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

ПРОТОКОЛ № 1
от проведено заседание на Постоянно действащата междуведомствена областна
епизоотична комисия
14.05.2014г. – зала „Св. Георги”
Заседанието на Областната епизоотична комисия започна в 11.00 часа при
наличие на 11 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 вх. № 37-00-5/09.05.2014г. от Областна дирекция по безопасност на храните в
Русе, на основание чл. 47, ал. 1, 2 и 3 и чл. 48 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност, във връзка с изпълнението на Националната програма за контрол и
изкореняване на болестта бяс на територията на Република България чрез орална
ваксинация на лисиците срещу бяс, одобрена със заповед № РД 09-147/12.03.2014г. на
министъра на земеделието и храните.
Г-жа Хинкова представи и подложи на гласуване дневния ред на заседанието:
1. Запознаване с Националната програма за контрол и изкореняване на болестта
бяс на територията на Република България през 2014г.
Докладва: доц. д-р Владимир Хвърчилков – директор на ОДБХ гр. Русе
2. Информация относно подготовката, организацията и провеждането на орална
ваксинация срещу Бяс по лисиците на територията на Област Русе.
Докладва: д-р Николай Ненов - официален ветеринарен лекар , ОДБХ - Русе;
3. Решения за отговорностите и задълженията по изпълнение на Програмата.
Предложения за допълнения и промени на постъпиха и дневният ред беше приет
единодушно.
По т. 1 „Запознаване с Националната програма за контрол и изкореняване на
болестта бяс на територията на Република България през 2014г.”, Председателят на
Комисията даде думата на доц. д-р Владимир Хвърчилков – директор на ОДБХ гр.
Русе.
Доц. Хвърчилков информира присъстващите, че целта на настоящото заседание
е да се запознае по-голяма част от институциите с Националната програма за контрол и
изкореняване на болестта бяс на територията на Република България чрез орална
ваксинация на лисиците срещу бяс, одобрена със заповед № РД 09-147/12.03.2014г. на
министъра на земеделието и храните. Болестта бяс е една от най-силно заразните
болести предавани от животни на хора. Тя е опасна както за хората, така и за
животните, като за животните е с летален изход. Целта на програмата е изкореняване

на болестта бяс от територията на Република България, чрез орална ваксинация на
лисиците. Ваксините се разхвърлят от самолет и се поемат от животните. В
последствие се правят проверки до каква степен е покрита територията. По отношение
на епизоотичната обстановка в България доц. Хвърчилков информира, че тя е спокойна
и през изминалата 2013г. не са констатирана случаи на бяс. С оглед спиране
разпространението на болестта е необходимо ваксинациите да продължат още 2 години
след това. Болестта е разпространена главно в Северна България. Проблемът идва
основно от лисиците и чакалите, но не са изключени и случаи от безстопанствени
кучета. За домашните любимци, ваксината за бяс е задължителна. Той подчерта, че е
важно дори при най-малко съмнение за бяс да се информират компетентните органи.
Болестта се предава чрез ухапване. Колкото по-далеч от главата е ухапването, толкова
по-благоприятна е прогнозата. Колкото по-близо до главата е ухапването толкова побързо се развива болестта и е вероятен летален изход. Когато е налице ухапване на
хора, лицето се поставя под наблюдение и се подлага на лечение. (Приложение 1)
По т. 2 „Информация относно подготовката, организацията и провеждането на
орална ваксинация срещу Бяс по лисиците на територията на Област Русе.” г-жа
Хинкова даде думата на д-р Николай Ненов - официален ветеринарен лекар на община
Русе , ОДБХ – Русе.
Д-р Ненов информира членовете на Комисията, че Програмата за контрол и
изкореняване на болестта бяс в България започва през 2007г., но след прекъсване е
възстановена през 2009г. Ваксинацията на територията на страната се осъществява 2
пъти годишно през пролетния и есенния сезон по два начина – ръчен и авиационен.
Пролетната ваксинация е стартирала на 23.04.2014г. След поставяне на примамките се
осъществява контрол посредством проби. За територията на област Русе е необходимо
да се изследват 112 проби или по 14 проби от Община. Пробите се вземат от
отстреляни, блъснати или животни със съмнения. Пробите се вземат от главата на
животното и кръв от стомаха или сърцето за да бъде установено наличието на вируса.
Тъй като маркерът, който се поставя във ваксината се отлага в зъбите, се проверяват
главите на животните. Контролът се осъществява съвместно с ловните дружинки.
Последните случаи, констатирани в област Русе са през 2008 г. в с. Сандрово и през
2010г. в с. Пейчиново, като пробите са били от чакали. При установяване на случай на
бяс се действа по Наредбата за реда и начина за обявяване и регистрация на заразните
болести по животните и Наредбата за профилактика и борба с болестта бяс при
животните. Спира се пашата на животните и се отстрелват безстопанствените кучета.
До сега безстопанствените кучета са подлагани на ваксинация от организации за
защита на животните и не се е налагало тяхното отстрелване. При ухапване от домашно
животно, кучето се поставя под карантина за период от 14 дни след като му се извърши
ваксинация. (Приложение 2)
След представянето на т. 1 и т. 2 от дневния ред, г-жа Хинкова даде думата на
присъстващите за въпроси и коментари.
Г-н Коев от Регионална дирекция по горите – Русе постави въпроса за
разхвърлянето на ваксините над Русе и предоставянето на пробите от ловните
дружинки.

