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РЕШЕНИЕ 

 

към 

П Р О Т О К О Л / 19.04.2016 г. 

 

 

Предлагат се следните мерки за справяне с възникналата ситуация: 

1. Незабавно извършване на ежеседмични клинични прегледи за заразен 

нодуларен дерматит на едрите преживни животни, отглеждани на 

територията на област Велико Търново, резултатите от които да се 

документират; 

2. Забрана на провеждането на пазари и изложби на едрите преживни животни; 

3. Извършване на инвентаризация на едрите преживни животни и актуализация 

на данните в Интегрираната информационна система ВетИС на БАБХ; 

4. Вземане на проби от цяла кръв от говеда, показали клинични признаци на 

болестта и изпращането им за вирусологично изследване до НДНИВМИ, 

придружени с писмо по образец ЗХОЖ – 180 – електронен вид, издаван от 

Интегрираната информационна система ВетИС на БАБХ, и писмо образец 

ЗХОЖ 28; 

5. Незабавно свикване на общинските епизоотични комисии, които да 

набележат конкретни мерки за предотвратяване на проникването и 

разпространението на болестта; 

6. Информиране кметовете на населените места и на лицата, отглеждащи едри 

преживни животни, за клиниката на заразния нодуларен дерматит, спазването 

на мерките за биосигурност в животновъдните обекти, начините за 

извършване на дезинсекция, както и подходящите инсектициди, и 

задължението им незабавно да информират съответния официален 

ветеринарен лекар при съмнение за заболяване и/или смъртност. 

7. Засилване контрола по придвижването/транспортирането на животните като 

придвижването на едри и дребни преживни животни да се осъществява след 

термометриране и извършване на клинични прегледи за здравословното 

състояние на животните от официалните ветеринарни лекари, резултатите от 

които да се отразяват в чек лист по образец и във ветеринарномедицинското 

свидетелство за придвижване/транспортиране на животни, издадено от 

ВетИС. Транспортираните животни задължително да бъдат идентифицирани 

с индивидуални ушни марки, придружени с ветеринарномедицинско 

свидетелство за придвижване/транспортиране, а едрите преживни животни и 

с ветеринарномедицински паспорти, при спазване на изискванията, посочени 

в Регламент на Съвета (ЕО) № 1/2005 г. относно защитата на животните по 

време на транспортиране и свързаните с това операции, и изменящ и 

допълващ Директивите на Съвета 64/432/ЕИО, 93/119/ЕО и Регламент на 

Съвета (ЕО) № 1255/97. 

8. Да бъде тествана и приведена в готовност наличната дезинфекционна 

техника; 
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9. Да се уведоми незабавно дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение 

към животните и контрол на фуражите“ при ЦУ на БАБХ при констатиране 

на клинични признаци, характерни за болестта 

 

 

РЕШЕНИЕ № 1 

1. Комисията приема предложените мерки за справяне с възникналата 

ситуация. 

 


