Много сигнали са получени за нехуманно отношение към животните във Видин
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Много сигнали са получени за нехуманно отношение към животните във Видин. Това
съобщи за Радио “Фокус”- Видин д-р Валери Велков, началник отдел "Здравеопазване
на животните" в Областна дирекция по безопастност на храните-Видин. Д-р Велков
посочи, че основно те са за проблема с нестопанствените кучета. Има санкционирани
водачи на автомобили за транспортиране на животни в неподходящи условия.
Съставени са актове, наложени за транспортиране на животни без индетификатори и
без ветеринарни свидетелства. От ветеринарните специалисти е приложена частта от
закона за ефтаназия на неидентифицирани животни, които могат да разпространят
заболявания. "Това става със съдействието на полицията и на гранична полиция, които
ни помагат в това отношение", подчерта д-р Велков.
29 ветеринарни участъка има в област Видин, които се обслужват от 22-ма
ветеринарни лекари. Поради липса на ветеринари за всеки участък, има някои
участъци при които един лекар поема два втеренираните участъци, което е позволено
от закона.
Скоро ще се разбере колко ветеринари ще изпълняват държавната програма за 2013
година. През декември ще има събрание, на което ще се направи разпределението и ще
се обсъдят нови кандидатури на лекари, които искат да учстват.
Мероприятията, заложени в имунопрофилактичният план по здравеопазване на
животните са изпълнени почти на 100 % от видинските ветринарни лекари.
Резултатите от последните 18 проби за трихинелоза, които са изпратени от последния
ловен излет в областта, са отрицателни, информира д-р Велков.
За последните два излета всичките над 30 проби са отрицателни, обявени са само две
места, на които е открита трихинела. Пробите са донесени след лов край селата
Полетковци и Синаговци.
"Надяваме се всички ловци да спазват изискванията, които сме им дали с листовките,
за вземане на проби за трихинолоскопиране. Същевременно ни изпращат проби
вътрешен орган и кръв, които се изследват за класическа чума по свинете по
програмата за надзор", поясни ветеринарният специалист.
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