ОДОБРИЛ:

/П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ № 1
от проведено заседание на Постоянно действащата междуведомствена областна
епизоотична комисия
05.02.2015 г. – Зала 1
Заседанието на Областната епизоотична комисия започна в 14.00 часа при
наличие на 12 от 13 членове на комисията или техни заместници. На заседанието
присъства и областният управител г-н Стефко Бурджиев.
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 във връзка с
писмо вх. № 37-00-5/02.02.2015 г. на директора на Областна дирекция по безопасност
на храните и в изпълнение на т. VI, 2 от Заповед № РД 11-178/02.02.2015 г. на
Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните относно
констатирано огнище на Инфлуенца по птиците в с. Константиново, област Бургас.
Г-н Станчев представи и подложи на гласуване дневния ред на заседанието:
1. Информация относно болестта Инфлуенца по птиците и представяне на
епизоотичната обстановка по отношение на заболяването в Р България;
2. Обсъждане на предложения за мерки, които да бъдат предприети с цел
опазване здравето на животните;
3. Разни.
Предложения за допълнения и промени не постъпиха и дневният ред беше приет
единодушно.
По т. 1 и т. 2 от дневния ред на заседанието, Председателят на Комисията даде
думата на д-р Андриан Райков директор на Областна дирекция по безопасност на
храните – Русе.
Д-р Райков информира присъстващите, че провеждането на това заседание е на
основание на получена Заповед №РД 11-178/02.02.2015г. от Изпълнителният Директор
на БАБХ проф.Моллов до ОДБХ в цялата страна. Заповедта е издадена във връзка с
констатирано огнище на болестта Инфлуенца/грип/-Н5N1 в животновъден обект, в
който се отглеждат птици само за лични нужди, намиращ се в с. Констатниново,
община Камено, област Бургас. Към настоящият момент в засегнатото населено място с. Константиново е организирано от страна на ОДБХ-Бургас принудително убиване по
хуманен начин и загробване на всички възприемчиви и контактни птици; унищожаване
чрез загробване на всички птичи продукти; извършване на механично почистване и
неколкократни дезинфекции на помещенията за птици, оборудването, транспортните
средства, на дворовете и улиците в населеното място; почистване и дезинфекция на
транспортните средства, които влизат и излизат от животновъдните обекти, в които се
отглеждат птици. Определени са две зони:

• Три /3/ км предпазна зона около огнището, в която влиза с.Константиново;
• Десет /10/ км наблюдавана зона около огнището, в която влизат следните
населени места: община Бургас - кв. Меден Рудник и кв. Горно Езерово, с.
Върли Бряг, с. Димчево; община Камено- с. Черни връх, с. Полски извор и с.
Ливада; община Средец - с. Драчево и с. Дебелт; община Созопол - с. Присад
В двете зони са забранени търговията и придвижването на домашни птици,
други птици, отглеждани на закрито, техните яйца за люпене и продукти с произход от
такива птици; търговията и придвижването на продукти от див пернат дивеч,
предназначени за консумация от хора; изнасянето на тор, течна екскрементна смес,
торова постеля; разселване на птици за подновяване на дивечовия запас. В селищата,
разположени в тези зони е организирано извършване на преброяване, регистрация и
клинични прегледи на отглежданите птици в тях. Организирано е и извършване на
клинични прегледи на птиците, отглеждани в останалите селища на територията на
област Бургас.
Д-р Райков обясни, че след получаването на Заповедта на Изпълнителният
Директор на БАБХ, ОДБХ-Русе е в състояние на повишена епизоотична готовност.
Предстои още да се организира извършването на съвместни проверки с представители
на орнитоложките дружества, ловно-рибарските дружества и на държавните
лесничейства за наличие на болни или умрели диви птици и вземане на проби; да се
организира извършване на постоянен ветеринарномедичински контрол за спазване на
мерките за био-сигурност в животновъдните обекти; да се извърши проверка на
изправността на дезинфекционната техника; да се организира извършването на
периодични клинични прегледи и сондажни вирусологични изследвания на домашни
птици; да се организират постоянни дежурства на ветеринарномедицински специалисти
в празничните и почивни дни на „горещи” телефони, на които да се получават сигнали
за повишена смъртност при домашни птици или открити трупове на диви птици.
Също така е необходимо да се разпореди на собствениците на животновъдни
обекти, в които се отглеждат птици само за лични нужди да не допускат излизането на
птиците извън дворовете и контакта им с диви птици; да съхраняват в закрити
помещения фуража, с който изхранват птиците; да създадат условия за разделно
отглеждане на домашни патици и гъски от други видове домашни птици; да уведомят
незабавно обслужващия обекта ветеринарен лекар или кмета на населеното място при
отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена
смъртност.
На собствениците на фуражни предприятия ще бъде разпоредено да
предприемат мерки за съхраняване на произведените фуражи в затворени помещения,
за да се предотврати достъпа на диви/прелетни птици; за инсталиране на устройства,
предназначени за прогонване на птиците на територията на фуражните предприятия; за
незабавно почистване на разпиления фураж при производството и товаренето му на
територията на фуражния завод или цех. С цел осигуряване на необходимите мерки за
биосигурност по отношение на хора и транспортни средства е необходимо да се въведе
пропускателен режим; да се извърши почистване и дезинфекция на ходовата част на
влизащите транспортни средства, а транспортните средства, с които се превозва
фуража да бъдат покрити.

