването се прилагат специални
инструкции.
С цел предпазване и ограничаване проникването на заболяването Син език по
преживните животни на територията на област Русе, г-жа Хинкова предложи
подлагането на гласуване и приемането на следните решения от Комисията:
1. С цел предпазване и ограничаване проникването на заболяването Син език по
преживните животни на територията на област Русе Постоянно действащата
междуведомствена областна епизоотична комисия предлага да се предприемат
следните мерки:
• да се извършват клинични прегледи през две седмици на овцете, отглеждани в
селищата на област Русе, резултатите от които да се документират;
Отговорник: официалните ветеринарни лекари на общини
• да се организира вземане и изпращане на кръвни проби за серологично
изследване от едри и дребни преживни животни, отглеждани в селищата на
област Русе, определени на случаен принцип;
Отговорник: официалните ветеринарни лекари на общини
• да се извърши вземане на двойни кръвни проби от овце, показали клинични
признаци на заболяването Син език;
Отговорник: официалните ветеринарни лекари на общини
• да се забрани пашата на всички възприемчиви животни, отглеждани в селищата
на област Русе в часовете с активен летеж на куликоиди от 19,00 ч. до 08,00 ч.;
Отговорник: кметове на общини в област Русе
• да се забрани немаркирани едри и дребни преживни животни да излизат на паша
в землищата на населените места;
Отговорник: кметове на населени места в област Русе
• да се забрани провеждането на пазари и изложби на едри и дребни преживни
животни на територията на област Русе;
Отговорник: Областна дирекция по безопасност на храните – Русе
• да се извърши дезинсекция в и около помещенията за отглеждане на преживни
животни, местата за съхранение торта и местата за водопои в населените места,
като се спазват указанията за извършване на инсектицидни обработки;
Отговорник: собственици на животновъдни обекти и официалните ветеринарни
лекари на общини
• да се уведомят собствениците на пчелини преди извършване на дейностите, с
цел предпазване на пчелите от отравяне с препарати, използвани за дезинсекция;

Отговорник: кметове на населени места
2. Да се изготви заповед на Областния управител, с която да се свикат спешно
Общинските епизоотични комисии с оглед предприемане на действия за
предпазване и ограничаване проникването на заболяването Син език по
преживните животни на територията на Общините в област Русе
Отговорник: Областна администрация - Русе
Срок: незабавно
3. 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
Решения бяха приети единодушно.
По точка 3 от дневния ред „Разни”, Председателят на Комисията даде думата
на членовете на Комисията за коментари, предложения и въпроси. Такива не
постъпиха.
С това беше изчерпан дневния ред и г-жа Милена Хинкова благодари на
присъстващите и закри заседанието.

МИЛЕНА ХИНКОВА /П/
Заместник областен управител и
Председател на Постоянно действащата
междуведомствена областна епизоотична комисия

