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МАНДАТ 2003-2007
ЕДИН УСПЕШЕН МАНДАТ!
        Александрово

 Едно от най-малките села в общината е 
село Александрово. Географското му 
разположение и китната природа са добри 
предпоставки за развитие на селския-, фото- и 
еко-туризъм. Създадени са  добри условия за 
развитие на бизнеса. Пример за това са 
отглеждането на насаждения с арония и 
реализирането на проекта за Ваканционно 
селище, което ще допринесе за развитието на 
селото като желана дестинация.
 

Кълново

 В село Кълново живеят 122-ма души, 
които са предимно в пенсионна възраст. Децата 
от селото учат в училището в село Янково. В 
селото се развива растениевъдство и 
животновъдство. През този  мандат бяха 
създадени трайни насаждения овощни градини. 
След наводненията през 2005 г. бяха 
възстановени улици, почистени много канавки.
 По време на мандата на Маргарита 
Киранова в село Кълново беше създаден клуб 
на пенсионера. Кът, в който възрастните хора в 
селото да имат място да общуват и да 
прекарват голяма част от времето си заедно.
 В селото беше създадено читалищно 
настоятелство, а на сградата на читалището 
беше направен ремонт. Също там, бе изградена 
детска стая за игри и юношеска стая за 
забавления. Закупена е художествена и научна 
литература. Пред читалището е оформена  
детска площадка.
 Православният храм в селото бе 
ремонтиран   със    средства,     осигурени      от 
“Постоянната комисия по бедствия и аварии”.
 Покривът на кметството също беше 
ремонтиран.
 Възможностите за развитие на селския 
туризъм в селото са големи, затова започнахме 
от пътя, който води към селото. Част от него 
вече е асфалтиран.
                                            продължава на 2 страница

Фолклорната група при Народно читалище 
село Кълново на свое представяне

Ремонтираната сграда на “Дом за възрастни с 
психични разстройства” село Черни връх

12 октомври - Ден на българската община

 По този повод Общинска администрация 
Смядово на този ден ще работи при отворени 
врати. Всеки гражданин ще може да влезе и да се 
докосне до един работен ден на служителите в 
нея. Ще имате възможност да изказвате своите 
мнения и препоръки. 
 
Към програмите на кабелната телевизия е 
включена и ШУМЕН ТВ . За да можете да 
гледате нейните предавания е нужна 
пренастройка на вашите телевизори.
                                                                           /С                              

Ремонтираният православен храм в село Бял бряг

С Ъ О Б Щ Е Н И Я

И децата от с.Янково имат своят нов компютърен кабинет

Учениците от с.Янково се радват и на новите чинове 

Ремонтиран беше и покривът на детската градина в село 
Янково
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Янково

 Село Янково и е само на 13 километра 
от Смядово. В него живеят около 810 души.
 В Янковски район се произвеждат 
технически култури и се възстановяват 
трайните насаждения. Животновъдството 
бележи ръст през последните години, 
благодарение на добрите бизнес контакти на 
кмета на община Смядово с президента на 
фирма “Румил”. На основата на селското 
стопанство може да се развива и хранително - 
вкусова промишленост.
 В селото има едно основно училище и 
една ЦДГ, които обслужават децата на селата 
Янково, Бял Бряг, Ново Янково, Черни връх и 
Жълъд. За да се чустват добре учениците и 
децата от детската градина, които пътуват от 
селата,   чрез Министерството  на “Образо- 
ванието и науката”,     беше  осигурен   автобус 
“Пежо Боксер”.
          В училище  Христо Ботев беше направен 
основен ремонт.Вече има компютърен кабинет, 
нови осветителни тела. Подменени бяха   ста -
рите чинове, шкафчета и учителски маси с но -
ви.    В   двора   на  училището бяха монтирани 
пейки.
 Беше подменено обзавеждането в 
детската градина. За сигурността на децата се 
направи основен ремонт на покрива на 
сградата, препокри се козирката, която е точно 
на входа на детското заведение. Вратата вече е 
подменена, бяха закупени нови отоплителни и 
готварски уреди, част от помещенията бяха 
оборудвани с нови мивки и кранове. Осигурени 
бяха  шкафчета и кухненско обзавеждане. 
Пребазиран беше бивш склад в  детската 
градината в спалня, където беше настанена 
нова група деца от Бял бряг. За целта бяха 
направени редица ремонти: от боядисването 
на помещението, до оборудването му.
        Благодарение на добрата бизнес среда, 
осигурена през този мандат, бяха създадени 
нови работни места за жителите от селото. 
Ежедневно шивачки от селото пътуват до 
фирма „Джинс” ООД в гр. Смядово.
 В селото е изградена нова 
водоснабдителна система, направени са 
каптажите, почти е изградено хлораторното 
помещение, тъй като в момента водата в 
селото е с високо нитратно съдържание.

