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

ПРОТОКОЛ № 2
от проведено заседание на Постоянно действащата междуведомствена областна
епизоотична комисия
15.11.2016 г. – Зала 613 на Областна администрация Русе
Заседанието на Областната епизоотична комисия започна в 10.00 часа при
наличие на 10 от 14 членове или техни заместници.
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 писмо с вх. № 37-00-5/11.11.2016 г. от д-р Андриан Райков, директор на
Областна дирекция по безопасност на храните – Русе и в изпълнение на т. I. 2 от
Заповед № РД 11-2195/10.11.2016 г. на Изпълнителния директор на БАБХ относно
констатирани огнища на болестта Инфлуенца (грип) по птиците и Заповед № РД – 09854/08.11.2016 г, на Министъра на земеделието във връзка с епизоотичната обстановка
по отношение на болестта Африканска чума по свинете в Европа на 15.11.2016 г.
Г-н Станчев представи и подложи на гласуване дневния ред на заседанието:
1. Запознаване с епизоотичната обстановка в страната по отношение на
разпространението на заболяването Инфлуенца (грип) по птиците;
2. Запознаване с епизоотичната обстановка в страната по отношение на
разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в Европа и
страната;
3. Определяне на мерки за опазване здравето на птиците и свинете;
4. Разни.
Предложения за допълнения и промени не постъпиха и дневният ред беше приет
единодушно.
Председателят на Комисията даде думата на д-р Андриан Райков, директор на
Областна дирекция по безопасност на храните гр. Русе, който благодари за бързата
реакция и подчерта, че към настоящия момент няма констатирано огнище на
заболяването Инфлуенца (грип) по птиците в страната, но въпреки това трябва да се
набележат превантивни мерки. Той представи д-р Николай Ненов, началник на отдел
„Здравеопазване на животните” към Областна дирекция по безопасност на храните гр.
Русе и му даде думата за запознаване на членовете на Комисията с обстановка в
страната и област Русе по отношение на двете заболявания, които са актуални.
Д-р Ненов представи последните случаи на високопатогенната инфлуенца
(грип) по птиците в Европа от ноември 2016 г., регистрирани в Хърватска, Унгария,
Полша, Австрия и Германия. Като в България последният регистриран случай е от
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месец март 2015 г. Представена беше информация по отношение на възприемчивостта
на видовете, разпространението на вируса при миграция на птиците. На членовете на
Комисията бяха представени някои аспекти от Програмата за надзор на болестта
инфлуенца при домашни и диви птици в България през 2016 – 2018 г. Целта на
програмата е ранно откриване циркулацията на вируса с оглед контрол на болестта.
Към момента на територията на област Русе са взети 236 бр. кръвни проби от развъдни
птици и кокошки носачки, като предстои вземане на проби от водоплаващи птици.
Д-р Ненов представи още етиологията на заболяването, клиничните признаци,
начините на заразяване, предпазните мерки и др. (Приложение 1)
По отношение на заболяването Африканска чума по свинете (АЧС) бяха
представени общи данни, възможни рискове за Българи, превантивни мерки, етиология
на болестта, клинични признаци, мерки при потвърждаване на АЧС при домашните
свине и др. (Приложение 2)
Заболяването е силно заразно по домашните и дивите свине. За първи път
навлиза от Африка през 1960 г. в Португалия. Към настоящия момент АЧС е проблем
за Задкавказието и Южна Русия. Не територията на България заболяването не е
констатирано никога.
Д-р Ненов запозна членовете на Комисията и с Програмата за надзор и контрол
на болестта Африканска чума по свинете в България през 2016 – 2018 г.
Д-р Емилия Христова, началник на отдел „ПСМП-РА” в Държавен фонд
„Земеделие”, Областна дирекция – Русе постави въпрос свързан с начина на контрол
при малките животновъдни обекти, отглеждащи животни за угоявани от 500-1000 бр.
Д-р Райков обясни, че мерките за биосигурност се налагат към всички
животновъдни обекти, в случая отглеждащи свине.
Д-р Христова се поинтересува и от начина и срока за уведомяване от страна на
производителите при съмнения за наличие на болестта.
Д-р Ненов добави, че във всички видове обекти се осъществява надзор с
различна честота. Задължението на стопаните е в срок от 3дни да уведомят
ветеринарните лекари за наличие на смъртен случай. При всеки констатиран случай се
извършва обезщетение на стопаните.
Д-р Иван Михайлов, ст. инспектор в Регионална здравна инспекция – Русе
постави въпрос свързан с контрола на товари и пътници от страните, в които има
констатирани огнища на заболяванията.
