ПРОТОКОЛ №2

Спешно съвместно заседание на Областната комисия по епизоотии и Областния
координационен щаб във връзка със заболяването Африканска чума по свинете
гр. Силистра, 24.10.2018 г.

Днес, 24.10.2018 г. от 13:00 часа в заседателната зала на Областна администрация Силистра във връзка с усложнената епизоотична обстановка по отношение на заболяването Африканска чума по свинете (АЧС), се проведе съвместно заседание на Областната комисия по епизоотии и Областния координационен щаб. Присъстваха 28 от
членовете на комисията и щаба, чийто общ брой е 33, видно от присъствения списък,
който е неразделна част от протокола.
На заседанието присъстваха и г-н Илиян Великов – заместник областен управител на област Силистра, д-р Цвятко Александров – началник отдел „Здравеопазване на
животните“ в и д-р Росен Малчев – гл. експерт в ЦУ на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), както и представители на индустриалното свиневъдство в района и представители на медиите.
Заместник областният управител – г-н Стоян Бонев, след проверка на кворума,
откри заседанието като отбеляза, че то се свиква във връзка с усложнената епизоотична
обстановка по отношение на заболяването АЧС.
Г-н Бонев даде думата на д-р Себахтин Халид – директор на Областна дирекция
по безопасност на храните (ОДБХ), за да запознае присъстващите актуалната към момента епизоотична обстановка на територията на областта.
Д-р Халид уведоми присъстващите, че на 18.10.2018 г. в района на границата с
Република Румъния в община Кайнарджа, на около 4 км. от ГКПП КайнарджаЛипница, е открит труп на диво прасе, като след направените проби е установено, че е
заразено с АЧС. Трупът е обработен според изискванията и е загробен.
Г-н Бонев даде думата на д-р Александров от ЦУ на БАБХ да запознае присъстващите с мерките, определени в заповед на изпълнителния директор на БАБХ.
Д-р Александров заяви че, за съжаление, вече има първи констатиран случай на
заболяването АЧС на диво прасе, случаят в с. Тутраканци, обл. Варна беше при домашни прасета. Той запозна присъстващите със Заповед №РД 11-2160/23.10.2018 г. на изп.
директор на БАБХ, копие от която е приложена към протокола, в която се определят
две зони около огнището – 20 км инфектирана зона и 20 км буферна зона. Някои от
мерките, предвидени в заповедта са: актуализация на данните за домашните свине;
ежеседмични клинични прегледи на домашните свине; вирусологични изследвания на
умрели или показващи признаци домашни свине; проби от всички отстреляни диви
свине; труповете на отстреляните диви свине да се съхраняват индивидуално при хладилни условия; да се спазват мерките за биосигурност по време на лов и др. Д-р Алек1