Бял Бряг

 В Бял бряг живеят около 288 души. 
Децата учат в село Янково. Развито е 
растениевъдството и животновъдството.
 Голяма  част от живеещите в селото 
жители, бяха засегнати от голямото наводнение 
през месец юли 2005 година. Община Смядово 
не остана безучастна към това. Бяха изградени 
4 нови къщи, а 27 бяха конструктивно укрепени, 
като  част от средствата за изграждането им 
бяха отпуснати от комисията по Бедствия и 
аварии, а останалите бяха осигурени от кмета 
на общината, Маргарита Киранова, 
благодарение на добрите й  взаимоотношения с 
фирмите “Рока България” АД, “Фикосота” ООД, 
спонсори и дарители, между тях и Училищното 
настоятелство в Бостън, САЩ.
 По проекти на община Смядово, 
реализирани чрез областна управа Шумен, 
беше направен и ремонта на оградата на 
православния храм в селото. Самата сграда 
беше реставрирана с дарения на хора от 
селото.
 Ремонтиран е покривът на кметството и 
здравният кабинет и общинския път до село 
Янково.

Ново Янково

 Едно от малките села в Смядовска 
община е Ново Янково. Там живеят около 147 
души, предимно възрастни.
 След наводненията през 2005 година 
мостът беше в критично състояние, след като 
5- метрова вълна заля селото. Но той беше 
възстановен и укрепен с подпорни стени. 
       Беше извършен ремонт на общинската 
пътна мрежа в селото;  ремонт на фасадата и 
покрива на кметството и здравния кабинет.

Черни връх
 През 1929 г. в село Черни връх е 
построен манастир с името “Свети  Иван 
Рилски”. По-късно той е преустроен в дом за 
възрастни с психични разстройства, който 
приютява 110 домуващи.
 Социалната политика  на общината е да 
помага на хората в нужда, затова и в Дома за 
възрастни с психични разстройства беше 
направен основен ремонт на двата блока. 
Подпорната стена беше укрепена, дограмата 
беще сменена с нова. За доброто обслужване 
на домуващите се грижи допълнително 
отпуснатият персонал, като за извозването му 
до дома е осигурен нов автобус „Ивеко”. За 
дома бяха закупени 6 фризера. В момента се 
ремонтира кухнята. Беше направена стая за 
отдих на обслужващия персонал, а 
административната сграда е с ново 
оборудване. Благодарение на община 
Смядово в дома вече има и компютри. 
Столовата, както и част от спалните 
помещения са с изцяло ново оборудване.
 Покривът на църквата “Свето Успение 
Богородично” беше ремонтиран по проект на 
община Смядово и финансиран по така 
наречените „Демонстрационни проекти”. 
Възстановена беше камбанарията на храма с 
помощта на дарители от селото.
 Направен беше ремонт на сградата на 
кметството, външните тоалетни и чешмата в 
центъра.
 Ремонтиран беше пътя до селото, което 
е с огромни възможности за развитие на 
селски туризъм заради дивната си природа и 
царящото спокойствие. В селото са укрепени 
два моста, през които е минала вълната през 
2005 година, наводнила село Ново Янково.

Жълъд

 Село Жълъд е с около 80 души 
население. Основно се занимава с отглеждане 
на животни. Растениевъдството е по-слабо 
развито. През този мандат беше направен 
основен ремонт на кметството и здравният 
кабинет в селото. Бяха изградени два моста 
през реката за преминаване на живущите. 
Приключва се процедурата по водоснабдяване 
на селото.

