РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

ЕПИЗООТИЯТА ОТ ЗАРАЗЕН НОДУЛАРЕН ДЕРМАТИТ
В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2016 г.
Епизоотична информация
Първото огнище на заболяването в България е потвърдено на 13 април 2016 г. В рамките на
три месеца, болестта се разпространява бързо на територия на страната, като засяга 17 от 28
области (Благоевград, Враца, Габрово, Монтана, Ловеч, Велико Търново, Хасково, Стара
Загора, Пловдив, Кюстендил, Перник, Смолян, София-град, Кърджали, Пазарджик , Шумен
и Ямбол).
Общо 217 огнища са регистрирани и потвърдени от Националната референтна лаборатория
по Carpipoxviruses, чрез RT PCR и конвенционални лабораторни диагностични техники
(съгласно глава 2.4.13, от OIE Ръководство за сухоземните животни и СОП на реф.
лаборатория OIE за Carpipoxviruses в Пърбрайт).
Броят на говедата в засегнатите стада е 2814, като при 366 се е наблюдавала клиника на
болестта.
На картата по-долу е дадено географското разпределение на огнищата на заразен нодуларен
дерматит, потвърдени по месеци през 2016 г.
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Законодателна рамка:
 Директива 92/119 / ЕИО на Съвета от 17 декември 1992 г. за въвеждане на общи
мерки на Общността за борба с някои болести по животните и на специфични мерки
относно везикулозната болест по свинете на Съвета;
 Решение за изпълнение на Комисията (ЕС) 2016/645 на 22 Април, 2016 година
относно някои защитни мерки срещу Lumpy кожна болест в България изменена покъсно от CID 2016/2008 и 2016/2009
 Националното законодателство
 Закон за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД)
 Национален план за извънредни ситуации за контрол и ликвидиране на LSD
 Наредба за условията и процедурите, приложими за извършване на разходи,
свързани с епизоотични рискове (Приета с ПМС № 181 от 21.07.2006 г.,
оповестен в Държавен вестник (ДВ), бр 62 от 01.08.2006 г., в сила от на ден за
популяризиране) - предвидена за условията и реда за обезщетяване на
собствениците на задължителните умъртвени животни.
Мерки в случай на огнище на болестта:
1. Своевременно обявяване на огнището до ЕК и страните членки на ЕС и OIE, чрез
системите за обявяване на заболявания в ЕС и OIE (ADNS и WAHIS)
2. Убиване на всички възпремчиви животни в засегнатото стадо и унищожаване чрез
загробване на място.
3. Компенсация на земеделските производители на умъртвени животни.
4. Ограничение на движението на говеда.
5. Ваксинацията – на цялото поголовие говеда (използва се жива хомоложна ваксина)
6. Клинични прегледи и контрол на прилаганите мерки за биосигурност в
животновъдните обекти
7. Контрол на векторите и дезинсекция в обектите
Мерки за контрол на болестта в „мирно време“:
1. Клинични прегледи по схема и график, изготвен от ЦУ на БАБХ и взимане на проби
при съмнение.
2. Контрол на движението на говеда, съгласно разпоредбите на Решение (ЕС)
2016/2008 (по отношение на изискванията за транспорт и търговия с живи говеда и
стоки)
3. Годишна ваксинация на цялото поголовие говеда
4. Информираност и обучение за ветеринарни лекари и фермери (обучителни
кампании, целящи ранно откриване на болестта и бързо ликвидиране)
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