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Становище на Българския ветеринарен
съюз
Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална
програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните,
включително зоонозите в Република България за периода 2022 – 2024 г.
Във връзка с постъпило до Български ветеринарен съюз /БВС/ писмо изх. № 91471/02.11.2021г. от г-жа Анна Мирчева - Главен секретар на МЗХГ с искане за съгласуване
на проекта на доклад и неговите приложения от проф. д-р Христо Бозуков – министър на
земеделието, храните и горите в срок до 05.11.2021г., представяме следното становище:
Българския ветеринарен съюз, като съсловна организация на ветеринарните лекари
в България, включваща над 2500 лекари, практикуващи ветеринарномедицинската
професия, застава зад основната цел на Националната програма - опазването на здравето
на животните и хората в Република България и спазването на един от основните принципи,
залегнал в основата на Европейския съюз (ЕС) - свободно движение на животни и
животински продукти на територията на държавите, членки на ЕС. Убедени сме, че
приемането на Програмата ще доведе до изпълнение на мерките за профилактика, бързо
ограничаване и ликвидиране на болестите по чл. 118 от ЗВД, което от своя страна ще
гарантира здравеопазването на животните, безвредността и високото качество на
добиваните от тях хранителни продукти и суровини и предпазване на хората от зоонози.
По отношение на приложенията, представени към доклада, Българския
ветеринарен съюз има възражения към два от предложените проекти на програми за
конкретни заболявания:
1.
ПРОГРАМА ЗА НАДЗОР И КОНТРОЛ НА БОЛЕСТИТЕ ПО
ПЧЕЛИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2022 – 2024 Г.
В представения проект се въвежда нова практика на осъществяване на контрола на
заболяването Американски гнилец при пчелите. Целта на тази програма е установяване на
здравословното състояние на пчелните семейства, отглеждани в регистрираните пчелини
на територията на страната, по отношение на заболяванията, описани в нея. Също така се
предвижда предприемане на незабавни мерки за ограничаване, ликвидиране и оздравяване
на засегнатите от заразните заболявания пчелини и отглежданите в тях пчелни семейства.
Това през всичките години до сега е правено чрез клинични прегледи на цялата популация
от регистрирани пчелни семейства на територията на България. Тази практика даваше
реални резултати и гарантираше навременното откриване на това опасно заболяване и
своевременното му ограничаване и ликвидиране. Без ясни аргументи и сериозна

