УТВЪРЖДАВАМ :
ГЮНАЙ ХЮСМЕН
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ПРОТОКОЛ
№ 4/31.10.2017 г.
Днес, 31.10.2017 г., в заседателна зала № 712 на Областна администрация
Разград се състоя заседание на Постоянно действащата междуведомствена
областна епизоотична комисия.
От страна на постоянния състав на комисията в заседанието взеха
участие, както следва:
Председател на Областната епизоотична комисия – г-н Гюнай Хюсмен
– Областен управител на Област Разград,
Зам. председател на Областната епизоотична комисия – г-н Евгени
Драганов – Зам. областен управител на Област Разград,
Секретар - Диана Петрова – гл. експерт в Дирекция „АКРРДС” в Областна
администрация Разград и членовете:
1. Д-р Илиян Драмалиев - Директор на ”Областна дирекция по безопасност
на храните” - 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“ - Разград;
4. Ком. Божидар Божков – Нач. отдел ОП в ОДМВР – Разград;
5. Д-р Стойчо Колев – Председател на Областната колегия на БВС;
В заседанието на комисията участие взеха и кметът на община Завет, зам.кметове на общините Исперих, Цар Калоян и Кубрат, представители на
общините Разград, Лозница и Самуил, както и представител на РЗИ – Разград и
директорът на ДГС – Разград.
Заседанието откри Областният управител Гюнай Хюсмен, който
приветства присъстващите с добре дошли и обяви дневния ред, както следва:
1. Запознаване със Заповед № РД 11-2167/25.10.2017 г. на изпълнителния
директор на БАБХ д-р Дамян Илиев, във връзка с констатирани огнища на
болестта инфлуенца (грип) по птиците в областите Добрич и Хасково, съгласно
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получен лабораторен резултат от Национална Референтна Лаборатория за
„Инфлуенца „А“ и Нюкясълска болест по птиците“.
Докладва: Д-р Илиян Драмалиев – директор на ОДБХ
– Разград
2. Запознаване с епизоотичната обстановка в Област Разград. Обсъждане и
предприемане на конкретни мерки за профилактика и недопускане на болестта
инфлуенца по птиците на територията на Област Разград.
Докладва: Д-р Юлиян Йорданов – началник отдел
„ЗЖ” в ОДБХ - Разград
3. Разни.
След като от страна на присъстващите не бяха направени предложения за
допълване на дневния ред, той бе одобрен и думата бе дадена на д-р Илиян
Драмалиев. Директорът на ОД на БАБХ в Разград обясни, че засега в област
Разград няма регистрирани случаи на птичи грип. Той представи карта на
епизоотичната ситуация в ЕС през същия период на 2016 г., от която стана ясно,
че в момента ситуацията на територията на нашата страна е нормална и имаме
време да реагираме, за да не се допусне разпространение на заболяването на
територията на областта.
Доколко е реална опасността от възникване на заболяването на
територията на област Разград д-р Драмалиев сподели, че рисковете не бива да
се подценяват предвид факта, че област Разград е сред тези със силно развито
птицевъдство и в областта има множество водоеми, в които постоянно
пребивават диви прелетни птици. Той предложи за обсъждане поредица от
спешни мерки, които трябва да се предприемат за усилване на надзора,
предотвратяване на случаи на болестта в региона и опазване здравето на
животните. От съществено значение е да се обърне внимание на животновъдни
обекти, където се отглеждат птици за лични нужди, собствениците да не
допускат излизането на птиците извън дворовете, както и контакта между
домашни и диви птици и да уведомят незабавно обслужващия обекта
ветеринарен лекар или кмета на населеното място при отклонение в
здравословното състояние на птиците или повишена смъртност.
Д-р Колев - председател на БЛС - Разград допълни още, че от съществено
значение е стопаните да съхраняват в закрити помещения фуража, с който
изхранват птиците, да дезинфекцират помещенията и създадат условия за
разделно отглеждане на домашни патици и гъски от другите домашни птици, да
не се отглеждат едновременно водоплаващи и други видове птици.
В рамките на точка 1 от дневния ред д-р Юлиян Йорданов запозна
накратко участниците в заседанието със Заповед № РД 11-2167/25.10.2017 г. на
изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев, във връзка с констатирани
огнища на болестта Инфлуенца (грип) по птиците в областите Добрич и
Хасково, съгласно получен лабораторен резултат от Национална Референтна
Лаборатория за „Инфлуенца „А“ и Нюкясълска болест по птиците“.
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В заповедта са указани конкретните задължения на директорите на ОД на
БАБХ в цялата страна в ситуация на повишена епизоотична готовност.
Д-р Йорданов запозна членовете на Епизоотичната комисия с типичните
прояви и патогенезата на заболяването Инфлуенца тип А. Той поясни, че в
конкретния случай се касае за високопатогенен вирус, при който смъртността
варира между 50-89% и 100%. Характерната симптоматика на болестта включва
некоординираност на движенията при птиците, обща отпадналост и депресия,
намалена консумация на вода и фураж, вестибуларна дегенерация и др.
Отношение по темата взе и д-р Кирякова от РЗИ, която попита щамът
който е изолиран дали е опасен за хората. Д-р Йорданов поясни, че съществува
винаги опасност и затова личните предпазни средства са задължителни при
контакт с птици. Консумацията на месо от ваксинирани птици не представлява
опасност, тъй като в конкретния случай става въпрос за предварително третиран
вирус, който не притежава способност да се размножава.
В рамките на точка 2 от дневния, след направените обсъждания и
предложения, Областната епизоотична комисия взе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Областният управител да издаде заповед, с която да разпореди на
кметовете на общините на територията на Област Разград незабавно да
проведат заседания на общинските епизоотични комисии и набелязване,
и предприемане на превантивни действия за недопускане
разпространение на заболяването Инфлуенца по птиците на територията
на областта. За резултатите от проведените заседания кметовете следва
да уведомят по подходящия начин населението в съответната община.
По точка 3 от дневния ред Областният управител постави отново въпроса,
свързан с прилагане на комплекс от мерки, насочени към намиране на хуманно
и съвременно решение на проблема за овладяване на популацията на
безстопанствените кучета в населените места на областта. Той информира, че
общината, която е най-бърза и най-дейна в действията си по преброяването на
безстопанствените кучета, ще получи помощта на държавата. Г-н Хюсмен
напомни, че срокът за представяне на информацията в Областна администрация
е до 5.12.2017 г.
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: . . . . . . . .
Е. Драганов

Секретар: . . . . . . . .
Д. Петрова
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