РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РАЗГРАД
УТВЪРЖДАВАМ :
ГЮНАЙ ХЮСМЕН
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ПРОТОКОЛ
№ 2/07.09.2018 г.
Днес, 07.09.2018 г., в Областна администрация Разград се проведе заседание на
Постоянно действащата междуведомствена областна епизоотична комисия.
От страна на постоянния състав на комисията в заседанието взеха участие, както следва:
Председател – г-н Гюнай Хюсмен – Областен управител на Област Разград,
Секретар - Диана Петрова – Гл. експерт в Дирекция „АКРРДС” в Областна
администрация Разград
и членовете:
1. Д-р Илиян Драмалиев - Директор на ”Областна дирекция по безопасност на храните” Разград;
2. д-р Ася Генева – Директор на Регионална здравна инспекция – Разград;
3. Д-р Стойчо Колев – Председател на Областната колегия на БВС;
4. Д-р Димитър Обидински – Председател на Областен консултативен съвет по
животновъдство към МЗХ;
5. Д-р Никола Досев – Председател на БВС.
Участие в заседанието взеха и: Светломир Димитров – началник сектор в РДПБЗН, на
мястото на ком. Емилиян Станев - Директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението“ - Разград; д-р Михаил Балтаджиев – гл. експерт „З и СД“ в община
Разград; г-н Пламен Колев – директор на ТП ДГС – Разград, на мястото на инж. Цветелин
Миланов - директор на Северноцентрално държавно предприятие – ДП - Габрово; Синан Таксинов –
на мястото на ком. Божидар Божков – нач. отдел ОП в ОДМВР – Разград; Стоян Стоянов –
специалист „ГЗ” в община Исперих и зам. кмета на община Цар Калоян.
Отсъства д-р Юлиян Йорданов – началник отдел „ЗЖ” в ОДБХ – Разград.
Областният управител Гюнай Хюсмен, който ръководи заседанието, приветства
присъстващите при откриването на заседанието и обяви дневния ред:
1. Запознаване с епизоотичната обстановка в Област Разград, по отношение на болестта
Африканска чума по свинете.
Докладва: Д-р Юлиян Йорданов – началник отдел „ЗЖ” в ОДБХ
– Разград
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2. Запознаване с информация за собственици на домашни свине, във връзка със
заболяването Афpиканска чyма по свинете.
Докладва: Д-р Юлиян Йорданов – началник отдел „ЗЖ” в ОДБХ
- Разград
3. Разни.
Присъстващите на заседанието единодушно приеха дневния ред.
Г-н Хюсмен каза, че конкретен повод за свикване на комисията и основен акцент в нейния
дневен ред е потвърдена инфекция с вируса на Африканска чума при домашни свине, в с.
Тутраканци, общ. Провадия, обл. Варна. Сигналът за повишена заболеваемост в животновъден
обект тип „заден двор“ e постъпил в БАБХ на 30.08.2018г., благодарение на разяснителната
кампания за опасностите от АЧС, предприета от БАБХ.
Директорът на Областната дирекция по безопасност на храните-Разград д-р Илиян
Драмалиев запозна участниците в заседанието с епизоотичната обстановка в страната и в
Област Разград, по отношение на това заболяване след първия потвърден случай в село
Тутраканци, община Провадия, област Варна. Той уточни, че в засегнатия животновъден обект
в с. Тутраканци са отглеждани общо 7 броя прасета за угояване. Незабавно взетите проби са
изследвани и потвърдени положителни за наличие на вируса на АЧС от Националната
референтна лаборатория. Със заповед на изпълнителния директор на БАБХ се предприемат
мерки за ликвидиране на огнището и ограничаване разпространението на заболяването. Също
така се обявява 3 км. предпазна зона около огнището, в която влизат с. Тутраканци, общ.
Провадия, обл. Варна и с. Бозвелийско, общ. Провадия, обл. Варна. Обява и десет /10/ км.
