Вътр. № 1-922-3 / 01.08.2014 г.

ПРОТОКОЛ №1
Заседание на Областна епизоотична комисия
Гр. Силистра, 01.08.2014 г.

Днес, 1 август 2014 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Областна администрация Силистра се проведе заседание на Областната епизоотична комисия (ОЕК) при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.

Запознаване с актуалната епизоотична обстановка в област Силистра

2.

Обсъждане и предприемане на конкретни мерки за предотвратяване на
проникването и разпространението на болестта Син език на територията
на област Силистра.

В заседанието взеха участие членовете, определени със Заповед ОКД–02-3/
20.01.2014 г. на областния управител на област Силистра. На заседанието присъстваха
16 от общо 19 членове на съвета. Г-жа Джанан Халил – зам. областен управител запозна присъстващите с повода за свикване на заседанието на Областната епизоотична комисия и след установяване на кворума обяви заседанието за открито.
Към дневния ред не бяха направени предложения и той беше приет с явно гласуване, както следва: За – 16; Против – 0; Въздържали се – 0.
Г-жа Дж. Халил даде думата на г-жа Февзие Узун – директор на Областна дирекция по безопасност на храните Силистра, която представи информация за актуалната епизоотична обстановка в областта. Г-жа Узун информира, че първите огнища на
болестта син език са били в област Кърджали, а в момента болестта е разпространена в
8 области в страната, една от които е съседна на нас – област Шумен. Със Заповед №
РД-11-1244 от 29.07.2014 г. на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните са определени предпазни зони около констатираните огнища на
болестта син език с радиус 100 километра, като в нашата област те обхващат 5 общини
– община Дулово (всички населени места), община Алфатар (с. Цар Асен, с. Чуковец, с.
Алеково, с. Бистра и с. Кутловица), община Ситово (с. Ирник, с. Любен, с. Падина и с.
Босна), община Тутракан (с. Царев дол, с. Преславци, с. Белица, с. Бреница и с. Варненци) и община Главиница (без с. Долно Ряхово, с. Малък Преславец, с. Коларово, с.
Дичево, с. Зафирово и с. Богданци). Със същата заповед са определени и наблюдавани
зони – с радиус 50 километра, считано от външната граница на предпазните зони. таки1

ва в областта са общините Силистра и Кайнарджа. Г-жа Узун даде думата на д-р Милчев от ОДБХ, който запозна присъстващите със историята, разпространението и клиниката на болестта, и с предложението за следните мерки за предотвратяване на проникването и разпространението на болестта син език на територията на област Силистра:
1. Преброяване и регистрация на едрите и дребните преживни животни, отглеждани в селищата от общините попадащи в предпазната и наблюдавана зона, определени със Заповед РД 11-1244 /29.07.2014 г. на Изп. Директор на БАБХ
2. Извършване на клинични прегледи през две седмици на овцете, отглеждани в
селищата, разположени в зоните по т.1, резултатите от които да се документират;
3. Вземане и изпращане на кръвни проби за серологично изследване от едри и
дребни преживни животни, отглеждани в селищата, разположени в зоните по т. 1,
определени на случен принцип от ЦУнаБАБХ;
4. Забрана за предвижването на възприемчиви за син език преживни животни, отглеждани в животновъдни обекти, разположени в радиус от 20 км. от заразените
животновъдни обекти и попадащите в предпазната зона, с изключение на тези
предназначени за незабавно клане, след извършен клиничен преглед, термометриране и обработка с инсектициди. Клането следва да се извършва само в найблизката кланица на територията на областта.
5. Забрана на пашата на всички възприемчиви животни, отглеждани в селищата,
попадащите в предпазната зона в часовете с активен летеж на куликоиди от
19.00ч. до 08.00 ч.
6. Забрана за провеждането на пазари и изложби на едри и дребни преживни животни на територията на общините, попадащи в предпазната и наблюдавана зона;
7. Съвместен контрол с органите на Министерство на вътрешните работи за спазване на забраните, т.4, т. 5 и т. 6.
8. Незабавно свикване на общинските спизоотичнитс комисии, които да набележат конкретни мерки за предотвратяване на проникването и разпространението
на болестта на територията на съответните общини, съгласно "Практическо ръководство за борба с болестта Син език по преживните животни", одобрено като
Приложение към Заповед №РД 11 -754/20.07.2009 на НВМС.
9. Извършване на дезинсекция в и около помещенията за отглеждане на преживни
животни, местата за съхранение на торта и местата за водопои в населените места,
разположени в радиус от 20 км. от заразените животновъдни обекти, попадащите в
предпазната зона и в населените места със съмнение за възникване на болестта.
(Уведомяване на собствениците на пчелини преди извършване на дейностите по
т. 10 с цел предпазване на пчелите от отравяне с препарати, използвани за дезинсекция)
Собствениците на животновъдни обекти на територията на определената предпазна зона, в които се отглеждат едри и дребни преживни животни, да извършват
периодична обработка на животните с ветеринарномедицински препарати с репелентно действие.
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10. Собствениците на животни при констатиране на клинични признаци, характерни за болестта син език, незабавно да сигнализират практикуващите
вет.лекари, с които имат сключени договори или официалните вет. лекари, отговарящи за съответната община.
Г-жа Дж. Халил даде думата за въпроси, мнения и предложения на присъстващите.
Г-н Огнян Димитров – зам. директор на ДЛС „Каракуз“ попита дали ще бъдат
предприети мерки за дивите животни.
Д-р Димитър Стефанов – председател на СНЦ „Ловно-рибарско дружество”
Тутракан и кмет на община Тутракан заяви, че до един месец се очаква заболяването за
завладее страната заради 4 фактора – поради липса на финансов ресурс няма да се унищожават животните; в буферната зона няма да има ваксинации, тъй като ЕС не разрешава това; няма да се прави инсектицидно пръскане заради пчеларите и фактора дивеч
в кръвта им вируса – причинител на болестта син език може да циркулира до 3 години.
Той заяви също, че няма да се ликвидира болестта, но трябва да бъдем бдителни. Преболедувалите животни получават имунитет. При възникване на заболяване, то трябва
да се обяви колкото е възможно по-рано. Това не е приоритетно заболяване на ЕС, както беше при шапа. Клиниката на болестта не е типична и ако тя се установи, трябва да
се обяви. Д-р Д. Стефанов уточни, че за човека това заболяване не представлява опасност и не се диагностицира, затова не се налагат мерки, които трябва да се предприемат.
Предложения за промени в мерките не бяха направени. След проведено явно
гласуване: За – 16; Против – 0; Въздържали се – 0, членовете на ОЕК, взеха следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Приемат предложените мерки за предотвратяване на проникването и разпространението на болестта Син език по преживните животни на територията
на област Силистра.
Г-жа Дж. Халил информира, че ще бъде издадена заповед на областния управител 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.

Одобрил: ДЖАНАН ХАЛИЛ (Зам. областен управител) /П/
Изготвил: ЛИЛИ ДОЧЕВА (Ст. експерт) /П/
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