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ПРОТОКОЛ №1  

Заседание на Областна епизоотична комисия 

Гр. Силистра, 05.11.2013 г. 

 

 Днес, 5 ноември 2013 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Областна адми-

нистрация Силистра се проведе заседание на Областната епизоотична комисия (ОЕК) 

при следния  

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Обсъждане и предприемане на превантивни мерки по отношение на ограни-

чаване и ликвидиране на болестта бяс на територията на област Силистра, 

съгласно Наредба № 23 от 17.05. 2002 г. за профилактика и борба с болестта 

бяс при животните. 

 

В заседанието взеха участие членовете, определени със Заповед ОКД–02-22/ 

21.08.2013 г. на областния управител на област Силистра. На заседанието присъстваха 

18 от общо 21 членове на съвета. Г-н Насуф Насуф – областен управител и председател 

на Областната епизоотична комисия обяви заседанието за открито.  

Към дневния ред не бяха направени предложения и той беше приет с явно гласу-

ване, както следва: За – 18; Против – 0; Въздържали се – 0. 

Областният управител запозна присъстващите с темата на заседанието, след кое-

то даде думата на г-жа Февзие Узун – И. д. директор на Областна дирекция по безопас-

ност на храните Силистра, която представи информация за хронологията на разпрост-

ранение на болестта в Европа, етиологията и клиничните признаци на болестта. Г-жа 

Узун даде думата на присъстващите за въпроси. Д-р Теодора Начева – директор на Ди-

рекция „Надзор на заразните болести” в РЗИ Силистра информира, че е започнала вак-

синация на лекарите, установили случаите на бяс по кучетата от Силистра, намерени в 

Холандия, както и, че жената, която се е грижила за кучетата, е отказала лечение. Тя 

представи статистика за ухапванията от животни в областта, а д-р Константин Попов – 

директор на РЗИ Силистра обяви, че трикратно са информирали кмета на община Си-

листра за случаите на ухапвания от кучета. 

Д-р Димитър Стефанов – председател на СНЦ „Ловно-рибарско дружество” 

Тутракан  и кмет на община Тутракан даде разяснения за инкубационен период, кли-

нични признаци и ефективни ваксини в подобни случаи и заяви, че вероятно случая се 

използва с цел ограничаване износа на кучета от България в Европейския съюз. Той 

направи конкретни предложения за борба с болестта бяс при лисиците, чакала и язове-

ца, и посочи проблемите в законодателството в борбата с бездомните кучета. Подчерта, 
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че без финансов ресурс не може да се реши проблема с бездомните кучета. Този проб-

лем е решен в община Тутракан от няколко години. 

Г-н Огнян Димитров – зам. директор на ТП ДЛС „Каракуз” Дулово заяви, че е 

необходимо броя на косматите хищници да се сведе до необходимия минимум, но тези 

планове не се изпълняват. Предложи областното ръководство да съдейства за тяхното 

регулиране – най-вече лисицата и чакала. Проблемът в случая се свежда до големите 

кучета, които се използват за различни цели, все още се води символичен регистър за 

тях, няма реална статистика за броя на домашните и ловните кучета в областта и по 

общини.  

Г-н Н. Насуф предложи акцентите в изказването на д-р Д. Стефанов да се офор-

мят като конкретни мерки. Накратко, това са: 

1. Борба с косматите хищници, не в гората, а в и около населените места.  

2. Ваксинация и маркирация на всички ловни кучета. 

3. Да се вмени на ветеринарните власти, всеки отстрелян дивеч, да се изследва 

за болестта бяс. 

В заключение от всички изказвания, г-жа Ф. Узун предложи на вниманието на 

ОЕК следните мерки за предпазване, ограничаване и ликвидиране на болестта бяс 

на територията на областта: 

І. Задължения на собствениците на животни (кучета и котки), кметовете на об-

щини и кметства, ветеринарномедицинските органи и частнопрактикуващите ветери-

нарни лекари, съгл. Наредба № 23 от 17 май 2002 г. за профилактика и борба с болестта 

бяс при животните: 

   1. Собствениците на кучета и котки: 

    а) да регистрират притежаваните от тях кучета, съгл. чл.122 от Правилника за 

прилагане на Закона за ветеринарномедицинската дейност; 

    б) да представят кучетата си на ветеринарномедицински специалист за обез-

паразитяване и за ваксинация срещу болестта бяс; 

    в) в случай на смърт да ги загробват на места, определени от общините извън 

селищата; 

    г) при смърт на куче или котка, за която има съмнение, че е причинена от бо-

лестта бяс, да запазват трупа и незабавно да уведомяват ветеринарномедицинската 

служба в населеното място. 