              За  развитието на община Смядово през 
следващите четири години ще се работи 
приоритетно в областите за развитие на 
местната икономика чрез възстановяване на 
земеделието и животновъдството, както и 
създаване условия за развитие на малкия и 
среден бизнес. Ще се работи за развитие на 
техническата и социална инфраструктура, 
водеща до подобряване на жизнената среда. 
Ще се работи за повишаване на образователно
-квалификационно развитие на населението, 
както и за използване на природните дадености 
за развитие на туризма в община Смядово, 
което задължително ще бъде съобразено с 
опазването на околната среда. 
     Приоритет в работата  ще бъде социалната 
дейност в община Смядово.
             Проектите, по които ще се продължи да 
се търсят инвестиции са свързани с 
канализационната и водоснабдителна система 
в населените места, с изграждането на 
допълнително водоснабдяване в селата Риш и 
Александрово, подобряване на уличната мрежа 
спортната база, социалната инфраструктура.
 Ще се продължи работата за прогреса, 
просвещението, културата и духовността; 
запазване и развитието на културните 
традиции в общината. Презентиране на 
уникалните дадености на Смядово пред 
международните институции и донори в 
културните центрове и търговските 
представителства на Европейските столици. 
Имаме подкрепата на Европейския форум на 
експертите и Официалното представителство 
на уникалните селища в Европа.

 Някои скептици ще кажат, че това което 
е направено не е достатъчно. Може би ще са 
прави. Безспорен е факта обаче, че само за 4 
години община Смядово промени своя облик и 
дух.
 Тук мечтите се сбъдват.
 Мандат 2003-2007 г.
 Един успешен мандат!

Бъдещето...

Така ще изглежда изграждащият се Търговски 
базар

Новото кухненско оборудване в детската градина в 
село Янково
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МЕСТНИ ИЗБОРИ 2007 ГОДИНА
Общинска избирателна комисия - Смядово  назначи СИК в 

Община Смядово

1
2
3
4
5
6
7

Първа секция-“Богданова къща”

Живка Йорданова Желязкова
Калинка Димова Люцканова
Антония  Михайлова Димитрова
Нели Стоянова Стоянова
Кристина Манева Иванова
Анифе Мимишева Алиева
Галина Пламенова Петрова

КБ
ОДС
НДСВ
КБ
НДСВ
ДПС
ДСБ

Председател
Зам.председател
Секретар
Член
Член
Член
Член

средно
средно
Средно спец.
Средно спец.
средно
основно
средно

Втора секция – “СОУ Св.св. Кирил и Методий”

1
2
3
4
5
6
7

Дамяна Тодорова Севева
Кирил Георгиев Пенев
Таня Иванова Джанкова
Георги Иванов Булиев
Веселина Атанасова Божинова
Румен Аспарухов Христов
Русанка Рачева Иванова

НДСВ
ДПС
КБ
КБ
НДСВ
КБ
ОДС

Председател
Зам.председател
Секретар
Член
Член
Член
Член

средно
Средно спец.
средно
висше
средно

средно

Трета секция –“Беджека”-гр.Смядово

1
2
3
4
5
6
7

Кръстинка Генчева Радкева
Стоянка Иванова Кайкова
Лозан Евлогиев Спасов
Желязка Илиева Делева
Йорданка Крумова Йорданова
Айтен Реджебова Мехмедова
Радка Иванова Начева

НДСВ
КБ
АТАКА
КБ
НДСВ
ДПС
ОДС

Председател
Зам.председател
Секретар
Член
Член
Член
Член

висше
Средно спец.
висше
средно
Средно спец.
Средно спец.
Средно спец.

