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

ПРОТОКОЛ
№ 3/02.10.2017 г.
Днес, 02.10.2017 г., в Областна администрация Разград се проведе
заседание на Постоянно действащата междуведомствена областна епизоотична
комисия, инициирано от Областния управител Гюнай Хюсмен.
Заседанието протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:

1. Проблемът с безстопанствените кучета на територията на област Разград.
Изисквания, поставени от Европейския съюз по отношение на грижата и
хуманното отношение към животните.
Докладва: Д-р Юлиян Йорданов – Началник отдел „ЗЖ” в ОДБХ –
Разград.

2. Предложения за прилагане на комплекс от мерки, насочени към намиране
на хуманно и съвременно решение на проблема за овладяване на
популацията на безстопанствени кучета в населените места.
Докладва: Севим Адем – Секретар на община Исперих.

3. Възможности за извършване на услуги за кастриране на кучета,
извършвани на територията на областта от лизензирани кабинети.
Докладва: Д-р Стойко Колев – Председател на Областната колегия на
Българския ветеринарен съюз.

4. Изпълнение на Заповед № ОКД-08-004/12.09.2017 г. на Областния
управител на област Разград за изпълнение на приетите от Постоянната
областна епизоотична комисия на Област Разград на заседание, проведено
на 11.09.2017 г. решения, с Протокол № 2/11.09.2017 г., във връзка с
изисквания към регламентирани пазари за животни, хуманно отношение
към животните на пазарите, организация на проверки на всички
регламентирани и нерегламентирани пазари съвместно с общините и
представители на МВР“.
Докладват: Кметовете на общини.
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5. Разни.
На заседанието на Комисията присъстваха:
Председател на Областната епизоотична комисия – г-н Гюнай Хюсмен –
Областен управител на Област Разград,
Зам. председател на Областната епизоотична комисия – г-н Евгени
Драганов – Зам. 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. Ком. Емилиян Станев - Директор на Регионална дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“ - Разград;
3. Ком. Божидар Божков – Нач. отдел ОП в ОДМВР – Разград;
4. Д-р Стойчо Колев – Председател на Областната колегия на БВС;
5. Д-р Димитър Обидински – Председател на Областен консултативен съвет
по животновъдство;
6. Д-р Никола Досев – Представител на БВС.
На заседанието присъстваха и зам. кметове на общините Кубрат, Завет,
Лозница, Самуил и Цар Калоян, секретарят на община Исперих г-жа Севим Адем
и г-жа Айлин Мехмед – инспектор в РЗИ - Разград, на мястото на д-р Ася Генева
– Директор на РЗИ - Разград. Отсъстваше само представител на община Разград.
Заседанието беше открито от г-н Гюнай Хюсмен – Областен управител на
Област Разград, който участва с предложения за решаване на проблема с
безстопанствените кучета, който бе тема на три от шестте точки в дневния ред и
председателствано от заместник областния управител г-н Евгени Драганов.
Основание за провеждането му е във връзка с жестокото отношение към
кучетата, изразено в разпространение на отрова, която причини смъртта на много
животни в Исперих и намиране на хуманно решение на проблема за обладяване
на популацията на безстопанствените кучета в населените места. За масовото
убийство на кучета в Исперих са подадени десетки сигнали до Окръжна и
Районна прокуратура-Разград.
Директорът на ОДБХ д-р Илиян Драмалиев предложи в дневния ред да бъде
включена още една точка, във връзка с възникнал съмнителен за антракс случай в
община Лозница, по който работят съвместно с РЗИ-Разград.
По първа точка от дневния ред д-р Юлиян Йорданов от ОДБХ запозна
участниците в заседанието с проблема с безстопанствените кучета на територията
на област Разград. Той информира членовете на комисията, че на територията на
Област Разград няма регистрирани приюти за животни. През 2016 г. в системата
на ОДБХ са регистрирани 157 бр. безстопанствени кучета и 167 бр. домашни
кучета.
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Д-р Йорданов изтъкна като основна причина за увеличаване на популацията
на безстопанствените кучета безконтролното размножаване на домашните кучета,
недостатъчното финансови средства за борба с проблема с безстопанствените
кучета, ниската информираност на населението за обществената ангажираност на
всеки собственик на куче. Той допълни още, че изграждането на приют, където
кучетата да се настанят, кастрират, обезпаразитят, чипират и след това да се
пуснат на свобода до известна степен ще реши този проблем.
Има съмнения, че от община в община се пренасят кучета – признаха от
ОДБХ, след като г-н Хюсмен разказа, че лично е видял в една община куче с чип
от друга община.
Д-р Драмалиев посочи още, че в Закона за защита на животните се казва, че
трябва да има Национална програма за овладяване популацията на
безстопанствените кучета.
Заместник-кметът на община Самуил г-н Ахмед Мустафа допълни, че е
добре да има Национална програма, но да има и момент на финансиране. Той
предложи да се изгради Регионален приют за кучета, който да обслужва всички
общини, в момента подобна общинска структура, отговаряща на законовите
изисквания в областта няма.
Заместник кметът на община Цар Калоян г-н Найден Късов представи друг
проблем пред членовете на комисията. Той сподели, че в общината няма приходи
от т.н. такса „куче“. Той предложи нещата да се гледат по-глобално, а не всяка
община да се справя сама с проблема, защото той е общ.
Г-н Билялов, зам. кмет на община Лозница сподели, че имат информация за
състоянието на кучетата в община Лозница, по населени места. И той също
споделя мнението, че без финанси този проблем не може да се реши и подкрепи
идеята за изграждане на поне един приют за животните.
Зам. кметът на община Кубрат, г-н Орхан Мехмед информира членовете на
комисията, че общината работи с фирма, която идва всеки четвъртък в общината
и хваща по 3-4 кучета, които се обезпаразитяват и кастрират, но след пазара в
неделя отново навсякъде е пълно с такива.