Д-н Ненов обясни, че няма информация относно летателните часове над Русе.
Той уточни, че е необходимо да се вземат 114 проби, което при наличието на 77 ловни
дружинки прави по две проби от дружинка.
По т. 3 от дневния ред г-жа Хинкова представи следните предложенията за
решения:
1. Да се организира и осъществи по подходящ начин запознаване на
релевантните страни с програмата за 2014 г., план проби по общини, начин
на провеждане на ваксинацията, инструкция за вземане на проби.
Отговорник: ОДБХ гр. Русе
Срок: незабавно
2. Да се изготви заповед на Областния управител за спешно свикване на
Общинските епизоотични комисии с оглед разясняване целта на програмата,
дати на провеждане на ваксинацията, информиране на населението и
съдействие при събиране и изпращане на проби за изследване.
Отговорник: Областна администрация - Русе
Срок: незабавно
3. Областна дирекция Безопасност на храните – Русе да осъществи организация
и контрол на изпълнението на оралната ваксинация на лисиците срещу Бяс
на територията на Област Русе и да изготви необходимата документация и
доклад, свързани с осъществения контрол върху ваксинацията
Отговорник: ОДБХ гр. Русе
Срок: незабавно
4. Областна дирекция Безопасност на храните – Русе да организира вземането и
изпращането на необходимите проби до референтната лаборатория по беса в
гр. София
Отговорник: ОДБХ гр. Русе
Срок: съгласно спуснатия план
5. Да се организира изпращане на справка в дирекция ЗХОЖКФ за предходния
месец за изпратените проби по общини и населени места.
Отговорник: ОДБХ гр. Русе
Срок: до всяко пето число на месеца
6. Да се информира своевременно населението за провеждането
ваксинацията в Област Русе
Отговорници: ОДБХ гр. Русе, Областната администрация – Русе

на

7. Да се създаде необходимата координация между структурите имащи
отношение към контрола и изкореняването на болестта бяс, с оглед взаимна

информираност за епизоотичната и епидемиологичната обстановка в
областта
Отговорници: ОДБХ, РЗИ, РИОСВ, РУГ, СРЛД и др.
Срок: незабавен
Решения бяха приети единодушно.
С това беше изчерпан дневния ред и г-жа Милена Хинкова благодари на
присъстващите и закри заседанието.

МИЛЕНА ХИНКОВА /П/
Председател на Постоянно действащата
междуведомствена областна епизоотична комисия