обоснованост в новия проект се въвежда частичен преглед и то чрез таблица, която
трябва да гарантира достоверността на 95%.
В предварителните обсъждания и консултации с БАБХ и МЗХГ, Български
ветеринарен съюз категорично изрази своето несъгласие с този подход. Това беше
посочено и в писмо изх. №76/01.10.2021г. до доц.д-р Крум Неделков – зам.-министър на
МЗХГ и д-р Христо Вълчанов – ИД на БАБХ.
Потвърждаваме нашето становище и
настояваме да се запази сега
действащия принцип на прегледи, който е единствения достоверен начин, даващ
гаранции за реалната наличност на живи пчелни семейства. Прегледът от регистрираните
ветеринарни лекари за Американски гнилец е свързан не само с това конкретно
заболяване, а гарантира и контрола въобще върху състоянието на пчелната популация в
България. Въвеждането на процентни или частични прегледи е рисковано и не почива на
никакви принципи. Това ще доведе до много грешки при отчитане на прегледаните
семейства, разминавания в цифри и риск, свързан с контрола на това изключително опасно
заболяване. До сега, прегледаните и отразени в пчеларския дневник пчелни семейства са
били и начин за верифициране на реалния брой живи семейства. Тези данни се използват
и от ОДБХ и ДФ Земеделие. Не на последно място финансовият разход за такъв тежък и
обемен труд е незначителен и несъизмерим с щетите, които би понесла държавата от
ликвидирането на заразени пчелини. /за преглед на пчелно семейство, съобразно тарифата
се заплаща по 1лв./.
2. ПРОГРАМА ЗА НАДЗОР И КОНТРОЛ НА БОЛЕСТТА КУ-ТРЕСКА В
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2022 – 2024 Г.
Българския ветеринарен съюз категорично смята, че чрез представения проект
целите на програмата няма да бъдат постигнати, а те са: Откриване на серореагенти и
нови огнища на заболяването сред преживни животни чрез лабораторни серологични и
етиологични изследвания, планиране и предприемане на адекватни мерки спрямо
инфектираните животни с цел бързо ликвидиране на огнищата. Проследяване
ефективността на приложените мерки за ликвидиране на новооткрити или съществуващи
огнища на заболяването. Редуциране риска от заразяване на хора със заболяването и
постигане на икономически ползи в резултат на намаляване процента на абортите при
преживните животни и осигуряване на съответствие с изискванията на OIE по отношение
на заболяването при търговия с животни.
Подходът към това заболяване е изцяло погрешен, както в предишните програми,
така и в предложеният проект. Ку–треската в България е едно от най-сериозните
зоонозни заболявания, което години наред се подценява и неглижира. В
профилактичните програми, изготвяни до сега, има сериозни пропуски, стигащи до
формални текстове, които реално не водят до никакви резултати по констатирането и
ирадиацията на това заболяване. По инициатива на БВС и с участието на БАБХ в НЦЗПБ
беше извършено следното изследване на ветеринарни лекари: чрез индиректен ELISA
анализ бяха тестирани 481 клинични проби и бяха доказани anti-C. burnetii позитивни
ph.II IgM антитела при 19% от изследваните проби. Относително висок процент
засегнати са в активна възраст 40 - 50 г., с преобладаване сред мъжете (около 90%). При
изследваните серумни проби положителен anti-C. burnetii ph. II IgG резултат е доказан
при 60%. Положителен PCR сигнал за C. burnetii-ДНК е получен при 48/481 (10%) и
следва отчетената по-горе тенденция за остро инфектиране на лицата в активна възраст.
Процентът на активно заболелите ветеринарни лекари варира в различните области
(средно 18%), а на тези срещали се с причинителя достига 60%. Най-голям брой заболели
щатни и свободно практикуващи ветеринарни лекари са установени в областите
Кърджали, Враца, Силистра, Пловдив, Шумен, Търговище, Стара Загора и Ловеч. След
проведеното проучване са идентифицирани 6 нови рискови области за разпространение

на заболяването в страната (Варна, Монтана, Плевен, Силистра, Стара Загора и Шумен).
За извършеното изследване и резултатите от него МЗХГ и БАБХ бяха своевременно
информирани.
Тези данни са достатъчно тревожни и на базата на тях ние настояваме за едно посериозно изследване на едри и дребни преживни животни в цялата страна.
Българския ветеринарен съюз предлага в новата програма да се заложи не само
серологично изследване на млечни проби от стопанствата за млечни крави, но и кръвни
проби от стопанства за месодайни говеда и стопанства с овце и кози. Освен тях да се
предвидят и задължителни PCR изследвания за установяване на причинителя във всички,
които реагират положителни серологично, а също и на всички стада, в които има завишен
процент на аборти.
БВС се надява отговорните специалисти от БАБХ и МЗХГ да се съобразят с
нашето становище, така както стигнахме до съгласуване на всички останали програми,
включително и тези за Синия език и Заразния нодуларен дерматит.
В заключение, Българския ветеринарен съюз изразява категоричната си
позиция, че приемането на Програмата за профилактика, надзор, контрол и
ликвидиране на болести по животните и зоонози с решение от Министерски съвет,
както и актуализирането на Тарифата за определяне на цените, които се заплащат
за изпълнението на мерките по тази програма е изключително важно с цел
гарантиране опазването на здравето на животните и хората в Република България.

С уважение,
Д-Р ТРИФОН ЦВЕТКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА БВС