Четвърта секция-Ритуална зала –гр.Смядово 

средно
висше
висше
средно
средно
Средно спец.
висше

Пета секция-У”Кирил и Методий”-гр.Смядово

1
2
3
4
5
6
7

Калинка Жечева Иванова
Румянка Желева Бозова
Веска Йорданова Димова
НиколинкаРайкова Чернокожева
Живка Петева Василева
Айше Амзова Османова 
Боян Станчев Бижев

КБ
ОДС
НДСВ
КБ
НДСВ
ДПС
ДСБ

Председател
Зам.председател
Секретар
Член
Член
Член
Член

висше
Средно спец.
Средно спец.
средно
висше
основно
средно

Шеста секция- с.Александрово

1
2
3
4
5
6
7

Милка Стефанова Иванова
Женя Кулева Димитрова
Иван Панайотов Ганев
Малчо Христакиев Христов
Марийка Желязкова Железова
Гюлюзар Фейзулова Иса
Еленка Василева Теохарова

КБ
ДСБ
АТАКА
КБ
КБ
ДПС
БНС

Председател
Зам.председател
Секретар
Член
Член
Член
Член

средно
средно
средно
средно
средно
средно
средно

Седма секция-с.Бял бряг

1
2
3
4
5
6
7

Сминка Русева Гинева
Диана Стоянова Пенева
Ивелина Пенчева Иванова
Атанаска Стоянова Пенева
Николинка Венелинова Димитрова
Мехмед Шабанов Мехмедов
Йорданка Жечева Йорданова

КБ
ОДС
НДСВ
КБ
НДСВ
ДПС
БНС

Председател
Зам.председател
Секретар
Член
Член
Член
Член

1
2
3
4
5
6
7

Жечо Савков Славев
Фидес Хасанова Махмудова
Росица Антонова Димитрова
Михаил Красенов Александров
Румяна Николова Василева
Енисе Юсменова Тефикова
Митра Иванова Петрова

НДСВ
ДПС
КБ
КБ
НДСВ
ДПС
КБ

Председател
Зам.председател
Секретар
Член
Член
Член
Член

средно
Средно спец.
висше
средно
средно
основно
висше

Осма секция-с.Веселиново

1
2
3
4
5
6
7

Донка Тодорова Симеонова
Пламен Георгиев Петров
Пенка Симеонова Костадинова
Анка Витлиемова Митева
Маринка Стоянова Станчева
Румен Атанасов Иванов
Виолета Маринова Андреева

КБ
ДСБ
НДСВ
КБ
НДСВ
ДПС
АТАКА

Председател
Зам.председател
Секретар
Член
Член
Член
Член

полувисше
средно
средно
средно
основно
средно
средно

Девета секция-с.Жълъд

1
2
3
4
5
6
7

Стилияна Димчева Стоянова
Зейнеб Мустафова Сейфулова
Росица Илиева Георгиева
Ахмед Османов Чаушев
Марула Асенова Димитрова
Панайот Драганов Христов
Николай Иванов Неделчев

БНС
ДПС
КБ
КБ
НДСВ
АТАКА
КБ

Председател
Зам.председател
Секретар
Член
Член
Член
Член

средно
средно
средно
средно
средно
средно
средно

Десета секция – с.Кълново

1
2
3
4
5
6
7

Костадин Стефанов Костадинов
Ганка Петева Иванова
Гиньо Димитров Димчев
Иванка Иванова Иванова
Марин Димитров Маринов
Акъ Февзи Акъ
Марийка Павлова Стоянова

КБ
ДСБ
НДСВ
КБ
НДСВ
ДПС
ОДС

Председател
Зам.председател
Секретар
Член
Член
Член
Член

средно
средно
висше
средно
средно
средно
средно

Единадесета секция – с.Ново Янково

1
2
3
4
5
6
7

Стефка Петкова Николова
Диян Симеонов Стоянов
Вилдан Юлистан Мехмедова
Снежана Иванова Кайкова
Мария Жечева Кръстева 
Недялка Дончева Драганова
Калинка Дончева Михайлова

БНС
КБ
ДПС
КБ
НДСВ
АТАКА
КБ

Председател
Зам.председател
Секретар
Член
Член
Член
Член

средно
средно
основно
средно
средно
средно
средно

Дванадесета секция – с.Риш

1
2
3
4
5
6
7

Емине Халитова Мехмедова
Иксане Хюсеинова Османова
Мийрям Хюсеинова Садулова
Мийрям Мехмед Шабан
Исмаил Хасан Исмаил
Петър Димитров Петров
Ангелина Неделчева Димова