наблюдавана зона около огнищата, в която влизат населените места от община Провадия, обл.
Варна, община Аврен, обл. Варна, община Долни Чифлик, обл. Варна, Община Дългопол, обл.
Варна. В тези населени места ще започне преброяване и актуализация на данните за домашните
свине и животновъдните обекти в информационната система ВетИС, ежеседмични клинични
прегледи за чума по домашните свине и други заразни болести във всички обекти с домашни
свине. В област Варна се забранява търговията, придвижването и транспорта на домашни свине
с изключение на тези, предназначени за незабавно клане и след разрешение от официален
ветеринарен лекар или на такива преминаващи транзит. Забранява се организиране на пазари и
изложби на свине и свободно пасищно отглеждане на Източнобалкански свине и кръстоски на
Източнобалканската свиня. Тези породи незабавно трябва да бъдат затворени във фермите.
В област Разград няма случаи на тази болест, взети са 7 проби от диви свине, но те са
били отрицателни. Ветеринари от Разград обаче са съдействали на колегите си от Варненско
при вземането на проби – съобщи д-р Драмалиев.
Тъй като превенцията срещу Африканската чума по свинете бе тема и на предишното
заседание на Областната епизоотична комисия днес бяха обсъдени допълнителни мерки, след
първоначално взетите. На общинските кметове ще бъдат изпратени информацията и съветите за
собствениците на животни, те от своя страна трябва да ги разпространят сред селските кметове,
които пък да уведомят жителите на населените места. Драмалиев уточни, че Българска агенция
за безопасност на храните (БАБХ) разработи кратки съвети за земеделските стопани с цел
разпознаване на вируса на Африканската чума и превенцията от разпространяването на
болестта. Тези мерки са част от информационната кампания на БАБХ във връзка с
констатирания първи за страната случай на заболяването Африканска чума по свинете на
31.08.2018 г. на територията на с. Тутраканци, общ. Провадия, обл. Варна. Съветите, които биха
спомогнали за ограничаване и неразпространение на заразата, са изпратени до всички областни
и общински администрации, които възможно най-бързо трябва да ги разпространят сред
жителите на селата и градовете чрез достъпни до тях места.
Д-р Драмалиев разясни, че Африканската чума по свинете е силно заразно заболяване,
което засяга свинете от различни възрасти без значение от пола. От него не могат да бъдат
засегнати хора, но в резултат на наложителните рестрикции икономическите последици за
отрасълите свиневъдство и месопреработка могат да бъдат значителни.
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Ето защо за предотвратяване на разпространението на вируса от засегнатите райони е
необходимо собствениците на животни да спазват следните правила:
1. Домашните свине не трябва да се хранят с отпадъци, включително кухненски, съдържащи
остатъци от свинско месо или месни продукти от свинско месо.
2. Термичната преработка на месото унищожава вируса. Прясното месо, добито за лична
консумация, трябва да се преработи термично, заедно с костите, до пълно му приготвяне
(варене, пържене, печене, консервиране в буркани и т.н.).
3. От прясното месо, добито за лична консумация, не трябва да се произвеждат суровосушени месни продукти (луканки, суджуци, наденици, маринована сланина и др.).
4. Вътрешните органи се обработват термично до пълното им приготвяне (варене, пържене,
печене) или се заравят на дълбочина, която не позволява изравянето им от животни.
5. Сланината трябва да премине термична обработка (варене или стопяване на мазнините до
получаване на пръжки и свинска мас)
6. Замразеното свинско месо е потенциален източник на разпространение на вируса, поради
което не трябва да напуска дома на собственика. Месото може да се консумира в домашни
условия, след термична преработка (готвени ястия, печено или варено и др.). Приготвените
ястия не трябва да напускат дома. Опаковките (найлонови пликове, кутии и др.), в които е било
съхранявано замразеното месо, също са потенциален източник на инфекция, ако бъдат
изхвърляни като битов отпадък.
