ПРОТОКОЛ
от заседание на Областна епизоотична комисия – Монтана
На 26 август 2014 г. в заседателна зала № 1 на Областна администрация Монтана се
проведе редовно заседание на Областната епизоотична комисия, на което взеха участие:
1. Милен Гечовски – Заместник областен управител на област Монтана;
2. д-р Людмил Антов – директор на Областна дирекция по безопасност на храните;
3. Орлин Орлинов – старши експерт в Областна администрация МОнтана;
4. Моника Лъчезарова – представител на община Бойчиновци;
5. Генади Горанов – представител на РДПБЗН – Монтана;
6. Надежда Нончева – представител на община Монтана;
7. Райка Елкина – Ценова – представител на община Вълчедръм;
8. Пламенка Искренова – представител на РИОСВ – Монтана;
9. Мариян Божинов – представител на ОД МВР – Монтана;
10. Руси Русинов – представител на ИАРА – Монтана;
11. Венета Бранкова – представител на община Якимово;
12. Милена Иванова – представител на община Берковица;
13. Боряна Гарванска – представител на ОДБХ – Монтана;
14. Стоян Петров – представител на РДГ – Берковица;
15. Стоян Аврамов – представител на С”ХРД-Огоста”;
16. Мария Каменова – представител на РЗИ – Монтана;
17. Жанет Попова – представител на ОДЗ – Монтана.
Заседанието бе открито от г-н Милен Гечовски, и премина при следния дневен ред:
1. Запознаване на членовете на комисията с епизоотичната обстановка в страната:
- Болестта „син език”:
·

обхват и разпространение в България – обявяване;

1

·

мерки за борба и контрол на заболяването, дезинсекции и дезинфекции на
животните, обори и терени-биотопи за размножаването на кръвосмучещи
насекоми;

·

обезщетение на собственици и животни;

·

профилактика и лечение на болестта „син език”;

·

събиране и унищожаване на трупове на умрели животни, в т.ч. загробяване на
подходящи терени;

·

проект на заповед на Областния управител на област Монтана, във връзка със
загробването на животни при повишена смъртност, в следствие разпространението
на болестта „син език”, на терени, определени от общините – за всяко населено
място.

-

Шмаленберг (ново заболяване за Европа) – разпространение в Европа и съседни на
България страни.

2. Изпълнение на Държавната профилактична програма за 2014 г. в област Монтана –
организация и мерки за контрол.
3. Особености на ловния сезон 2013/2014 г. от ветеринарно-медицинска гледна точка.
Г-н Гечовски даде думата на д-р Людмил Антов – заместник-председател на Областна
епизоотична комисия, за да запознае присъстващите детайлно с точките от дневния ред.
По първа точка, на членовете на комисията бе представена епизоотичната обстановка в
страната и по-специално тази в област Монтана, касаеща появилата се в последно време болест по
животноте, наречена „син език”. Д-р Антов съобщи, че в момента в област Монтана все още не се
наблюдават симптоми по животните от тази болест, но с темповете, с които тя се разраства в
страната, се очаква скоро време да стигне и до Северозападна България. Чрез презентация д-р
Антов представи определението на болестта, инкубационния период, клиничните признаци,
следклинични изменения, зоонозен аспект на болестта, лабораторна диагноза, исторически данни
за проявяването на „син език” в света, както и стартегия за контрол на заболяването.
Във връзка с превантивните мерки за справянето с това заболяване, на членовете на
комисията бе връчена и заповед на областния управител на област Монтана, г-жа Нина Петкова,
насочена към кметовете на общини, на които се съобщават часовете, в които е препоръчително да
се извеждат домашните животни на паша, да се определят площадки за загробване на умрели
животни от тази болест, както и да се свикат на заседание общинските епизоотични комисии, на
които да се представи подробна информация за болестта „син език”.
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Поп втора точка от дневния ред бе представена за изпълнението на Държавната
профилактична програма за 2014 г. в област Монтана – организация и мерки за контрол.
Членовете на комисията бяха запознати също и с едно ново заболяване, наблюдавано в последно
време в Европа, болестта „Шмаленберг”.
По трета точка от дневния ред, касаеща особеностите на ловния сезон 2013/2014 г. от
ветеринарно-медицинска гледна точка, бе представена информация за болести, предавани от
лисици по други животни или хора. Д-р Антов направи препоръка, при възможност за намерена
мъртва лисица по време на лов или на пътя, да се сигнализира полицията чрез която съответните
органи да вземат проби от животното и да се изследва, дали то е носител на опасни заболявания.
След изчерпване на дневния ред, г-н Милен Гечовски благодари на всички за вниманието и
закри заседанието на Областната епизоотична комисия.

Председател:

(п)

(Милен Гечовски, зам. областен управител)

Изготвил:

(п)

(Орлин Орлинов, ст, епскерт в Дирекция АКРРДС)
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