КБ
ДПС
НДСВ
КБ
НДСВ
ДСБ
КБ

Председател
Зам.председател
Секретар
Член
Член
Член
Член

средно
средно
средно
средно
средно
средно

1
2
3
4
5
6
7

Елка Кръстева Митева
Ахмед Мустафов Ахмедов
Димитричка Димитрова Иванова
Наско Христов Атанасов
Веска Великова Желева
Иванка Живкова Маринова
Галин Атанасов Ганчев

БНС
ДПС
КБ
КБ
НДСВ
БНС
КБ

Председател
Зам.председател
Секретар
Член
Член
Член
Член

висше
Средно спец.
висше
средно
Средно спец.
средно
средно

Тринадесета секция – с.Черни връх

Четиринадесета секция – с.Янково

1
2
3
4
5
6
7

Цветанка Димитрова Станева
Ахмед Хасанов Ризов
Ширин Ферад Ахмед
Петър Иванов Дамянов
Галя Йовчева Неделчева
Иван Генчев Рашков
Лютвия Ахмедова Хюсеинова

КБ
ДПС
НДСВ
КБ
НДСВ
ДСБ
ОДС

Председател
Зам.председател
Секретар
Член
Член
Член
Член

средно
Средно спец.
средно
средно
средно
средно
средно

№  Име, презиме, фамилия       Полит.партия Длъжност в СИК    Образование№  Име, презиме, фамилия    Полит.партия   Длъжност в СИК         Образование

№  Име, презиме, фамилия  Полит.партия    Длъжност в СИК          Образование

№  Име, презиме, фамилия   Полит.партия   Длъжност в СИК         Образование

№   Име, презиме, фамилия     Полит.партия   Длъжност в СИК       Образование

№  Име, презиме, фамилия       Полит.партия    Длъжност в СИК     Образование

№  Име, презиме, фамилия     Полит.партия Длъжност в СИК          Образование

№  Име, презиме, фамилия   Полит.партия    Длъжност в СИК          Образование

№  Име, презиме, фамилия      Полит.партия Длъжност в СИК    Образование

№  Име, презиме, фамилия  Полит.партия   Длъжност в СИК      Образование

№    Име, презиме, фамилия  Полит.партия   Длъжност в СИК        Образование

№  Име, презиме, фамилия   Полит.партия Длъжност в СИК     Образование

№  Име, презиме, фамилия  Полит.партия Длъжност в СИК       Образование

№  Име, презиме, фамилия  Полит.партия Длъжност в СИК Образование

У Т О Ч Н Е Н И Е
За читателите на седмичният бюлетин:Допусната е грешка при подаване на информация от ОИК за листате на кандидатите за общински съветници на “Народняшка земеделска партия Н.Петков,а 
именно: 1. Драгни Стоянов Стоянов, а 2.Ганчо Баев Ганев.
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14 Октомври 2007
Петковден - начало на зимата 

                  Празникът в чест на Света Петка 
Търновска - Петковден, се смята за завършек 
на лятото и есента, а с това и на активния 
стопански цикъл. На този ден обикновено 
става заплождането на домашните животни, 
известно още като овча сватба или мърлене. В 
християнската митология Света Петка се 
почита като покровителка на жените и техните 
домашни дейности - предене, тъкане, кроене, 
шиене. В района на Тракия около Петковден са 
известни специални жертвоприношения на 
черни кокошки, наричани Кокоша черква, 
Господева черква, Божи дух и др.

  Преподобна Петка, наречена още Българска, 
е родена в град Епиват на Мраморно море 
през 11 век. Води благочестив живот, а след 
смъртта й нейните мощи , които притежават 
целителна сила, се превръщат в символ на 
борбата за съхраняване на християнската 
култура от ислямската асимилация. Цар Иван 
Асен II ги пренася в Търново, където се пазят 
до превземането му от турците. След дълги 
странствания мощите намират покой в 
румънския град Яш, където се намират и 
досега.

Именници са Петка, Параскева, Парашкева, 
Петко, Петкана, Пенка, Паро, Парун.

