
                                       РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                            Областен управител на област Монтана

ПРОТОКОЛ

      от
                                                         заседание на
                         Областната епизоотична комисия на област Монтана

                        18.03.2015 г.

Днес, 18.03.2015 г. в заседателна зала №1 на Областна администрация Монтана се
проведе заседание на Областната епизоотична комисия.

От страна на постоянния състав на комисията в заседанието взеха участие както
следва:

Петър Петров–зам. областен управител на област Монтана и председател на
Областната епизоотична комисия.

Д-р Герго Гергов–директор на ОД на БАБХ –  Монтана и зам.председател на
Областната епизоотична комисия.

Членове с право на глас:

1. д-р Рени Славкова – главен секретар на РЗИ - Монтана
2. гл. инсп. Генади Горанов  – началник сектор ЦПК към РД “ПБЗН” - Монтана
3. Ростислав Василев – началник отдел “РК” - Монтана към ИАРА
4. инсп. Томислав Атанасов  – представител на ЗЖУ - Монтана
5. Филип Борисов  –   представител на ОД на МВР - Монтана
6. Цветомир Ангелов – представител на СЛРД “Огоста” - Монтана
7. Жанет Попова – представител на ОД “Земеделие” Монтана
8. Валери Първанов – представител на РИОСВ - Монтана

Участие в заседанието взеха и:

              Нина Петкова – зам. областен управител на област Монтана
              д-р Даниела Караджова – директор на дирекция НЗБ към РЗИ – Монтана

  Иво Иванов – кмет на община Лом
  Райка Елкина – представител на община Вълчедръм
  Валерия Евгениева – представител на община Монтана
  Надежда Нончева - представител на община Монтана
  Тодор Лазаров – представител на община Берковица
  Тони Трайков – здравен медиатор от община Вълчедръм
  Надя Дамянова – представител на община Георги Дамяново
  Петя Петрова – представител на община Якимово
  Моника Радоева – представител на община Бойчиновци

Заседанието откри г-н Петър Петров, който приветства присъстващите с добре дошли и
обяви дневния ред както следва:

1. Обсъждане на мерки за превенция и действия при евентуално възникване  на
заболяването Туларемия в област Монтана.

2. Разни

След като от страна на присъстващите не бяха направени предложения за допълване
на дневния ред той бе одобрен и думата бе дадена на д-р Рени Славкова и д-р Даниела
Караджова за представяне,в рамките на точка 1, на епидемичната обстановка, породена от
регистрираните 14  случая на Туларемия в страната от началото на 2015  г.  Случаите са от
областите София – град, Стара Загора, Бургас, Хасково и Софийска област, като обобщената
справка показва, че в 7 от случаите се касае за ловци, при които заразяването е вследствие от
обработка и консумация на умрели диви зайци и отстреляна птица. При 5 от случаите се касае
за лица, живеещи при лоши санитарно-битови условия и наличие на гризачи в жилищните
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помещения. Заболелите са във възрастовия диапазон от 37 до 74 години, като сред тях има и 4
деца. Д-р Караджова поясни, че най-важна роля като източници на зараза имат дивите гризачи
–  водни плъхове,  полевки,  зайци,  белки,  ондатри,  както и домашните мишки.  Много голямо
значение по отношение на превенцията има профилактирането на питейната вода най-вече в
неконтролирани водоизточници, до които могат да достигнат гризачи. Заболелите от Туларемия
хора не представляват опасност за околните.

Във връзка с регистрираните случаи на 04.02.2015  г.  в Министерството на
здравеопазването е проведено заседание на Националния координационен съвет за
управление на Националната програма за профилактика и контрол на векторно-предавани
трансмисивни инфекции при хората в република България, като са изготвени и публикувани
основни правила за диагностика и инструкции за вземане и изпращане на водни проби и
материали от животни в специализирана лаборатория. Взето е решение за провеждане на
заседания на областните и общинските епизоотични комисии с цел запознаване с
характеристиките на заболяването и разясняване на превантивните действия.

От 2002  г.  до момента в област Монтана има регистрирани 4  случаи на Туларемия.
Последният такъв е през 2009 г.,  когато заболяването е установено при мъж на 44 г.  от село
Черкаски.

Д-р Славкова представи на вниманието на присъстващите работен проект на план за
контрол и надзор на Туларемията в област Монтана през периода 2015-2020 г., който предстои
да бъде утвърден от Областния управител след като бъде коригиран и допълнен.  Планът се
състои от 32  точки,  в които са посочени конкретните стъпки,  които следва да бъдат
предприети, както по отношение на превенция и недопускане на заболяването, така и в случаи
на установена зараза. Всички действия са обвързани със съответните срокове, като за всяка
указана стъпка е определен отговорник от страна на институциите, имащи отношение към
предпазване на здравето на населението. Особено внимание предстои да бъде обърнато на
превантивните действия в териториите, които представляват потенциални огнища на
заболяването Туларемия на територията на област Монтана, а именно общините Монтана,
Чипровци и Вършец. Планът предвижда провеждане на ефективни мероприятия за почистване
и хигиенизиране на гр. Чипровци, гр. Вършец и с. Винище наред с осъществяване на системни
предсезонни дератизационни кампании в домове, обществени сгради, складове и т.н. Към
основните 32 точки в документа по отношение на контрола и надзора над Туларемията са
включени и допълнителни, отнасящи се до взаимодействие с Националния център по заразни и
паразитни болести и провеждане на съвместни действия с ведомствените структури, участващи
в състава на Областната комисия за защита при бедствия, аварии и катастрофи и Областната
епизоотична комисия.

