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ПРОТОКОЛ

от заседание на Областната епизоотична комисия в област Монтана

Днес, 12.11.2013 г. в заседателната зала на Областна администрация

Монтана се проведе редовно заседание на Областната епизоотична комисия в област

Монтана.

В заседанието взеха участие :

1. Милен Гечовски – заместник областен управител на област Монтана;

2. д-р Людмил Антов –  директор на Областна дирекция по  безопасност на
храните - Монтана;

3. инж.  Дарина Кондикова –  главен секретар в Областна дирекция
”Земеделие” – Монтана;

4. ст. инсп. Генади Горанов – началник група ППД при ОУ „Пожарна
безопасност и защита на населението” - Монтана;

5. д-р Рени Славкова – главен секретар на Регионалната здравна инспекция
/РЗИ/ – Монтана;

6. Валери Първанов – гл. експерт в Регионална инспекция на околната среда
и водите /РИОСВ/  – Монтана”;

7. инж.  Стоян Радев –  гл.  експерт в Регионална дирекция по горите -
Берковица;

8. Манол Йорданов –  ст.  експерт в дирекция АКРРДС в Областна
администрация Монтана.

Заседанието бе открито от г-н Милен Гечовски, заместник областен
управител на област Монтана,  който помоли всеки от присъстващите да се
представи. След като всички потвърдиха, че са се запознали предврително с
дневния ред, заседанието продължи при следния дневен ред:

1. Запознаване на членовете на комисията с епизоотичната обстановка в
страната и съседните държави- шарката по овцете и козите в Гърция и България,
Африканска чума по свинете – “новия, голям проблем” на Европа, шап в Турция
– на границата с България;

2. Ваксинация на месоядни диви животни в област Монтана срещу болестта
Бяс– метод на ваксинация, организация и приложение от МЗХ – БАБХ.

3. Ваксинация на диви свине в област Монтана срещу болестта Класическа
чума по свинете:  метод на ваксинацията,  организация и приложение от БАБХ с
помощта на ДГС и ловно рибарските сдружения (чрез ловните дружини) и време
на приложение.

4. Особености на ловния сезон 2013/2014г. от ветеринарномедицинска гледна
точка - брой проби за изследване за КЧС в гр. София и изследване на проби за
трихинелоза;

5. Разни.
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По т.  1  от дневния ред г-н Гечовски даде думата на д-р Антов,  който
припомни функциите и задачите на ОЕК, след което запозна присъстващите с
епизоотичната обстановка на територията на Република България, а също така на
територията на Европейския съюз и съседните страни.  За настоящето заседание на
комисията няма конкретен повод.  Основния проблем е шапа в Турция,  най-вече в
азиатската й част. Констатирани са 1002 огнища на шап. Въпреки че е цивилизована
държава, проблема с разпространението на тази болест си остава поради
спецификата на отглеждането на животните в азиатската част на Турция. В
европейската част на Турция и Гърция от месец септември до момента няма
констатирани огнища.

На 21.09.2013  г.  в с.  Стоилово,  община Малко Търново,  област Бургас е
констатиран случай на болестта шарка по овцете. Предприети са спешни мерки и
огнището е ликвидирано.  Шарката по овцете е вирус,  който много лесно се
разпространява, не е опасен за хората, но нанася големи стопански щети.
Констатирано е още едно огнище – в с. Кочан, община Сатовча, община
Благоевград.

Друг проблем е африканската чума по свинете – за нея все още няма
одобрена ваксина,  правени са опити,  но е отречена от науката и опита.  Кое е
опасното – това е вирусно заболяване, лесно заразно, прониква чрез отпадъците от
сметищата в близост до летища,  пристанища и т.н.  Друг вариант за проникване е
разпространението от диви свине. Проблема основно е в Русия и Украйна и тъй като
много украинци –  около 2,5  млн работят в Полша по този начин се пренася и в
Европейския Съюз.  Друг път на разпространение на болестта е по река Дунав –
корабите и баржите изхвърлят боклук в заливите, с който боклук се хранят свинете
и по този начин се заразяват.

По т.2  от дневния ред д-р Антов запозна членовете на комисията с
ваксинацията на диви месоядни животни срещу болестта Бяс и програмата за
изкореняване на болестта Бяс. Болестта след диагностициране не се лекува.
Ваксинирането на животните става с залагане на примамки, залагани от въздуха и
ръчно залагани. Ваксинирането се провежда 2 пъти в годината – през месец май и
ноември.  Ефектът от ваксиниране е много голям –  2009  г.  започва програмата за
ваксиниране, 2010 г. са регистриране 6 случая на бяс, а от 2011 до момента няма
констатирани случай на бяс.

По т.  3  д-р Антов разясни начина на ваксинация на дивите свине срещу
болестта „Класическа чума по свинете”. Класическата чума по свинете (КЧС) е остро
заразно заболяване, което предизвиква големи икономически загуби. Ваксинират се
само диви прасета.  При поява на заболяването при диви свине,  същите стават
източник на инфекцията и за популацията на  източнобалканските свине домашни
свине, тъй като имат директен и индиректен контакт с дивите свине. Средствата за
ваксинирането са по спечелен проект, от наша страна са разходите по
организацията. За нашата област през пролетта и есента се залагат по 4 100
примамки.

По т. 4 думата бяха обсъдени особеностите на ловния сезон 2013/2014 г.
Пробите от област Монтана за трихинелоза се изпращат във Враца,  тъй като в
Монтана няма акредитирана лаборатория. Д-р Славкова сподели, че има „взривове”
на трихинелоза в някои райони на страната, но в област Монтана няма такива
проблеми.
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По т. 5 бяха обсъдени случаите на салмонела в област Монтана. До момента
има 4 случая на заболели, но нещата са под контрол, огнището е констатирано в цех
за яйца, предназначени за отглеждане на кокошки носачки. По отношение на
предприеманите мерки срещу бяс д-р Славкова – всички ухапани от кучета и котки
подлежат на лечебна имунизация.  Ваксините се осигуряват от Министерството на
здравеопазването. Осъществява се и профилактична имунизация.

С това дневния ред беше изчерпан, г-н Гечовски благодари на всички за
вниманието и закри заседанието.

Председател: П
/ Милен Гечовски /

Секретар: П
/ инж. М. Йорданов /
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