             На 30. 09. 2007 година се игра поредната 
среща на нашият футболен отбор. Противници 
бяха играчите от представителният отбор на 
село Ясенково. Срещата завърши с наша загуба- 
2:1. Единственият ни гол  беше вкаран от 
Валентин Митков Димитров.
             В сряда 3.10.2007г.играчите ни се срещнаха 
с отбора на село Мараш. За съжаление мачът 
завърши с победа за противниковият отбор3:0.
               В събота /6 октомври/ наши противници 
бяха футболистите от Р. Димитриево. За 
убедителната ни победа с 6:1, спомогнаха 
голмайсторите:Валентин Генчев - 2 гола, Росен 
Ковачев-1, Красимир Йовчев-1, Живко Жечев-1,
Мирослав Минчев-1. 

БРАВО!
                 Момчетата ни бяха подкрепяни и от 
присъствалите на мача г-жа Маргарита Киранова 
г-жа Марияна Живкова и Божидар Бозов.
                   В събота /13 октомври/ предстои 
поредната среща на футболистите с отбора на 
село Миланово.

Да им пожелаем УСПЕХ!

                             /с

     На 26.09.2007г. в сградата на Общинска 
администрация Смядово се проведе заседание на 
епизоотичната комисия, на която се прегледа и 
обсъди епизоотичната обстановка в общината и 
Заповеди на Генералния директор на Националната 
ветеринарномедицинска служба относно 
необходимостта от ограничаване и ликвидиране на 
Нюкясълска болест (псевдочума) по птиците, 
констатирана в населени места от общините – 
Криводол, Мездра, Роман, област Враца.  Комисията 
се запозна със Заповед №741/03.09.2007г. от НВМС 
гр.София във връзка с усложнената епизоотична 
обстановка по отношение на болестта бяс в 
Република България през 2007г. От началото на 
годината в Шуменска област са регистрирани четири 
случая на болестта бяс при животните – три при 
кучета и един при домашна котка, докато в 
предходните години са били по един-два. Това прави 
11 % от всички случаи в страната, които за 2007 
година са 37.
 Във връзка със зачестилите случаи на 
проява на болестта бяс в Шуменска област Ви 
представяме информация като характеристика на 
болестта, заразяване, стадии на развитие, мерки за 
профилактика и нормативни изисквания:
 Бесът е остро заразно заболяване, 
поразяващо централната нервна система и 
засягащо всички бозайници и човека. Човек се 
заразява при ухапване, одраскване или олигавяне 
със слюнката на животно, болно от бяс. Причинява 
се от вирус. Вирусът е невротропен, т.е. локализира 
се в клетките на главния и гръбначния мозък, където 
образува специфичните за него "телца на Негри". 
Вирусът се съдържа също и в слюнчените жлези и 
слюнката, както и в някои вътрешни органи (далак, 
бъбреци).  Различават се две разновидности на 
вируса: уличен или див. Дивият вирус е 
високопатогенен. Отделя се със слюнчения секрет 
на болното животно. Болестта се наблюдава най-
често при хищниците (кучета, котки, вълци, лисици).  
В редица страни бесът се разпространява по 
домашните животни от кръвосмучещи прилепи. 
Заразяването става главно при ухапването на човек 
от бясно животно, но е възможно и при попадане на 
слюнка в повърхностни увреждания на кожата или 
лигавиците.
 Източниците на инфекцията отделят вируса 
чрез слюнката, като това отделяне започва още към 
края на инкубационния период. При котките 
заразяването може да се осъществи и чрез 
одраскване. Вирусът може да преминава през 
здрава лигавица, но не и кожа. Предаването му чрез 
храната или млякото е изключителна рядкост. 
Инкубационният период е различно дълъг в 
зависимост от количеството на вируса и близостта 
на раната до централната нервна система. 
Обикновено той продължава в рамките на 2 седмици 
до 3 месеца.
 Клиничните симптоми започват след 
инкубационен период от 30 до 40 дни. В някои 
случаи той може да бъде по-къс: от 7 до 12 дни, или 
да продължи до една година. Колкото раната е по-
близо до главата, толкова инкубационният период е 
по-къс. При човека бесът протича за около 2-5 дена. 
Заболяването започва с нарушаване на съня, 
повишена възбудимост и болезненост в мястото на 
ухапването. След 1 до 3 дни на фона на повишена 
обща мускулна възбудимост настъпват спастични 
гърчове на гълтателната мускулатура, които се 
засилват при опит за гълтане. У болния се увеличава 
слюноотделянето, обилно се изпотява, зениците се 
разширяват и дишането се затруднява. Болните 
умират на третия, петия ден от заболяването. През 
възбудния стадий болните са тревожни, изпитват 
страх от смъртта (танатофобия), дразнят се от шум, 
имат зрителни и слухови халюцинации. Смъртта 
настъпва в следствие на парализа на дихателната 