2. Кметовете на общини и кметства:  
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    а) да се актуализира регистъра на домашните кучета на територията на общи-

ните, съгл. чл.175 ал.1 от ЗВД 

    б) да налагат санкции на собствениците на кучета и котки при нарушения на 

задълженията им по чл.5, ал.1, т.1 от Наредба № 23 от 17 май 2002 г. за профилактика и 

борба с болестта бяс при животните; 

       в) да определят и организират маркирането в големите селища на места за 

разходка на домашните кучета и осигурят почистването и дезинфекцията им; 

       г) да определят места за загробване на умрелите домашни животни, като 

труповете се заравят заедно с кожите след вземане на материал за лабораторно изслед-

ване; 

       д) да определят места за изложби, състезания и други обществени прояви с 

кучета и котки, като ги съгласуват с държавните ветеринарномедицински власти. 

         ІІ. Общи мерки: 

      1. Да се организира информационна кампания чрез местните средства за ма-

сова информация, чрез която да се информира населението за опасността от болестта, 

най-важните клинични признаци на беса и предпазните мерки, които се предприемат в   

случай на съмнение за бяс по животните: 

    - Лица, които забележат промени в поведението на дивите животни – дезо-

риентация в околната среда, загубване на чувството на страх от човека, навлизане в 

населените места или необичайна агресивност, по възможност убиват животното, без 

да влизат в контакт с него и незабавно уведомяват най-близката ветеринарномедицинс-

ка служба, независимо дали са успели да убият животното или не. 

     2. Да се организира вземане и изпращане на проби от: 

1. Всички умрели  на пасищата едри и дребни преживни животни; 

2. Всички умрели в приютите кучета; 

3. Всички умрели в и извън населените места кучета и котки; 

4. Всички съмнително болни от бяс животни (диви и домашни); 

5. Всички намерени на пътя сгазени от транспортни средства диви животни. 

         3. Лицата, намерили трупове на диви животни, незабавно уведомяват най-

близката ветеринарна служба и труповете се заравят заедно с кожите след вземане на 

материал за лабораторно изследване; 
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         4. Да се извърши орална ваксинация на лисиците в региона с активното 

участие на НЛРС и НУГ, в изпълнение на разпорежданията на чл.19 от Наредба 23 от 

17.05.2002 г. за профилактика и борба с болестта бяс при животните на МЗХ.  

        5. Да се свикат незабавно общинските епизоотични комисии за набелязване 

на конкретни мерки за изпълнение решенията на Областната епизоотична комисия, във 

връзка с профилактиката и борбата с болестта бяс при животните. 

Г-н Насуф предложи в Общи мерки, след т. 4 да се добави обобщено предложе-

нието на д-р Д. Стефанов. Добавя се: 

Т. 5. Ветеринарните власти да провеждат борба с косматите хищници в и около 

населените места.  

Т. 5 става т. 6. 

 

Други промени в предложените мерки не бяха направени. След проведено явно 

гласуване: За – 18; Против – 0; Въздържали се – 0, членовете на ОЕК, взеха следното  

Р Е Ш Е Н И Е: 

1. Приемат предложените мерки за предпазване, ограничаване и ликвидиране 

на болестта бяс на територията на област Силистра. 

Областният управител информира, че ще издаде Заповед за спазване на приетите 

мерки, която ще бъде изпратена за изпълнение на заинтересованите лица и ще бъдат 

уведомени кметовете за спешно свикване на общинските епизоотични комисии. 

След изчерпване на дневния ред, заседанието беше обявено за закрито. 

 

 

 

Председател: ………………………..….. 

  /НАСУФ НАСУФ – Областен управител/ 

 

 

Секретар: ……………………………….. 

 /Инж. ФЕВЗИЕ УЗУН – И. Д. Директор на ОДБХ Силистра/ 

 

 

Протоколчик: ………………………………. 

 /ЛИЛИ ДОЧЕВА – Ст. експерт „Здравеопазване“/ 


