РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Търговище

ПРОТОКОЛ
№1 от 15.02.2018 г.
Днес, 15.02.2018 г. от 10.00 часа в Пресцентъра на Областна администрация –
Търговище се проведе заседание на Областната епизоотична комисия към Областния
управител на област Търговище.
Заседанието се свика във връзка със съмнение за наличие на болестта антракс в
землището на с. Надарево, община Търговище и предприемане на превантивни мерки за
предотвратяване на разпространението на заболяването на територията на област
Търговище.
В заседанието участваха следните членове на ОЕК:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
1. Митко Стайков – Областен управител на област Търговище
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
2. д-р Анелия Цонева – директор на ОДБХ – Търговище
СЕКРЕТАР:
3. инж. Мирослав Атанасов – гл. експерт ТЕРР в дирекция АКРРДС в Областна
администрация – Търговище
и членове:
4. Тодорка Танева – Главен секретар на Областна администрация – Търговище
5. Зорница Милушева – директор дирекция АКРРДС в Областна администрация –
Търговище
6. д-р Емил Зафиров – началник отдел „Здравеопазване на животните“ в ОДБХ –
Търговище
7. д-р Марин Йовов – главен секретар на РЗИ – Търговище
8. Светла Борисова – инспектор ЗН в РДПБЗН – Търговище
9. Стойне Стойнев – специалист по лова в СЛРД – Търговище
присъстваха още:
10. Йордан Шиваров – началник на ОО АА – Търговище
11. Севда Ерменкова – директор на ОДЗ – Търговище
12. инж. Юлиан Будаков – гл. експерт по лова в РДГ – Шумен
Г-н Митко Стайков – Председател и Областен управител откри заседанието на
комисията и поясни, че днешното заседание се свиква във връзка с писмо вх. №ОКД04.2/14.02.2018 г. на директора на Областна дирекция по безопасност на храните –

Търговище, относно съмнение за наличие на болестта антракс в землището на с.
Надарево, община Търговище. Той поясни, че целта на срещата е да бъдат набелязани
превантивни мерки за предотвратяване на разпространението на заболяването на
територията на област Търговище. След това представи дневния ред и предложи да бъде
гласуван.
Единодушно, с 9 гласа ЗА, дневният ред се прие и заседанието премина при
следния
ДНЕВЕН РЕД
1. Представяне на информация за констатирания случай на антракс.
Докладва: д-р Цонева от ОДБХ – Търговище
2. Набелязване

на

мерки

за

за

предотвратяване

на

разпространението

на

заболяването на територията на област Търговище.
Г-н Митко Стайков – Председател и Областен управител предостави думата на д-р
Анелия Цонева – директор на ОДБХ – Търговище, която да представи на членовете на
комисията по-детайлна информация свързана с конкретния случай на съмнение за
наличие на болестта антракс.
Д-р Анелия Цонева – директор на ОДБХ – Търговище изложи накратко фактите за
констатирания случай. На 12.02.2018 г. официалния ветеринарен лекар за община
Търговище е уведомен че в с. Надарево е намерено паднало болно животно. Взетата
проба е изпратена в изпитвателната лаборатория при ОДБХ – Шумен, откъдето е получен
отговор на 14.02.2018 г. че има съмнение за антракс. Същата е изпратена в НРЛ
„Туберкулоза и антракс“ при НДНИВМИ гр. София за потвърждение. Д-р Цонева добави,
че животното е загробено, като на мястото ще бъде поставено ограждение и ще бъде
обозначено. В заключение тя каза, че вече са предприети превантивни мерки, като е
започнала ваксинация на всички животни в селото (302 говеда, 33 бивола, 162 овце и 23
кози). Освен това ще бъдат ваксинирани и всички животни в съседните села – Осен и
Острец.
Г-н Митко Стайков – Председател и Областен управител попита кметовете на
населените места уведомени ли са за този случай.
Д-р Анелия Цонева – директор на ОДБХ – Търговище отговори, че след
заседанието на комисията всички кметове ще бъдат уведомени, а на кмета на с. Надарево
ще бъде връчено предписание.
Думата взе д-р Емил Зафиров – началник отдел „Здравеопазване на животните“ в
ОДБХ – Търговище, който допълни, че освен ваксинирането на всички животни, с оглед
ограничаване на разпространението на заболяването ще бъде въведена възбрана за
придвижване на животни и забрана за извеждане на паша на домашни животни.
Г-н Митко Стайков – Председател и Областен управител попита кога ще има
потвърждение дали пробата е положителна за антракс.
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Д-р Анелия Цонева – директор на ОДБХ – Търговище отговори, че има
технологично време за обработване на пробата, което отнема няколко дни.
Д-р Марин Йовов – главен секретар на РЗИ – Търговище допълни, че здравната
инспекция е уведомена за този случай и поддържат непрекъсната връзка с агенцията по
храните.
В заключение г-н Митко Стайков – Председател и Областен управител подчерта,
че е важно да се предприемат превантивни мерки, въпреки че пробата все още не е
потвърдена. Поради изчерпване на дневния ред и липсата на въпроси г-н Стайков
благодари на присъстващите за участието в работата на комисията и закри заседанието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
/М. Стайков/
Секретар: /п/
/инж. М. Атанасов/
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