
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКД-11-05-3 
28.09.2015г.                                    
                                                                         

ПРОТОКОЛ 
от заседание на Областната епизоотична  комисия  

 

Днес, 28.09.2015г. от 13:00 часа в зала „Пресцентър” на Областна 
администрация Добрич се проведе заседание на Областна епизоотична 
комисия. Срещата председателства д-р Маргарита Новоселска - Областен 
управител на област Добрич. На заседанието присъстваха: 

1. Д-р Розалина Брайкова – Директор на Областна дирекция по 
безопасност на храните гр. Добрич; 

2. Д-р Тодорка Панайотова – Директор Дирекция „НЗБ“ на Регионална 
здравна инспекция Добрич; 

3. Веселин Колев – Директор на Областна дирекция на МВР Добрич; 
4. Дарин Димитров – Директор на Регионална дирекция „Пожарна 

безопасност и защита на населението” Добрич; 
5. Румен Цонев – Старши специалист в Община Балчик.  
Д-р Новоселска благодари на присъстващите за бързото отзоваване и 

сподели, че повода за свикване на комисията е писмо с изх. № РД 
3058/24.09.2015г. на РЗИ – Добрич за  случай със съмнение за антракс на 
лицето Софка Костадинова Илиева на 72 години от с. Оброчище, община 
Балчик, ул. „Осъм” № 1 и писмо с изх. № 128/25.09.2015г. на ИЛ при ОДБХ 
Шумен за изследвани проби месо и кожа от заклана овца от обект, собственост 
на Петър Илиев Стамов и набелязването на спешни мерки за предотвратяване 
разпространението на заразата. 

След встъпителното си слово, д-р Новоселска предостави думата на д-р 
Брайкова, която информира, че последния случай с антракс на територията на 
област Добрич е бил през 2000 г. в с. Равнец. Най-близо по местонахождение с 
настоящия случай с антракс е бил през 1986 г. в гр. Балчик. В с. Оброчище това 
е първи случай. Последната ваксинация в гр. Балчик за антракс е била през м. 
Август 2015 г. 

Информация за този случай в Областна дирекция  по безопасност на 
храните Добрич е постъпила по официален път на 25.09.2015 г. от Регионална 
здравна инспекция Добрич. 

Д-р Брайкова сподели  че е сформиран екип от служители на ОДБХ Добрич, 
съвместно със служители от РЗИ Добрич, които на място са направили 
съответните епидемиологични проучвания. По данни на животновъдния обект, 
собственик е Петър Илиев Стамов. На 18.09.2015 г. е заклано животното, което 
не е проявявало явни признаци на зараза. Собствениците са предоставили част 
от месото на съсед. Жената, която умира е получила рана при транжиране на 
месото. Синът и също получава рана при транжиране и е хоспитализиран в 
МБАЛ Варна. 

Въведена е двуседмична забрана за паша, продажба, клане и 
транспортиране на животни от с. Оброчище. През дните 25, 26 и 27 септември 
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2015 г. са ваксинирани общо 797 животни, в т.ч. овце, кози, коне и магаре. На 
26 и 27 септември 2015 г. са умрели още 2 овце в същия обект. Взети са проби, 
които са изпратени в лаборатория в гр. Шумен, след което предстои 
резултатите да се потвърдят в лаборатория в гр. София. 

Умрелите животни, с кожата са обработени с хлорен препарат и са 
загробени на територията на фермата, на повече от два метра дълбочина, като 
на 2000 кв. м. в стопанството е извършена  предварителна обработка с 
дезинфекциращ препарат – 2 % Виркон.  

Д-р Новоселска предостави думата на д-р Панайотова, за да уведоми за 
предприетите стъпки от страна на РЗИ Добрич. 

Д-р Панайотова информира, че след получаване на сигнала от хирург, 
своевременно е уведомена ОДБХ и са започнали епидемиологични 
проучвания. Има получена информация за още едно семейство, на което е 
дадено около 1 кг от заразеното месо. Те са го сварили и са го консумирали. На 
същите е назначен антибиотик. Извършва се и профилактика на дъщерята на 
починалата, която въпреки, че не е имала контакт с месото, е била в контакт с 
майка си. Назначен е антибиотик общо на 8 души за 10 дни, като те ежедневно 
ще бъдат наблюдавани. Засега пациентите са в добро състояние. Получено е 
потвърждение за смъртта на Софка Илиева, че същата е починала вследствие 
зараза с антракс. За другите лица не са предприети предварителни проби. 

Д-р Брайкова уведоми, че останалото количество от месото е поставено под 
възбрана, след което ще се изгори на екарисажа, а фризера, в който е 
съхранявано е запечатан и ще му се извърши дезинфекция. 

Д-р Новоселска попита какви са критериите едно заразено месо да се 
зарови, а друго да се изгори. Няма ли по-голяма вероятност да се разпространи 
заразата при заравяне? 

Д-р Брайкова отговори, че и в двата случая се постига сигурност да не 
излезе заразата от огнището. Затова се заравя на определена дълбочина и се 
дезинфекцира след това. 

Тя информира, че служители от РУП Албена оказват съдействие, като има 
присъстващи и на място в селото. 

Г-н Колев уведоми, че се оказва пълно съдействие от страна на 
полицейските служители, като в момента се установяват лицата, които са били 
в досег с животните и месото. 

Д-р Новоселска обобщи, че от първия момент всички компетентни 
институции са взели спешни мерки за предотвратяване разпространението на 
заразата. 

Г-н Колев отправи запитване каква е първопричината за поява на заразата? 
Д-р Брайкова отговори, че не може да се каже все още, по всяка вероятност 

заразяването е станало при поглъщане на спори, които са в почвата. От този 
момент, в 30-годишен период, ще се извършва ежегодна ваксинация. 

Д-р Новоселска благодари на всички за бързото отзоваване и призова за 
готовност за действия от всички компетентни институции. 
 
 
Председател: ……….…………. 
                    Д-р Маргарита Новоселска 
                    Областен управител 
                    на Област Добрич 
 

Протоколчик: .…………………  
                    Мария Йорданова 
                    Специалист в Дирекция „АКРРДС” 
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