Зам. областният управител Петър Петров предложи разписаните в плана за контрол
мерки да бъдат разделени на мерки за превенция и действия при вече установен случай на
заболяване.  Г-н Петров прикани участниците в заседанието за коментари и предложения по
представената от РЗИ информация.

Д-р Герго Гергов отправи някои съществени предложения за допълване на плана с
конкретни дейности, които включват завишен контрол в животновъдните обекти, дератизация в
зоните около тях и третиране на домашните животни със специален разтвор,  подготвен от
ветеринарните лекари по места. Директорът на ОДБХ припомни на присъстващите
съществуващата практика да бъде извършван контролиран отстрел на диви животни в дадена
територия с цел вземане и изпращане на проби при съмнения за наличие на заболяване.

Г-н Петров сподели мнение, че с оглед на превенцията би било добре да се извършват
обходи и постоянно наблюдение в горските територии с цел навременна реакция при
установяване на проблем. Той предложи Държавните горски стопанства и Ловно-рибарските
сдружения да определят отговорници, които да осъществяват периодични огледи и
своевременно да информират,  както общинските ветеринарни лекари така и ОДБХ и РЗИ
Монтана при констатирана повишена смъртност при дивеча и гризачите или животни с видими
признаци на заболяване. С цел навременно запознаване с характеристиките на болестта и
разясняване на начините за недопускане на нейното възникване Общинските епизоотични
комисии следва задължително да проведат заседания.

В отговор на въпрос на г-жа Евгениева относно това дали има цикличност при
заболеваемостта от Туларемия д-р Славкова поясни, че болестта има цикличен, а също и
сезонен характер и затова трябва да се осъществява наблюдение и контрол особено в
териториите, където са налица потенциални огнища.

Думата бе дадена на г-н Иво Иванов, който сподели с присъстващите своите опасения
по отношение на средствата, които се отпускат на общините за ларвицидна обработка на
площите. Кметът на община Лом поясни, че средствата постъпват в общините твърде късно,
когато третирането на площите против комари и кърлежи няма никакъв ефект,  а комарите са
едни от основните преносители на заболявания като Туларемията. Като допълнителна пречка г-
н Иванов посочи високите подпочвени води и повишеното ниво на река Дунав,  които в
значителна степен затрудняват дератизацията на площите. В контекста на превантивните
действия против Туларемия и други видове преносими заразни болести той изтъкна
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необходимостта Националния център по заразни и паразитни болести да съгласува
превантивните мерки с Националното сдружение на общините и с Асоциацията на дунавските
общини.

Г-жа Петкова изрази съгласие с казаното от г-н Иванов по отношение на навременното
финансиране на общините за обработка на площите против комари и кърлежи. Тя предложи в
изготвения от РЗИ план за контрол на Туларемията да бъдат заложени превантивни действия
във всички общини от областта, а не само в тези, които се характеризират като природни
огнища на заболяването.

Г-н Петров се поинтересува кога планът ще бъде готов в окончателния си вид.
Д-р Славкова поясни, че когато в документа бъдат добавени предложените от д-р

Гергов мерки, касаещи животновъдните обекти и след като бъдат отразени постъпилите по
време на заседанието на епизоотичната комисия коментари и забележки планът за контрол и
надзор над Туларемията в област Монтана за периода 2015-2020 г. ще бъде изпратен на
Областния управител за утвърждаване.

В заключение и като резултат от проведените обсъждания по дневния ред Областната
епизоотична комисия взе следните РЕШЕНИЯ:

1. В срок до 27.03.2015 г. включително Общинските епизоотични комисии да проведат
заседания, на които да бъдат разяснени спецификата на заболяването Туларемия и
дейностите за превенция в отделните населени места.

2. До директорите на Регионалната дирекция по горите, всички Държавни горски
стопанства и Ловно-рибарски сдружения, Изпълнителната агенция по рибарство и
аквакултури и Областната дирекция “Земеделие” да бъде подготвено и изпратено
уведомително писмо относно необходимостта от извършване на постоянно наблюдение
в горските територии и земеделските стопанства и своевременно информиране на
ОДБХ,  РЗИ и общинските ветеринарни служби при установено завишено количество
трупове на дивеч или животни с променено поведение и видими признаци на
заболяване.

3. Изготвеният от РЗИ Монтана план за контрол и надзор над Туларемията в област
Монтана за периода 2015-2020  г.  да бъде допълнен с предложените от ОДБХ
превантивни мерки по отношение на животновъдните обекти и коригиран съобразно
постъпилите по време на заседанието на Областната епизоотична комисия коментари и
забележки преди да бъде утвърден от Областния управител на област Монтана.

4. Утвърденият план за контрол и надзор над Туларемията в област Монтана 2015-2020 г.
да бъде изпратен на вниманието на общинските кметове и институциите, участващи в
състава на Областната епизоотична комисия за сведение и изпълнение.

Други коментари, препоръки или предложения не бяха направени, поради което
дневният ред бе изчерпан, а заседанието – закрито.

ПЕТЪР ПЕТРОВ
Зам.областен управител на област Монтана
и Председател на Областната епизоотична комисия
/П/

Изготвил: Добромир Тодоров – старши експерт в дирекция АКРРДС
/П/


