РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Монтана
ПР О Т О КОЛ
от
заседание на
Областната епизоотична комисия на област Монтана
09.02.2015 г.
Днес, 09.02.2015 г. в заседателна зала №2 на Областна администрация
Монтана се състоя заседание на Областната епизоотична комисия.
От страна на постоянния състав на комисията в заседанието взеха участие
както следва:
Петър Петров–зам. областен управител
председател на Областната епизоотична комисия.

на

област

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

–

Монтана

и

Монтана

и

Членове с право на глас:
1. д-р Виолета Гергова – директор на ОД “Земеделие” - Монтана
2. д-р Рени Славкова – главен секретар на РЗИ - Монтана
3. ст. инсп. Генади Горанов – началник сектор ЦПК към РД “ПБЗН” - Монтана
4. Ростислав Василев – началник отдел “РК” - Монтана към ИАРА
5. инсп. Томислав Атанасов – представител на ЗЖУ - Монтана
6. инсп. Радостин Тинчев – представител на ОД на МВР - Монтана
7. инж. Константин Костов – ръководител на СЛРД “Огоста” - Монтана
8. инж. Стоян Петров – представител на РДГ - Берковица
9. Валери Първанов – представител на РИОСВ - Монтана
Участие в заседанието взеха и:
Нина Петкова – зам. областен управител на област Монтана
д-р Боряна Гарванска – гл. инспектор в ОД на БАБХ - Монтана
Заседанието откри г-н Петър Петров, който приветства присъстващите с добре
дошли и обяви дневния ред както следва:
1. Запознаване на членовете на комисията с епизоотичната обстановка в
страната и другите страни членки на ЕС по отношение на заболеваемостта
от Инфлуенца тип А.
2. Презентация във връзка с мерките за превенция на разпространението на
високопатогенна Инфлуенца тип А, субтип H5N1.
3. Представяне на проект на Заповед на Областния управител на област
Монтана за предприемане на незабавни мерки за предотвратяване
възникването на заболяването на територията на област Монтана.
4. 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 Герго Гергов за
представяне на епизоотичната обстановка в страната и чужбина в рамките на точка 1.

Директорът на ОД на БАБХ в Монтана разясни накратко съдържанието на
двата постъпили доклада от страна на ЕС по повод на констатираното огнище на
заболяването птичи грип в с. Константиново, област Бургас, като проследи и
хронологията на събитията от момента на подаването на сигнал на тел.112 за
намерени мъртви птици до потвърждаването чрез извършени лабораторни проби на
наличието на високопатогенния вирус H5N1. Предприети са своевременно всички
необходими мерки на национално ниво, като те са регламентирани с издадените от
страна на Изпълнителния директор на БАБХ Заповеди № РД-11177 и РД-11178 от
02.02.2015 г.
На територията на село Константиново, където е констатирано наличието на
вируса е определена 3 км предпазна зона, в която са умъртвени по хуманен начин
всички възприемчиви и контактни птици и 10 км зона за наблюдение. Наложена е
забрана, валидна и за двете зони, за търговия и придвижване на домашни птици и
други птици, отглеждани на закрито. Също така са забранени търговията и
придвижването на продукти от див пернат дивеч, изнасянето на торова смес, както и
разселването на птици за подновяване на дивечовия запас. В раздели VI и VII на
Заповед № РД-11178 са указани конкретните задължения на директорите на ОД на
БАБХ в цялата страна в ситуация на повишена епизоотична готовност.
От съществено значение е в животновъдните обекти, където се отглеждат
птици за лични нужди собствениците да не допускат излизането на птиците извън
дворовете, както и контакта между домашни и диви птици. Стопаните следва да
съхраняват в закрити помещения фуража, с който изхранват птиците, да създадат
условия за разделно отглеждане на домашни патици и гъски от другите домашни
птици, както и да уведомят незабавно обслужващия обекта ветеринарен лекар или
кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние на птиците
или смъртност. Забранява се провеждането на изложби, пазари и всякакви събирания
на домашни или други видове птици в цялата страна.
В рамките на точка 2 от дневния ред д-р Гергов запозна членовете на
епизоотичната комисия с типичните прояви и патогенезата на заболяването
Инфлуенца тип А. Той поясни, че в конкретния случай се касае за високопатогенен
вирус, при който смъртността варира между 50-89% и 100%. Характерната
симптоматика на болестта включва некоординираност на движенията при птиците,
обща отпадналост и депресия, намалена консумация на вода и фураж, вестибуларна
дегенерация и др.
В отговор на въпрос на г-н Петров доколко е реална опасността от възникване
на заболяването на територията на област Монтана д-р Гергов сподели, че рисковете
не бива да се подценяват предвид факта, че в областта има множество водоеми, в
които постоянно пребивават диви прелетни птици. Макар и трудно, предаването на
болестта от птици на човек не е невъзможно и именно поради тази причина върху
патогена H5N1 се извършва постоянно наблюдение с цел да се предотврати
евентуалното възникване на грипна пандемия.
Отношение по темата взе д-р Боряна Гарванска, която запозна участниците в
заседанието с някои основни факти относно превенцията на болестта, а именно
необходимостта от поддържане на хигиена при контакт с птици и добрата термична
обработка на месото преди консумация. Д-р Гарванска поясни, че консумацията на
месо от ваксинирани птици не представлява опасност, тъй като в конкретния случай
става въпрос за предварително третиран вирус, който не притежава способност да се
размножава.
В рамките на точка 3 от дневния ред Петър Петров представи на вниманието
на присъстващите Заповед на Областния управител на област Монтана № ОКД-202/06.02.2015 г. по отношение на превантивните действия, които следва да се
предприемат от кметовете на общини, органите на МВР и РД “Автомобилна
администрация” по отношение превенцията на възникването на заболяването в
областта и упражняването на съвместен контрол с ОД на БАБХ.
По отношение на съдържанието на Заповедта д-р Гергов сподели, че
заложените дейности са напълно достатъчни, като е от значение тяхното навременно
прилагане. В допълнение към казаното директорът на ОДБХ предложи да се уведомят
кметовете на общини, че следва да проведат заседания на общинските епизоотични
комисии най-късно до 16.02.2015 г. Предложението бе прието, вследствие на което
комисията взе следното РЕШЕНИЕ:
Монтана, пл. „Жеравица” № 1, тел. 096 399101, факс 096 399129
http://oblastmontana.org/, e-mail: oblastmont@montanabg.org

Да се уведомят писмено кметовете на всички общини в област
Монтана да проведат, в срок до 16.02.2015 г.,заседания на Общинските
епизоотични комисии за запознаване със Заповед № ОКД-20-2/06.02.2015 г.
на Областния управител и изпълнение на заложените превантивни мерки. За
резултатите от проведените заседания кметовете следва да уведомят по
подходящия начин населението в съответната община.
По точка 4 д-р Рени Славкова поиска думата, за да информира заседаващите,
че Регионалната здравна инспекция в Монтана също ще се включи в дейностите по
превенция чрез разпространяването на брошури и листовки по темата за Птичия грип.
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/
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