Представителят на РЗИ запозна присъстващите на заседанието с травматизъм
на кучета и други животни за първото шестмесечие на 2017 г, от което стана ясно,
че пострадалите от животни в община Разград през посочения период са 37 души,
в община Кубрат – 4 души, в община Исперих – 13, в община Лозница – 8, в
община Цар Калоян – 2 и в община Самуил – 5 души.
Д-р Никола Досев от Българския ветеринарен съюз, който от името на
колегите си представи мерки в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план,
уточни, че ако се изпълнят само краткосрочните, всичко ще е безсмислено и
догодина проблемът ще е същият. Сред дългосрочните мерки е разяснителна
кампания от общинските към селските кметове и от тях към населението относно
необходимостта от регистрация, извършване на опис и преброяване на кучетата,
незабавно маркиране, ваксиниране, обезпаразитяване и паспортизиране на
домашните кучета и подаване на данни към общините, освобождаване от данък
куче за първата година от регистрацията, уведомяване на населението, че по закон
за кастрирано куче не се плаща данък, намаляване на такса „куче“ в общините,
където е висока.
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Предложенията още са за осигуряване на финансиране и изграждане на
Регионално депо /приют/ за бездомните кучета. Те предлагат също да се отправи
апел към фондация „Четири лапи“ да бъде изведено по-често посещението им в
област Разград.
Всички присъстващи се обединиха около тезата, че в основата на проблема е
безконтролното размножаване на кучетата, които имат стопани, и затова трябва
да се работи както по отношение на залавяне, обезпаразитяване, кастриране и
връщане на безстопанствените кучета по местата им, както изисква Закона за
защита на животните, така и относно регистрацията на домашните кучета. Според
регистрите на Българската агенция по безопасност на храните през 2016 г. в
областта са извършени мероприятия по залавяне, обезпаразитяване, кастриране и
връщане на безстопанствените кучета по местата им на 351 кучета в област
Разград.
Областният управител г-н Гюнай Хюсмен благодари за активното съдействие
и интересните предложения по проблема с безстопанствените кучета. Той
отправи конкретно предложение, свързано с чипирането на домашните кучета. В
ОДБХ-Разград има 2500 чипа, чийто срок на годност наближава да изтече и биха
могли да се предоставят пилотно на една или две общини, ако местните управи
поемат разходите по поставянето им, както и паспортизацията и поставяне на
ваксини срещу бяс на тези кучета. За да се случи това, Областният управител ще
изпрати писмо за съдействие до ръководството на Българската агенция по
безопасност на храните.
По т. 2 от дневния ред г-жа Севим Адем – Секретар на община Исперих
докладва за прилагане на комплекс от мерки, насочени към намиране на хуманно
и съвременно решение на проблема за овладяване на популацията на
безстопанствени кучета на територията на община Исперих. Тя обяви, че опис на
кучетата вече е започнал по населени места в община Исперих. Тя информира, че
от общинската управа са съгласни да бъдат отпуснати средства за закупуване на
чипове, за сметка на общината, но това може да се случи само след решение на
Общинския съвет.
По т. 3 от дневния ред д-р Стойчо Колев запозна присъстващите с
възможности за извършване на услуги за кастриране на кучета на територията на
областта. Той информира, че още в сряда на среща с ветеринарите ще бъде
изготвен ценоразпис на извършваните за тази цел услуги.
По т.4 от дневния ред бе обсъдено и решение от предишно заседание на
комисията във връзка с пазарите за животни. Проверка е установила, че
нерегламентиран пазар за животни има само в Кубрат, но със съдействието на
полицията ще престане да се провежда. От местната управа уточниха, че
обмислят да създадат на по-късен етап регламентиран пазар за животни.
По т. 5 от дневния ред директорът на ОДБХ д-р Илиян Драмалиев съобщи за
съмнителен за антракс случай в Разградско, по който работят съвместно с РЗИРазград. Става въпрос за овцевъд от село Трапище, на когото са починали 6 овце.
При аутопсия се установили признаци, наподобяващи антракс и затова проби от
две животни са изпратени в лаборатория в столицата. Резултатите са отрицателни,
но междувременно 45-годишният мъж е проявил признаци на заболяването и в
събота е приет в Инфекциозно отделение на разградската болница.
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Съмненията са за кожна форма на антракс, до два дни се очакват
лабораторните резултати относно това дали наистина става въпрос за това
заболяване или не. Под наблюдение на личния си лекар е майката на овчаря,
както и двете му дъщери, които живеят в Русе и на практика не са били контактни
по време възникването на заболяването. Инкубационният период на кожната
форма на антракс е 20 дни.
По т. „Разни“ Д-р Колев информира, че вече е започнал лова на диви
животни. Той призова да се уведомят ловните дружинки да информират
незабавно, ако забележат нещо нередно при животните по време на лов.
В заключение и като резултат от проведените обсъждания по дневния ред,
Областната епизоотична комисия взе следните
РЕШЕНИЯ:
1.

2.
3.

4.

5.

Да се проведе разяснителна кампания от общинските към селските кметове
и от тях към населението, относно необходимостта от регистрация на
домашни кучета.
Извършване на опис и преброяване на кучетата по населени места.
Незабавно маркиране, ваксиниране, обезпаразитяване и паспортизиране на
домашните кучета и подаване на данни към общините.
Освобождаване от такса „куче“ за първата година от регистрацията и
намаляване на таксата в общините, където е висока.
Да се изгради Регионален приют за кучета, който да обслужва всички
общини.

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.

КОМИСИЯ
Зам. председател: . . . . . . . .
Е. Драганов

Секретар: . . . . . . . .
Д. Петрова
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