ПРОТОКОЛ
от заседание на Областната епизоотична комисия в област Монтана
Днес, 30.10.2009 г. в заседателната зала на Областна администрация Монтана се
проведе заседание на Областната епизоотична комисия в област Монтана.
В заседанието взеха участие :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ивайло Алексиев – зам. областен управител на област Монтана
д-р Людмил Антов – директор на РВМС – Монтана;
Манол Йорданов – мл. експерт в отдел ТУКАК, Областна администрация Монтана.
Диана Маринова – гл. експерт в РИОСВ - Монтана;
Розко Петров – н-к отдел в ТД „Гражданска защита” – Монтана;
инсп. Денис Хилмиев – вр.и.д. н-к група „ООР” в ОД на МВР – Монтана;
д-р Мария Каменкова –н-к отдел ПЕК в РИОКОЗ – Монтана;
Нистор Каменов – директор на ОД ”Земеделие” – Монтана;
Валери Фачиков – н-к. отдел ТЗ „Рибарство и контрол” – Монтана;
инж. Стоян Аврамов – ръководител ЛРД – Монтана;
Юрий Флоров – зам. началник РДГ – Берковица;

Заседанието откри г-н Ивайло Алексиев, като обяви дневния ред, при който то да бъде
проведено, а именно:
1.
Запознаване членовете на комисията със Заповед № 08-244/27.10.2009 г. на областен
управител на област Монтана относно промени в състава на комисията. Функции и задачи на
комисията.;
2.
Ваксинация на лисици в област Монтана срещу болестта Бяс – метод на ваксинация –
разхвърляне на примамки с ваксината от самолет. Организация и приложение МЗХ – НВМС.
Време на приложение 01-06.11.2009г.
3.
Ваксинация на диви свине в област Монтана срещу болестта Класическа чума по
свинете – метод на ваксинацията – залагане на примамки с ваксината в земята на определени
полета. Организация и приложение РВМС с помощта на ДГС и ловно рибарските сдружения
(чрез ловните дружини). Време на приложение І-ва ваксинация на 07-08.11.09г., ІІ-ра
ваксинация на 21-22.11.09г.
4.
Проблеми с приложението на Закона за защита на животните в частта му, която се
отнася до улавянето, обработката и регулиране на популацията на бездомните кучета и
изграждането и експлоатирането на приюти за кучета и котки в област Монтана;
5.
Мерки за надзор на пандемичен вирус H1N1 при свинете, особености на ловния
сезон 2009/2010 г. от ветеринарномедицинска гледна точка.
По точка първа от дневния ред г-н Ивайло Алексиев запозна присъстващите със
Заповед № 08-244/27.10.2009 г. на областен управител
на област Монтана относно
актуализиране на състава на комисията, нейните функции и задачи.
По т. 2 от дневния ред г-н Алексиев даде думата на д-р Людмил Антов, който разясни
метода на ваксинация на лисиците срещу болестта бяс в област Монтана Целта е не само да се
стабилизира лисичата популация, но и пълното ликвидиране на беса в близките 10 години и по
този начин опазването здравето на хората. В света има само 62 смъртни случая от птичия грип,
като за превантивни действия са похарчени милиарди. Без да омаловажаваме опасността от
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птичия грип, малко се пренебрегва опасността от разпространението на болестта бяс – всяка
година по света умират между 50 000 и 60 000 човека.
Ваксинирането ще се извършва чрез орална ваксинация чрез разхвърляне на примамки
от самолет. Ваксината се съхранява при температура – 24 С, като между 20 и 22 дози се
разхвърлят на площ от 1 кв.км.. Курса се задава чрез GPS система по предварително одобрен
маршрут. За тази година това е 2-ра ваксинация. Резултатите от 1-вата ваксинация са
обещаващи – наблюдава се много добър прием на примамките от лисиците. Ваксината съдържа
жив вирус, който обаче не предизвиква заболяване, а само създава имунитет и когато
животното срещне истински вирус не се разболява, като по този начин се прекъсва
разпространението на болестта. Д-р Антов подчерта, че е много важно да постъпват проби от
убития дивеч, за да се разбере ефективността на ваксинацията.
По т. 3 д-р Антов запозна присъстващите с предстоящата ваксинация на дивите свине
срещу болестта класическа чума по свинете. От изключителна важност за страната е да не се
допусне нов случай на класическа чума, тъй като в момента имаме забрана за износ на сурови
свински продукти в страните от Европейския съюз. От 3 години досега няма регистриран
случай на чума по свинете и тази забрана ще отпадне. Поради това е важно да се ваксинират и
дивите свине , тъй като от тях болестта се пренася и на домашните. Има вече създадена добра
организация за ваксиниране.
По т. 4 д-р Антов засегна някои проблеми с приложението на Закона за защита на
животните (ЗЗЖ) в частта му, която се отнася до улавянето, обработката и регулиране на
популацията на бездомните кучета и изграждането и експлоатирането на приютите за кучета и
котки. Според д-р Антов някои фондации като „Четири лапи” имат много добра създадена
организация, подвижни лаборатории и големи възможности. Имало е идея да се работи
съвместно с тях, но по една или друга причина не се е стигнало до съвместни действия. Според
д-р Антов в този си вид ЗЗЖ е така написан, че е в полза на кучетата. В закона е разписано, че
кметовете на населените места и организациите за защита на животните изграждат приюти за
безстопанствени животни, но никъде не е посочено след обезпаразитяването, кастрирането и
маркирането на безстопанствените кучета какви точно мерки трябва да се прилагат спрямо тях
за ограничаване на популацията им.
По т. 5 от дневния ред д-р Антов обърна внимание на някои актуални към момента
въпроси относно пандемичния грипен вирус АH1N1 при свинете, който малко неточно се
нарича свински грип. H1N1 е нов щам, и причинява само заболяване при хората. Лошото е, че
няма кръстосана резистентност с други родствени вируси, т.е. не се изгражда имунитет срещу
H1N1 при ваксиниране срещу родствен вирус. Бяха обсъдени и въпросите за ваксинирането на
хората в болничните и здравните заведения и домовете за деца, лишени от родителски грижи.
С това дневния ред беше изчерпан и г-н Ивайло Алексиев благодари на всички
присъстващи и на д-р Антов за изнесената лекция и закри заседанието.
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