ПРОТОКОЛ
от заседание на Епизоотична комисия към ОА-Ловеч
Днес, 31.10.2017 г., в зала 101 на Областна администрация – Ловеч, се проведе заседание
на Епизоотична комисия, съгл. Заповед № РД-07-128/06.06.2017 г.
Присъстваха: Илиян Тодоров, зам.областен управител и председател на комисията; д-р
Росен Федерчев, директор на Областна дирекция по безопасност на храните в област
Ловеч (ОДБХ-Ловеч) и секретар на комисията; д-р Иваничка Христова, гл. инспектор в
ОДБХ-Ловеч; Ангел Ангелов, зам. директор в РДГ-Ловеч; Радомир Радев, н-к група
ПКПД в сектор ПКД на РДПБЗН Ловеч; Тони Петков, ОДМВР-Ловеч; д-р Анета Винева,
РЗИ-Ловеч и Нели Митева, ст.експерт в ОА-Ловеч.
Г-н Тодоров откри заседанието и сподели, че то се провежда във връзка с усложнената
епидемиологична обстановка в страната и за набелязване на спешни мерки за
предотвратяване възникването на заболяванията „инфлуенца (грип)“ и „нюкясълска
болест“ по птиците на територията на област Ловеч. Той предложи д-р Федерчев,
директор на Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ)-Ловеч да запознае
присъстващите членове на комисията с актуална информация по темата.
Д-р Федерчев каза, че срещата се провежда във връзка със заповед № РД-112167/25.10.2017 г. на д-р Дамян Илиев, изпълнителен директор на Българската агенция
за безопасност на храните (БАБХ) и констатираните огнища на болестта инфлунца
(грип) по птиците в областите Добрич и Хасково. Д-р Федерчев сподели, че тази година
болестта върлува и сред водоплаващите птици, а на територията на област Ловеч има
такава ферма край с. Йоглав, опасността е голяма и трябва да се вземат спешни мерки за
превенция. Заболяванията „инфлуенца (грип)“ и „нюкясълска болест“ са вирусни
заболявания, борбата с които е само една: унищожаване на птиците по хуманен начин и
загробване, като собствениците на фермите получават обезщетения от страна държавата.
Д-р Федерчев каза, че към настоящият момент няма наличие на заболели животни в
нашата област, но трябва да бъдат предприети спешни мерки за превенция. Мерките са
свързани с недопускане на разпространението на заболяването, мерки за сигурност на
фермите (наличие на огради, дезинфектанти), правилно съхранение на фуражите в
закрити помещения и др. Необходимо е собствениците на фермите да бъдат бдителни и
при наличие на завишена смъртност да алармират своевременно ОДБХ-Ловеч. Д-р
Федерчев обърна внимание, че заразата може да бъде пренесена и чрез екарисажните
камиони (за област Ловеч е определен екаризажът в гр. Шумен), които трябва да бъдат
дезинфекцирани. Полицията и ДАИ е необходимо да упражняват засилен контрол върху
камионите, превозващи животни и техните придружаващи документи. Птичият тор от
фермите е необходимо да бъде складиран на определените за това места във фермите
или местата, определени от кметовете на населените места.
Г-н Тодоров попита колко време е необходимо да се съхранява птичия тор на
определените за това места, за да е сигурно, че е безопасен за хората?
Д-р Федерчев отговори, че съгласно българското законодателство твърдият тор е
необходимо да престои 6 месеца, а течният тор – 4 месеца, като се приема, че това време
е достатъчно за неговата безопасност. Той каза, че разчита на всички членове на
комисията да съдействат според своите правомощия за превенция на двете опасни
заболявания, а в случай на констатирано заболяване на територията на областта да бъдат
извършвани координирани действия.

Г-н Радомир Радев сподели, че РДПБЗН Ловеч може да помогне в случай на нужда с
техника, която да бъде използвана за дезинфекция и попита дали използваните
дезинфектанти биха причинили корозия на тази техника.
Д-р Федерчев отговори, че фирмите, които извършват дезинфекции трябва да
разполагат със съответната техника за извършването й, но РДПБЗН Ловеч може да се
включи в последващото измиване на помещенията с вода.
Д-р Винева сподели, че РЗИ-Ловеч може да съдейства като подготви информационен
материал за запознаване с болестта, но внимателно, без да се плашат излишно хората.
Нюкясълската болест е малко вероятно да се предаде от животни на хора, но птичият
грип е опасно заболяване, което в периода 2003 – 2004 година е взело човешки жертви.
Ако се появи такъв случай на територията на област Ловеч, тогава ще се приложат
конкретни мерки за защита на хората, вкл. и тези, които работят във фермите.
Д-р Федерчев попита дали в случай на регистрирано заболяване от птичи грип на
територията на област Ловеч, РЗИ-Ловеч може да осигури противогрипни препарати за
защита на хората, които са в пряк досег със заразени птици?
Д-р Винева отговори, че РЗИ-Ловеч не разполага с количества налични противовирусни
препарати. Необходимо е бизнес операторите да закупят за своите служители в случай
на регистриране на заболяването.
Г-н Тодоров в заключение благодари на членовете на комисията за добрата съвместна
работа, призова да бъдем бдителни и приложим необходимите мерки за предпазване от
заболяванията „инфлуенца (грип)“ и „нюкясълска болест“ по птиците на територията на
област Ловеч.
Областната епизоотична комисия в края на своето заседание взе следните решения:
1. Да предложи на Областен управител да издаде заповед за конкретни мерки, които
да се прилагат на територията на област Ловеч, във връзка с недопускане на
заболяванията инфлуенца (грип) и „нюкясълска болест“ по птиците при домашни
и диви птици.
2. Да се изпратят писма до кметовете на общините от област Ловеч и всички
ангажирани институции за запознаване със заповедта за изпълнение на
задължителните мерки за недопускане на болестта.

Протоколирал:
Нели Митева, ст.експерт в дирекция АКРРДС

