УТВЪРЖДАВАМ : /П/
МАНОЛ КИВШАНОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ПРОТОКОЛ
№ 1/04.01.2017 г.
Днес, 04.01.2017 г., (сряда), от 13.30 часа, в зала 712 на Областна
администрация Разград се проведе заседание на Постоянната областна
епизоотична комисия, назначена със Заповед № ОКД-08-05/20.11.2015 г. на
Областния управител на Област Разград, със следния
ДНЕВЕН РЕД:

1.

Запознаване на участниците в заседанието със Заповед № РД 091024/29.12.2016 г. на Министъра на земеделието и храните
Десислава Танева, във връзка с констатирани огнища на болестта
инфлуенца по птиците при домашни и диви птици в България.
Докладва: Д-р Илиян Драмалиев – Директор на ОДБХ – Разград.

2. Кратка информация за болестта инфлуенца А по птиците – „птичи
грип“. Запознаване с епизоотичната обстановка в Област Разград.
Докладва: : Д-р Юлиян Йорданов– Началник отдел „ ЗЖ” ОДБХ –
Разград.

3. Обсъждане и предприемане на конкретни мерки за профилактика и
недопускане на болестта инфлуенца по птиците на територията на
Област Разград.
Докладва: Д-р Илиян Драмалиев – Директор на ОДБХ – Разград.
4. Разни.
На заседанието на Комисията присъстваха:
Зам. председател на Областната епизоотична комисия - Виолета
Тодорова – Зам. областен управител на Област Разград,
Секретар - Диана Петрова – гл. експерт в Дирекция „АКРРДС” в Областна
администрация Разград и членовете:
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1. Д-р Илиян Драмалиев - директор на „Областна дирекция по безопасност
на храните”, гр. Разград;
2. Д-р Юлиян Йорданов - началник отдел „ЗЖ” в „Областна дирекция по
безопасност на храните”, гр. Разград;
3. Ком. Емилиян Станев - директор на Регионална дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“, гр. Разград;
4. Ком. Божидар Божков – нач. отдел ОП в ОДМВР – Разград;
5. Тодор Крушевски – гл. експерт в Областна администрация Разград.
На заседанието присъстваха и представители на общините, Д-р Рени
Кирякова – Директор на дирекция ДДНЗБ в РЗИ - Разград, на мястото на Д-р
Ася Генева – Директор на РЗИ - Разград, г-н Богомил Александров – главен
оперативен директор на „Пилко“ ЕООД, г-жа Василка Френкева – управител на
СД „Марвас-90 Френкеви и сие“, г-н Пламен Колев - директор на Държавно
горско стопанство „Разград“ и инж. Людмил Лилов - специалист по лова в ЛРС
„Сокол“ - Разград.
Заседанието беше свикано по искане на д-р Илиян Драмалиев – директор
на Областна дирекция по безопасност на храните – Разград /ОДБХ/ и
ръководено от г-жа Виолета Тодорова, която запозна присъстващите с дневния
ред на заседанието.
Спешността му е свързана с констатирани три първични огнища на
заболяването инфлуенца по птиците, или т.нар. птичи грип, в областите Видин,
Враца и Пловдив, и Заповед № РД 09-1024/29.12.2016 г. на Министъра на
земеделието и храните Десислава Танева, за предприемане на мерки за
недопускане разпространение на заболяването на територията на област
Разград.
В тази връзка д-р Драмалиев запозна участниците в заседанието със
Заповедта на Министъра на земеделието и храните Десислава Танева, във
връзка с констатирани огнища на болестта инфлуенца по птиците при домашни
и диви птици в България, съгласно която директорите на всички областни
дирекции по безопасност на храните да приведат поверените им служби в
състояние на повишена епизоотична готовност.
По втора точка от дневния ред д-р Юлиян Йорданов представи информация
за болестта инфлуенца А по птиците – „птичи грип“ и запозна присъстващите с
епизоотичната обстановка.
От представената информация стана ясно, че установените от първите
подозрения за болестта, възникнали на 16 декември досега огнища са
разположени върху пет административни области.
Най-много са огнищата на заразата в Пловдивско, където са поразени седем
стопанства за птици.
Във Видинска област има четири огнища при домашни птици), във Враца е
поразена ферма за зеленоглави патици мюлари, в Монтанска и Софийска област
– по едно стопанство за домашни птици, констатирано е и едно огнище на
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болестта при диви птици в Област Ямбол, където са намерени мъртви две
чапли.
В Пловдив, от съображения за сигурност вече е започнало хуманното
умъртвяване на всички птици във фермите, в които не са въведени мерки за
биосигурност в радиус 1 километър около констатираните огнища.
Концентрацията на заболяването в Пловдив се дължи на многото ферми повече от 110 на територията на областта. Птиците в тях надхвърлят 650
хиляди. Огнищата са във ферми за патици в Белозем, Момино село, Раковски,
Скутаре, Пъдарско, Маноле и Манолско Конаре са селищата, в които птиците са
дали положителни проби на заболяването инфлуенца.
Със съдействието на органите на МВР и ДАНС е въведен контролнопропускателен режим на всички пътни превозни средства в 3-километровата
предпазна зона около фермите с констатирано наличие на птичи грип.
„Целта на днешното заседание е да набележим мерки за предотвратяване
навлизането на това заболяване в област Разград. Ще има дежурни екипи от
ОДБХ-Разград, които ще приемат сигнали за смъртност на птици”, допълни д-р
Йорданов. Той запозна присъстващите с превантивните мерки, които трябва да
се вземат за недопускане на заболяването на територията на областта.
Д-р Драмалиев допълни, че тази година това заболяване е влязло и във
фермите и за първи път има такова масово измиране на птици.
Той раздаде брошури с информация за заболяването „птичи грип“ – какво
представлява, как се проявява при птиците, как се разпространява и как да се
предпазим, издадени от Министерство на земеделието и храните и БАБХ.
Г-жа Василка Френкева – управител на СД „Марвас-90 Френкеви и сие“
информира присъстващите, че болестта се разпространява и по въздуха и найблагоприятни са ниските температури за този щам. Тя изрази притеснението си,
че превантивните мерки в този случай няма да помогнат, като даде пример с
птецеферми, в които са измрели всички птици – кокошки-носачки, в разстояние
на 5-6 дни, въпреки, че нямат контакт с други птици и в тях не влизат външни
хора.
Главният оперативен директор на „Пилко“ ЕООД постави въпроса за
екарнисажите и защо още на територията на областта няма определени места за
загробване на животни. Той сподели още, че ако заболяването проникне в
нашата област милиони килограми месо трябва да се унищожат, а няма къде.
Той предложи да се издаде заповед пазарите на животни да се затворят.
Г-жа Тодорова предложи в тази връзка да се насрочи в най-кратки срокове
заседание на Епизоотичната комисия, за да стане ясно какво се случва и защо
още общините не са определили места за загробване на животни.
В заключение и като резултат от проведените обсъждания по дневния ред
Областната епизоотична комисия взе следните
РЕШЕНИЯ:
1.

