ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВЕЧ
ОБЛАСТНА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ
От заседание, проведено на 08.06.2016 г. от 10.00 часа в Областна администрация
гр. Ловеч
На 08.06.2016 г. се проведе заседание на Областната епизоотична комисия, назначена със
Заповед № РД-07-15/22.01.2016 г. на Областен управител на област Ловеч на основание чл.
32, ал. 1 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 128, ал. 2 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност.
Присъстваха: г-жа Ирина Митева - областен управител на област Ловеч; г-н Драгомир
Кавалски - зам. областен управител и председател на комисията; д-р Росен Федерчевдиректор на ОДБХ в област Ловеч и секретар на комисията; инж. Павли Богданскидиректор на РДГ Ловеч; г-н Радомир Радев-началник група ПКПД в РД ПБЗН Ловеч; д-р
Ивелина Русева-директор на РЗИ Ловеч; г-н Петър Димитров-началник сектор „ООРТП“
при ОД МВР Ловеч и инж. Румен Райков-гл. експерт в ОА Ловеч.
Заседанието бе открито от г-жа Ирина Митева която приветства членовете на комисията и с
няколко думи разясни какъв е поводът за заседанието – случай на заразен нодуларен
дерматит в гр. Априлци, област Ловеч.
Дневен ред:
1.Предприемане на мерки за справяне със заболяването остър нодуларен дерматит по
говедата.
След приемане на дневния ред думата бе дадена на д-р Росен Федерчев – директор на
ОДБХ. Той каза, че заболяването е подтвърдено след взета кръвна проба лабораторно.
Веднага са осигурени 2500 бр. ваксини, които са разпределени на 9 ветеринарни лекари и
до сега са поставени 1278 бр. ваксини, до края на седмицата ще бъдат поставени и
останалите. Целта е веднага да се ваксинират животните от големите стада, които са найблизо до огнището на заболяването. Болното животно и останалите четири от фермата в кв.
Острец, гр. Априлци, вече са умъртвени и загробени. Д-р Федерчев отбеляза, че острият
нодуларен дерматит е силно заразно заболяване от което боледуват само едрите преживни
домашни животни и не е опасно за хората. Причинителите са кръвосмучещи животни,
инкубационният период е 20 дни. Отбелязано бе, че се очакват още ваксини, като всички
регистрирани животни на територията на областта са около 12 000 бр. Големият проблем е,
че не се знае броя на животните, които не са регистрирани и чиито стопани нямат сключени
договори с ветеринарните доктори.
Д-р Младен Пелов запита как ще става ваксинацията в малките ферми, които не са
регистрирани, все пак ситуацията сега е извънредна и кой ще поеме разходите по
загробването на животните – общините или държавата?
Д-р Росен Федерчев отговори, че в кратък срок трябва да се направи списък от кметовете на
населените места и кметските наместници на нерегистрираните ферми и след като
животните бъдат маркирани те ще бъдат и ваксинирани. Сега се ваксинират само
регистрираните животни. Д-р Федерчев отбеляза, че стопаните, чиито животни са
умъртвени ще бъдат компенсирани от държавата, която е отпуснала 20 млн. лева за
справяне с това заболяване. Относно разходите по загробване и купуване на дезинсекти бе
отбелязано, че вероятно и те ще бъдат поети от държавата.
След приключване на разискванията бе прието следното
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Решение:
1. Областният управител на област Ловеч да издаде заповед до кметовете на общини, в
която:
- да бъде определен кратък срок, в който да бъдат преброени всички нерегистрирани
животни;
- да продължи пръскането с дезинсекти на местата, където животните пашуват и
нощуват;
- животни да бъдат транспортирани само тогава, когато е към лицензирани кланници;
- да се проведат заседания на общинските епизоотични комисии, които да набележат
конкретни мерки за ограничаване и предотвратяване на болестта на територията на
съответните общини;
- кметовете на общини да определят места за загробване на умъртвените животни и
необходимата за това техника.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Областната епизоотична комисия бе
закрито.

Председател на комисията:
Д. Кавалски
Зам. областен управител
Изготвил протокола:
Р. Райков
Гл. експерт в дирекция АПОФУС
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