Също така се забранява провеждане на изложби, пазари или други събирания на
домашни или други птици; ловът на пернат дивеч; достъпът на външни лица и
любителския риболов във водоемите и местата, обитавани от диви мигриращи птици.
След своето изложение, д-р Райков даде думата на д-р Николай Ненов – гл.
инспектор в отдел Здравеопазване на животните в ОДБХ – Русе.
Д-р Ненов запозна присъстващите с презентация на тема „Птичият грип се
завръща!”. (Приложение 1).
В нея на кратко бяха представени последните констатирани случаи на
заболяването; факти, които трябва да знаем за птичия грип; разпространение на вируса
при миграция на птиците; надзор на инфлуенцата по птиците; етиология на болестта;
клинични признаци на болестта; лабораторна диагноза; начин на заразяване и
предпазни мерки.
Г-н Станчев благодари на д-р Райков и д-р Ненов и даде думата за коментари.
Такива не постъпиха. Той изрази и благодарност към членовете на Комисията за
бързата реакция през месец декември 2014 г. във връзка с възникналия проблем с
дейността на екарисажите. Той подчерта, че Комисията може да работи бързо и
адекватно и благодари за намесата тогава на ОБДХ – Русе и д-р Райков. Г-н Станчев
информира, че въпреки добрата новина, че на територията на област Русе няма
констатиран случай на птичи грип, Комисията трябва да работи с цел да се извърши
превенция.
Г-н Станчев запозна членовете на комисията с проекта за решения. След
кратка дискусия и предложения за корекции от страна на г-н Розали Коев, гл. експерт в
Регионална дирекция по горите и г-жа Светлана Иванова, началник отдел „ККОС” в
Регионална инспекция по околна среда Русе Постоянно действащата
междуведомствена областна епизоотична комисия прие единодушно следните решения:
1. С цел предпазване и ограничаване проникването на заболяването Инфлуенца
(грип) по птиците на територията на област Русе е необходимо да бъдат
предприети следните мерки:
• да се уведомят собствениците на птицевъдни обекти на територията на област
Русе за усложнената епизоотична обстановка и да се засилят мерките за
биосигурност в обектите;
Отговорник: ОДБХ гр. Русе
Срок: незабавно
• да се уведомят Сдружение ловно-рибарско дружество „Филип Тотю” - гр. Русе,
Сдружение ловно-рибарско дружество „Сокол” – гр. Бяла, ТП Държавно горско
стопанство – Бяла и ДП Държавно ловно стопанство „Дунав” Русе за забраната
на лов на пернат дивеч на територията на област Русе;
Отговорник: ОДБХ гр. Русе
Срок: незабавно
• да се уведомят собствениците на фуражни предприятия на територията на
област Русе за усложнената епизоотична обстановка и да предприемат
необходимите мерки;
Отговорник: ОДБХ гр. Русе
Срок: незабавно

• да се изготви график за постоянни дежурства на ветеринарномедицински
специалисти от ОДБХ гр. Русе през празничните и почивни дни;
Отговорник: ОДБХ гр. Русе
Срок: незабавно
• да се извършва постоянен контрол за спазване мерките за биосигурност в
птицевъдните обекти;
Отговорник: ОДБХ гр. Русе
Срок: незабавно
• да се приведе в изправност дезинфекционната техника;
Отговорник: ОДБХ гр. Русе
Срок: незабавно
• да се забрани провеждането на пазари и изложби на домашни и други птици на
територията на област Русе;
Отговорник: кметове на общини
Срок: незабавно
• да се упражни контрол по спазване на забраната за лов на пернат дивеч и
достъпа на външни лица и любителски риболов във водоемите и местата,
обитаващи диви мигриращи птици.
Отговорник: Регионална дирекция по горите – Русе, ДП Държавно ловно
стопанство „Дунав” Русе, ТП Държавно горско стопанство – Бяла, РИОСВ –
Русе, Дирекция на Природен парк „Русенски Лом”, ИАРА
Срок: незабавно
2. Да се изготви заповед на Областния управител, с която да се свикат спешно
Общинските епизоотични комисии с оглед предприемане на действия за
предпазване и ограничаване проникването на заболяването Инфлуенца (грип) по
птиците на територията на Общините в област Русе
Отговорник: Областна администрация - Русе
Срок: незабавно
3. Да се уведомят кметовете на Общини в област Русе за необходимостта от
предприемане на мерките, предложени на заседанието на Постоянно
действащата междуведомствена областна епизоотична комисия.
Отговорник: Областна администрация - Русе
Срок: незабавно
По отношение необходимостта от изготвяне на заповед на Областния управител,
г-н Бурджиев предложи ОДБХ – Русе да подготвят проект, който да се съгласува от
юристите в Областна администрация – Русе.

По точка 3 от дневния ред „Разни”, Председателят на Комисията даде думата
на членовете на Комисията за коментари, предложения и въпроси. Такива не
постъпиха.
С това беше изчерпан дневния ред и г-н Станимир Станчев благодари на
присъстващите и закри заседанието.
/П/
СТАНИМИР СТАНЧЕВ
Заместник областен управител и
Председател на Постоянно действащата
междуведомствена областна епизоотична комисия