Да бъдат свикани общинските епизоотични комисии във всички
общини от областта, които да набележат конкретни мерки за
предотвратяване на проникването и разпространението на болестта
инфлуенца по птиците на територията на съответната община;
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2.

Да се предприемат мерки за биосигурност в птицевъдните обекти и
за вирусологични изследвания. Извършване на постоянен
ветеринарно-медицински контрол за спазване на мерките за биосигурност в птицевъдните обекти.

3.

Да не се допуска излизане на домашни птици извън дворовете и
контакт с диви птици. Всички хора, които имат контакт с болни
птици трябва да предприемат мерки за индивидуална защита, както
и профилактично лечение с противогрипни препарати след
консултация с личния си лекар.

4.

Категорично се забранява достъпът до птицевъдни обекти на хора,
които не са клинично здрави, в грипно, или предгрипно състояние,
поради възможност от комбинация с вирусът на инфлуенцата и
усложнения при човешкото здраве.

5.

Да се организират съвместни проверки на представители на ОДБХРазград с представители на орнитоложки дружества, ловно-рибарски
дружества и държавни лесничейства за наличие на болни или
умрели диви мигриращи или синантропни птици.

6.

Да се забранят всякакви пазари на птици, както и транспортирането
на домашни птици.

7.

Да се ограничи достъпа на външни лица, както и любителския
риболов във водоемите и местата, обитавани от диви мигриращи
птици.

Други коментари, препоръки или предложения не бяха направени, поради
което дневният ред бе изчерпан, а заседанието – закрито.
Настоящият протокол се състави в 2 еднообразни екземпляра.

КОМИСИЯ
Зам. председател: /п/
В. Тодорова

Секретар: /п/
Д. Петрова
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