Д-р Ненов поясни, че се извърша контрол при търговските товари, рисков
фактор са пътниците, пренасящи храна за лично употреба. Предстои среща с
Регионална дирекция „Гранична полиция” и Митница – Русе.
Д-р Михайлов добави, че друг рисков фактор са пасажерските кораби и
кухненските отпадъци.
Д-р Райков допълни, че по отношение на пътническите кораби е уведомена
Морска администрация за необходимостта от дезинфекция и изхвърляне на
кухненските отпадъци. По рисков е пътнико потока, който преминава през Дунав мост.
До Регионална дирекция „Гранична полиция” също е изпратено писмо.
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След края на дискусиите, г-н Станчев предложи следните решения, които бяха
приети единодушно:
I. С цел предпазване и недопускане възникване и разпространение на
заболяванията Инфлуенца по птиците и Африканска чума по свинете на територията на
област Русе, Постоянно действащата междуведомствена областна епизоотична комисия
предлага да се предприемат следните мерки:
ОБЩИ
1. Превеждане на Областна дирекция по безопасност на храните гр. Русе в
състояние на повишена епизоотична готовност.
Отговорник: Областна дирекция по безопасност на храните гр. Русе
Срок: постоянен
2. Извършване на постоянен ветеринарномедицински контрол за спазване на
мерките за биосигурност в птицевъдните и свиневъдните обекти.
Отговорник: Собствениците на животновъдни обекти и официални лекари
на общини
Срок: постоянен
ОТНОСНО ИНФЛУЕНЦА ПО ПТИЦИТЕ
1. Извършване на проверки с представителите на орнитоложките и ловнорибарските дружества и държавните лесничейства за наличие на болни и умрели диви
мигриращи птици.
Отговорник: официални лекари на общини и Регионална дирекция по горите
- Русе
Срок: постоянен
2. Недопускане излизането на птици извън дворовете на стопаните и контакт
между домашни и диви птици.
Отговорник: Собствениците на животновъдни обекти и кметове на
населени места
Срок: постоянен
3. Съхраняване на фураж в закрити помещения.
Отговорник: Собствениците на животновъдни обекти
Срок: постоянен
ОТНОСНО АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ
1. Организиране среща на Областна дирекция по безопасност на храните гр.
Русе с регионалните дирекции по горите, председателите и ръководителите на всички
ловни сдружения и запознаването им с актуалната епизоотична обстановка по
отношение на Африканска чума по свинете, риск от проникване на болестта на
територията на Р. България.
Отговорник: Областна дирекция по безопасност на храните гр. Русе
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Срок: незабавно (изпълнено)
2. Незабавно информиране на официален ветеринарен лекар за всички намерени
умрели диви свине, промяна на здравния статус, поведение и изменения, открити по
вътрешните органи при първична обработка на отстреляните диви свине.
Отговорник: Регионална дирекция по горите - Русе и ловно-рибарски
дружества
Срок: постоянен
3. Незабавно информиране на кметовете по населени места и запознаване с
актуалната епизоотична обстановка.
Отговорник: официални лекари на общини
Срок: 18.11.2016 г.
4. Изготвяне и връчване на предписания на собственици на свиневъдни обекти
за стриктно спазване на мерките за биосигурност.
Отговорник: официални лекари на общини
Срок: 18.11.2016 г.
5. Изготвяне и връчване на предписания на собственици на предприятия за
производство на фураж за извършване на дезинфекция на превозните средства,
предназначени за транспорт на фураж.
Отговорник: официални лекари на общини
Срок: 18.11.2016 г.
6. Засилени мерки за проследяване движението на домашни свине.
Отговорник: Областна дирекция по безопасност на храните гр. Русе
Срок: постоянен
7. Засилен контрол на личния багаж на пътници, идващи от страни с установена
АЧС.
Отговорник: РД „Гранична полиция” и Областна дирекция по безопасност
на храните гр. Русе
Срок: постоянен
II. Кметовете на общини в област Русе да организират незабавно свикването на
общински епизоотични.
Отговорник: Областна дирекция по безопасност на храните гр. Русе
Срок: 18.11.2016 г.
В края на заседанието д-р Райков предложи да се преразгледа формата на
Постоянно действащата междуведомствена областна епизоотична комисия и да се
включат и други институции като например РД „Гранична полиция” предвид факта, че
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голяма част от заболяванията идват от Европа за която ние сме вътрешна граница на
ЕС.
Г-н Станчев предложи за приетите мерки на настоящото заседание да бъдат
уведомени РД „Гранична полиция” и Морска администрация.
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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