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ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ 

ЕПИДЕМИЧНИТЕ И ЕПИЗООТИЧНИТЕ СИТУАЦИИ  

ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 

 
Препис извлечение от  

Протокол, за проведено заседание 

на 25 май 2010 г. 

 

РЕШЕНИЕ 

№1 
 

Приема Анализ на заболеваемостта през предходните години от 

трансмисивни инфекции. 

 

РЕШЕНИЕ 

№2 
 

Приема Мерки за профилактика и контрол на трансмисивните 

инфекции, пренасяни от кърлежи, както следва: 

Мерки на общините: 

Общинските епизоотичните комисии в срок до 31.05.2009 г. да 
разработят мерки с конкретни срокове за борба със заболяванията, 
пренасяни от кърлежи. Мерките да бъдат насочени към: 
 - периодично окосяване и извършване на дезакаризационни 
обработки на местата за разходки и почивки на населението - паркове, 
градини, стадиони и дворове на детски заведения; 
 - извършване регистрация на домашните любимци (кучета и котки) 
на територията на населеното място, съгласно чл.174, ал.1 и 2 от  ЗВМД и 
чл.117 от раздел VIII от Преходни и Заключителни разпоредби на ЗВМД; 
 - организиране улавянето и изолирането на скитащи кучета и 
осигуряване на финансови средства за провеждане на задължителните 
ветеринарно - медицински мероприятия (ваксинации и обезпаразитяване), 
предвидени в наредбите на МЗГ - чл.35, т.4 от ЗВМД (ДВ, бр.42/1999 г., 
отм. ДВ, бр.87/2005 г.), във връзка с пар.3, т.1 от Преходни и 
Заключителни разпоредби на ЗВМД (обн.ДВ, бр.87/2005 г.); 
 - райониране на пасища и водопои, съгласно чл.133, т.2 от ЗВМД, с 
цел повишаване ефективността на дезакаризационните мероприятия при 
различните видове животни; 
 - мероприятия за обезпаразитяване на домашните и 
селскостопанските животни, излизащи на паша. 

Мерки на специализираните ведомства: 
 

 РВМС 
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 1.Осигуряване на необходимото съдействие, предвидено в ЗВМД от 

страна на РВМС на общините, при организирането и експлоатацията на 

приютите за безстопанствени животни. 

 2.Осигуряване на необходимото съдействие от ветеринарни 

специалисти, за извършване на съответните обработки на домашни 

животни с разрешени от МЗ и МЗГ препарати. 

 3.Извършване на съвместни проверки с РИОКОЗ по общини за 

изпълнението на разработените от общинските епизоотични комисии 

мерки. 
 

 РИОКОЗ 
 

 1.Периодично изнасяне на информация за кърлежопреносимите 

инфекции чрез Web – страницата на РИОКОЗ Велико Търново. 

 2.Информиране на гражданите по проблема с трансмисивните 

инфекции чрез местните медии и разпространение на здравно -

образователни материали. 

 3.Предоставяне на необходимата информация на Общинските 

епизоотични комисии за селища с регистрирана повишена численост на 

кърлежи. 

 4.Контрол върху изпълнението на издадените предписания до всички 

общини на областта за извършване на обработки срещу кърлежи на 

местата за масов отдих и разходки на населението – паркове и градини. 
 

РЕШЕНИЕ 

№3 

Мерките на общините, приети с Решение №2 да бъдат изпратени до 

кметовете на общини, чрез Областен управител на област Велико 

Търново, в срок до 26 май 2010 г. 
 
 
 