мускулатура. Лечението се провежда с 
противобесни ваксини и серуми. При съмнение за 
бяс терапията трябва да се започне незабавно. 
Всяко отлагане може да бъде фатално. Случаи на 
оздравяване от само себе си не са известни.
   Основна профилактика на заболяването е 
имунизацията. Тя може да е профилактична или 
лечебна. Профилактичната имунизация се прави на 
рисков контингент – горски работници, работещи в 
служби за бездомни животни, ловци и други. 
Лечебна имунизация се прави на всички ухапани, 
одраскани, олигавени от кучета (неимунизирани 
домашни), котки (улични), безстопанствени кучета, 
лисици, вълци, чакали и други. Тя включва от 3 до 5 
приема противобясна ваксина. Единственият начин 
за предотвратяване на смъртен изход е лечебната 
имунизация, която е препоръчително да се направи 
през първия или през следващите два до три дни 
след ухапването. Прави се и профилактична 
имунизация против тетанус, както и хирургична 
обработка на раната. При ухапване от животни, 
болни от бяс се наблюдава 100% летален изход, ако 
не се предприемат необходимите мерки (лечебна 
имунизация).
 Мерките за предпазване, ограничаване и 
ликвидиране на болестта бяс при животните, 
методите за диагностика на заболяването и 
задълженията на ветеринарномедицинските органи 
и на физическите и юридическите лица са заложени 
в Наредба № 23/ 17.05.2002г. за профилактика и 
борба с болестта бяс при животните. 
 Собствениците на кучета и котки имат 
следните задължения:
           - да регистрират притежаваните от тях кучета;
           - да създават хигиенни условия за 
отглеждането им и се грижат за тях до края на 
живота им или ги предават в приюти;
           - да събират фекалиите и вземат мерки за 
тяхното обезвреждане;
           - да не допускат влизането им в обществени 
заведения;
           - да хранят кучетата и котките си само с 
термично обработени месни продукти;
           - да предоставят кучетата си на 
ветеринарномедицински специалист за 
обезпаразитяване и за ваксинация срещу болестта 
бяс;
           - в случай на смърт да ги загробват на 
дълбочина най-малко 1м. извън населените в места 
или на определени от общината места;
          - да изолират съмнително болните от 
болестта бяс животни в затворено помещение и 
уведомяват ветеринарномедицинската служба в 
населеното място;
          - при смърт на куче или котка, за която има 
съмнение, че е причинена от болестта бяс, да 
запазват трупа и незабавно  уведомяват 
ветеринарномедицинската служба в населеното 
място.
 Лицата, които забележат промени в 
поведението на дивите животни  - дезориентация в 
околната среда, загубване на чувството на страх от 
човека, навлизане в населените места или 
необичайна агресивност трябва незабавно да 
уведомят най-близката ветеринарномедицинска 
служба.
 Съмнително болните от бяс животни не 
трябва да се убиват, а да се поставят под 
наблюдение в продължение на 15 дена - срок, в 
който настъпва паралитичния стадий у болните. 
Появилото се вече заболяване не се поддава на 
лечение. Собственика на съмнително болно 
животно от бяс затваря животно и уведомява 
незабавно ветеринарномедицинската служба. 
Ветеринарния лекар взема материал  и го изпраща 
за лабораторно изследване, а болното животно се 
наблюдава 14 дни.
 Диагнозата бяс при животните се поставя 
въз основа на епизоотологични и клинични данни и 
резултатите от лабораторните изследвания. При 
лабораторно потвърждаване на болестта бяс при 
животните органите на НВМС предприемат 

необходимите мерки за ограничаване 
разпространението на болестта.
                                                         Димитрина Маринова
                                                   

На Вашето внимание
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