ОДОБРИЛ: /П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ № 3
от проведено заседание на Постоянно действащата междуведомствена областна
епизоотична комисия
30.12.2016 г. – Зала 1 на Областна администрация Русе
Заседанието на Областната епизоотична комисия започна в 13.00 часа при
наличие на 12 от 14 членове или техни заместници.
Заседанието откри г-н Станимир Станчев – заместник областен управител
на област Русе и председател на Комисията. Той информира, че заседанието на
Постоянно действащата междуведомствена областна епизоотична комисия е свикано
спешно, като темата е „Предпазни за предотвратяване разпространението на болестта
Инфлуенца (грип) по птиците”. Той даде думата на д-р Георги Дяков, началник на
отдел в Областна дирекция по безопасност на храните – Русе.
Д-р Дянков информира присъстващите, че има сформиран междуведомствен
Национален оперативен щаб за контрол и ликвидиране на заболяването Инфлуенца по
птиците. В Щаба, като и към Областните и Общинските епизоотични комисии са
привлечени представители на Министерството на вътрешните работи и Държавна
агенция за национална сигурност. Той обясни, че мерките, които се налагат при
наличие на констатирани огнища на Птичи грип са драстични.
Думата беше дадена на д-р Николай Ненов, началник на отдел „Здравеопазване
на животните”, Областна дирекция по безопасност на храните – Русе, който допълни,
че на територията на България са открити 10 огнища в областите Враца, Видин, Ямбол,
Пловдив. Към момента на провеждане на заседанието на територията на област Русе не
е констатирано огнище на заболяването. Той информира за издадена Заповед № РД 091024 от 29.12.2016 г. на Министъра на земеделието и храните, г-жа Десислава Танева.
(Приложение 1) с набелязани мерки.
Д-р Ненов припомни, че икономическите загуби от болестта са много големи.
Стопаните се обезщетяват от държавния бюджет. Заболяването основно се предава от
дивите птици. Най-често вирусът се пренася чрез хора, който влизат и излизат от
стопанските обекти, заразен фураж и птици, които са на открито.
Г-н Станимир Станчев даде думата на членовете на Комисията за въпроси.
Такива не постъпиха, поради което той предложи на гласуване следните предпазни
мерки за недопускане възникване и разпространение на заболяването инфлуенца по
птиците на територията на област Русе:
1. Превеждане на ОДБХ гр. Русе в състояние на повишена епизоотична
готовност.
Отговорник: ОДБХ
Срок: постоянен
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2. Провеждане

на

заседания на Общинските
Отговорник: ОДБХ

епизоотични

комисии.

Срок: 05.01.2017 г.
3. Постоянен ветеринарномедицински контрол за спазване на мерките за
биосигурност в птицевъдните обекти .
Отговорник: Собствениците на животновъдни
обекти и официални лекари на общини (ОВЛ)
Срок: постоянен
4. Да се изготвят и връчат предписания на собственици на птицевъдни обекти за
стриктно спазване на мерките за биосигурност и входящият контрол в обектите.
Отговорник: Официални лекари на общини
(ОВЛ)
Срок: 03.01.2017 г.
5. Проверки с представителите на орнитоложките и ловно-рибарските дружества
и държавните лесничейства за наличие на болни и умрели диви мигриращи птици.
Отговорник: официални лекари на общини
(ОВЛ) и РДГ
Срок: постоянен
6. Недопускане излизането на птици извън дворовете на стопаните и контакт
между домашни и диви птици.
Отговорник: Собствениците на животновъдни
обекти и кметове на населени места
Срок: постоянен
7. Съхраняване на фураж в закрити помещения.
Отговорник: Собствениците на животновъдни
обекти
Срок: постоянен
8. Повеждане на информационна кампания за собствениците на домашни птици,
ловците, съветите по ловно стопанство при държавните горски и ловни стопанства и
ветеринарните специалисти.
Отговорник: официални лекари на общини
(ОВЛ) и кметовете по населени места
Срок: постоянен
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9. Незабавно информиране на официален ветеринарен лекар за всички намерени
умрели диви птици, както и при завишена смъртност в стопанства с домашни птици.
Отговорник: РДГ, ЛРД и собствениците на
животновъдни обекти
Срок: постоянен
10. Незабавно информиране на кметовете по населени места и собствениците на
птицевъдни обекти за актуалната епизоотична обстановка.
Отговорник: ОВЛ
Срок: изпълнено
11.

Засилени мерки за проследяване движението на птици.
Отговорник: ОДБХ
Срок: постоянен

12.

Засилен контрол при транспортиране и предвижването на птици.
Отговорник: МВР и ОДБХ
Срок: постоянен

Г-н Станчев предложи приетите мерки на настоящото заседание, както и
заповедта на Министъра на земеделието и храните да бъдат изпратени по електронна
поща на членовете на Комисията и кметовете на общини в област Русе. С това дневният
ред беше изчерпан и Председателят на Комисията закри заседанието.

СТАНИМИР СТАНЧЕВ
Заместник областен управител и
Председател на Постоянно действащата
междуведомствена областна епизоотична комисия
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