7. В случаи на дране на закланите свине, добитите кожи на животните също са източник на
зараза и трябва да се заровят на дълбочина, която не позволява изравянето им от други животни
или се предават за унищожаване.
8.
Кръвта, стомашно-чревното съдържание и другите отпадъци, негодни за консумация
(нокти, четина, зурли и др.), на мястото където са заклани животните, се заравят на дълбочина,
която не позволява отравянето им от други животни или се предават за унищожаване.
Ако преди клане на свине за лична консумация стопаните забележат симптоми, като
загуба на апетит, ускорено и затруднено дишане, секреция от носа и очите,
некоординирани движения, кървава диария, видими подкожни кръвоизливи по
крайниците и ушите или по време на клане установят кръвоизливи по целия труп,
насъбрана кървава течност в корема и гръдния кош, почернял и разширен далак, малки
червени петна от кръвоизливи по бъбреците НЕЗАБАВНО ДА УВЕДОМЯТ
ВЕНЕРИНАРЕН ЛЕКАР И ДА ПРЕУСТАНОВЯТ ОБРАБОТКАТА НА ТРУПА. Всички
хора, които участват при клането, трябва да предприемат всички хигиенни мерки да не
разнесат вируса до домовете си!
Към кметовете на населени места ветеринарите апелират да подготвят списък със
собствениците от типа „заден двор“, които отглеждат малък брой свине, те ще бъдат
посъветвани да не хранят животните с отпадъци от месни продукти с неясен произход, което е
една от възможностите за разпространение на болестта. Участниците в заседанието решиха още
да се укаже на общинските кметове, на територията на които има туристически обекти, да се
събират регулярно и унищожават отпадъците от хранителни продукти от чуждестранни
посетители.
Обсъден бе и въпросът да се призоват собствениците на свине за домашно отглеждане
да ги заколят преди евентуално разпространение на заболяването, за което няма открита
ваксина поради изменчивост на вируса. Такова указание обаче няма да се отправя към жителите
на региона, нека те сами да преценят как да процедират със своята собственост, но да бъдат
внимателни при съмнителни случаи и да уведомяват ветеринарните власти – коментира г-н
Хюсмен.
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В точка „Разни“ от заседанието на Областната епизоотична комисия Областният
управител Гюнай Хюсмен постави още един важен за региона въпрос, като призова
общинските кметове да поставят предоставените им по негова идея безвъзмездно от ОДБХ
2500 чипа, което ще е реална крачка към намаляване популацията на безстопанствените
животни.
В заключение и като резултат от проведените обсъждания по дневния ред, Областната
епизоотична комисия взе следните
РЕШЕНИЯ:
Във връзка с потвърдена инфекция с вируса на Африканска чума при домашни свине в с.
Тутраканци, общ. Провадия, обл. Варна, с опасността от навлизане на болестта на територията
на Област Разград и заседание на Областната епизоотична комисия на 07.09.2018 г., да се
предприемат следните мерки:
1. Кметовете на общините на територията на област Разград да разпространят
разработените от Българска агенция за безопасност на храните съвети за земеделските
стопани, с цел разпознаване на вируса на Африканската чума и превенцията от
разпространяването на болестта.
2. Да се изготвят списъци по населени места с имената на всички собственици на задни
дворове, в които се отглеждат домашни свине.
3. Кметовете на общини да обърнат внимание на културно-историческите обекти на
територията на областта, които се посещават от много хора, да се почистват и да се
събират отпадъците редовно.
4. Кметовете на общини на територията на областта да вземат спешно мерки за поставяне
на домашните кучета разпределените пропорционално 2500 чипа по общини,
предоставени от БАБХ.
Други коментари, препоръки или предложения не бяха направени, поради което дневният
ред бе изчерпан, а заседанието – закрито.
Настоящият протокол се състави в 2 еднообразни екземпляра.

Съставил протокола:
Диана Петрова – Секретар на
Постоянно действащата междуведомствена
областна епизоотична комисия.
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