сандров увери, че всички мерки са съгласно Директивата за АЧС и Стратегията за борба с АЧС на Европейския съюз. Той заяви, че Прибалтийските републики се борят със
заболяването от 2004 г., а в Република Румъния ситуацията е повече от сложна – над
1000 открити огнища до границата. Той обясни, че се очаква министърът на земеделието, храните и горите да издаде заповед, в която да се регламентира лова в двете зони.
Той увери представителите на индустриалното свиневъдство, че могат да продължат да
работят нормално, спазвайки изискванията.
Г-н Бонев призова присъстващите за мнения, предложения и коментари по изложенията.
Д-р Халид предложи в решението на комисията да се включи изискване към
всички общини на територията на областта да свикат незабавно общинските комисии
по епизоотии.
Г-н Орлин Николов – председател на УС на ЛРД „Сокол-1“ Силистра, попита
къде точно е намерен трупа на дивото прасе, тъй като на територията на община Кайнарджа има отстреляни около 40 прасета от редовен лов, над 50% от пробите са готови
и те не показват наличие на АЧС. Той обясни, че като цяло резултатите от пробите, изпратени от ловните дружинки от региона, се бавят повече от седмица. Г-н Николов
увери, че от страна на ловно-рибарските дружества се спазват всички мерки за биосигурност по време на лов, а обратната връзка се губи.
Представителите на ловно-рибарските дружества изразиха съмнения относно
достоверността на случая с намерения труп – самото местонахождение, на което е намерен не е обичайно на местата, където обикновено умират дивите прасета.
Д-р Халид заяви, че е без значение как трупът е попаднал там, факт е, че е на
територията на Република България. Клиничната картина – кръвотечение от носа и устата, без други признаци, говори за изключително остра форма на заболяването. Това,
може би, обяснява и необичайното място, на което е намерено.
Д-р Александров заяви, че е добре да се извърши претърсване на района – изключително внимателно, без гонки. По отношение забавянето на резултатите от пробите, д-р Александров заяви, че Силистра е един от районите, където най-адекватно и
навременно се вземат необходимите проби. Той обясни, че в момента лабораториите са
много натоварени и затова се бавят резултатите.
Г-н Орлин Николов също заяви, че е необходимо да се извърши претърсване,
съвместно със служители на държавните горски стопанства, и да се създаде реална
представа за ситуацията. Той изрази съмнение, че прасето е дошло от Румъния, тъй като, от информация от румънски ловци, знае, че там няма регистриран случай на АЧС по
дивите свине.
Д-р Халид обясни, че на територията на Република Румъния на ден се откриват
по 3-4 огнища на заболяването в популациите на дивите прасета, но тази информация
явно не достига до ловните дружинки.
Г-н Николов уточни, че е необходимо да се извърши претърсване, а не просто
оглед, с активното участие на ловци, защото те най-добре познават ловните райони и
знаят къде са местообитанията на дивите прасета.
Г-н Любен Сивев – кмет на общ. Кайнарджа, попита как точно ще се организира
подобно претърсване.
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Д-р Александров обясни, че претърсването трябва да е контролирано и да се извърши от точно определени хора, като се разшири диапазона. При откриване на труп,
той не се пипа, не се транспортира, а се съобщава незабавно в ОДБХ, за да се вземат
адекватни проби, да се загроби трупа и да се дезинфекцира мястото. Тпй обърна внимание на факта, че труповете на диви прасета, заразени с вируса на АЧС, са най-опасни,
защото вирусът е активен дълго време след смъртта.
Г-н Николов предложи сформирането на групи за претърсване да се запише като
решение на комисията.
Д-р Халид обясни, че сформираните групи е необходимо да бъдат инструктирани от експерти от ОДБХ преди самото претърсване.
Комисар Илко Гецов – началник на Гранично полицейско управление Силистра, заяви, че е необходимо да се определи сборен пункт за тръгване и връщане на групите, за да се контролира пътя и да се спазят всички изисквания за дезинфекция.
Г-н Сивев предложи групите да се сформират по общини.
На въпрос от страна на представители на ловно-рибарските дружества по отношение на съхранението на месото от отстреляни животни до излизане на резултатите от
пробите, д-р Александров обясни, че има инструкции за това – трупът се съхранява
при хладилни условия, на едно място, без да се разделя.
Д-р Халид заяви, че ловците са запознати с тези инструкции, имат хладилници и
фризери за съхранение, месото се съхранява отделно, номерирано.
Д-р Кристиян Якимов – от община Тутракан, предложи пробите от региона да
се обработват с приоритет в лабораториите.
Д-р Александров увери, че това се прави и в момента.
Г-н Николов попита защо не се ползва лабораторията в Кълъраш, както предложи министър Румен Порожанов на предишна среща.
Д-р Александров обясни, че там също са много натоварени, а и не е препоръчително да се ползва румънска лаборатория, предвид епизоотичната обстановка там.

След приключване на дискусията, г-н Бонев предложи следния проект за решение:
„Областният управител да издаде заповед, която да включва следното:
1. Да се спазват стриктно мерките, описани в заповед №РД 112160/23.10.2018 г. на изп. директор на БАБХ.
2. Да се свикат незабавно общинските епизоотични комисии.
3. Да се сформират групи за претърсване на ловните райони.“.
Не постъпиха други предложения и г-н Бонев подложи на гласуване предложения проект на решение.
Гласували: 28; За: 28; Против: 0; Въздържали се: 0.
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С единодушие Областната комисия по епизоотии и Областния координационен
щаб във връзка със заболяването Африканска чума по свинете
РЕШИ:
„Областният управител да издаде заповед, която да включва следното:
4. Да се спазват стриктно мерките, описани в заповед №РД 112160/23.10.2018 г. на изп. директор на БАБХ.
5. Да се свикат незабавно общинските епизоотични комисии.
6. Да се сформират групи за претърсване на ловните райони.“.

Г-н Бонев благодари на членовете на комисията и щаба за присъствието и закри
заседанието.
Копие от протокола да се изпрати на всички членове на комисията.

Председател:
(П)
/СТОЯН БОНЕВ – заместник областен управител/

Секретар:
(П)
/Д-Р СЕБАХТИН ХАЛИД – директор на ОДБХ Силистра/

Протоколчик:
(П)
/ЕЛКА МИХАЙЛОВА – мл. експерт/
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