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П Р О Т О К О Л   № 5 /25. 11. 2014 г. 

НА ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ 

  

Днес, 25.11.2014 г. от 10.30 ч. в конферентната зала на Областна администрация 

Стара Загора се проведе заседание на Областната епизоотична комисия в област Стара 

Загора.  

Заседанието бе свикано от Областния управител на област Стара Загора на 

основание чл.128 от Закона за Ветеринарно-медицинската дейност  и писмо с Вх. № РР-

177/20.11.2014г. от д-р Дамян Миков, Директор на Областна дирекция по безопасност 

на храните - Стара Загора относно констатирани огнища на болестта Инфлуенца по 

птиците в Кралство Холандия, Федерална Република Германия и Великобритания и 

Заповед № РР-11-1824/18.11.2014г. на Изпълнителния директор на Българската агенция 

по безопасност на храните. 

На заседанието присъстваха 7 от членовете на Областната епизоотична комисия, 

съгласно приложения присъствен лист, представители на общинските епизоотични 

комисии без право на глас /съгласно чл.2 т.4 от Правилника за организацията и 

дейността на Областната епизоотична комисия/, експерти от Областна администрация 

Стара Загора. 

    Заседанието на Областната епизоотична комисия бе открито от г-жа 

Димитринка Петрунова – Областен управител на област Стара Загора, която 

съобщи наличието на кворум и запозна членовете на комисията с проекта на Дневния 

ред.  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Обсъждане и приемане на мерки за предотвратяване на опасността от 

заболяването Инфлуенца по птиците и проникването на територията на областта от 

диви мигриращи птици. 

Докладва:  д-р Дора Божилова Генчева –  главен инспектор,  отдел 

„ Здравеопазване на животните” при Областна дирекция  по 

безопасност на храните - Стара Загора 
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След изчитане на проекта, Председателят даде думата на членовете на комисията 

за предложения за включване на нови точки в Дневния ред.  

Поради липса на други предложения, г-жа Петрунова прeдложи членовете на 

комисията да гласуват така предложения Дневен ред. След единодушно гласуване бе 

одобрен и приет предложения Дневен ред за провеждане на заседанието. 

По точка първа от Дневния ред, във връзка с изпълнение на Заповед № РД 11-

1824/18.11.2014 г. на изпълнителния директор на БАБХ във връзка с констатирани 

огнища на Инфлуенца по птиците в Кралство Холандия, Федерална Република 

Германия и Великобритания и опасността заболяването да проникне на територията на 

страната ни от диви мигриращи птици д-р Дора Генчева - гл. инспектор, отдел "ЗЖ" 

при ОДБХ – Стара Загора представи на присъстващите обстоен доклад, съдържащ 

следната информация: 

1. Въведение 

2. Клинични признаци на заболяването 

3. Мерки за предотвратяване на разпространението на болестта. 

4. Значение за здравето на хората и животните. 

На присъстващите бяха раздадени : "ПЛАН за съобщаване при съмнение за 

възникване на заболяване по птиците" и информационна табела : "ВНИМАНИЕ !!! 

КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ ОТ ПТИЧИ ГРИП" с координати за официалните 

ветеринарни лекари за съответната община. 

      Д-р Дора Генчева подчерта, че смъртността при домашните птици, заразени с вируса, 

на практика е 100%. Пренасянето на вируса става главно чрез фекалиите на болни птици. 

Заболяването протича изключително бързо, като времето от заразяването до смъртта е в 

рамките на 12 до 48 часа. Д-р Генчева посочи конкретните мерки, които собствениците на 

домашни птици да предприемат, за да се предотврати опасността от заболяването и 

проникването на диви мигриращи птици – евентуални носители на вируса: 

1. Всеки ден стопаните да следят за здравословното състояние на птиците. При 

повишена смъртност, веднага да съобщят на ветеринарния лекар, обслужващ 

фермата и официалния ветеринарен лекар от отдел "ЗЖ" при ОДБХ - Стара Загора. 

2. Птиците да не излизат на улицата - да се държат затворени в двора. 

3. Да не се допуска влизане на външни лица. 

4. Фуражът (храната) да се държи в затворени помещения. 
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5. При закупуване на нови птици те трябва да се държат поне 2 (две) седмици 

изолирани от останалите, в затворено помещение. 

6. Да не се допуска влизане на външни животни като кучета, котки и други. 

7. Да се отглеждат отделно патиците от птиците от кокошевия вид.  

8. Да се извършва дезинфекция на обувките и ръцете преди влизане във фермата. 

9.  Да не се дoпуска контакт с птици, живеещи в дивата природа.  

10. Пoилките и хранилките да са под навес или в затворено помещение. 

 

     Г-жа Петрунова благодари на д-р Генчева за предоставената информация и даде 

думата на присъстващите за въпроси и мнения по доклада и мерките, предложени в 

доклада.  

     Д-р Дамян Миков, Директор на Областна дирекция по безопасност на храните - 

Стара Загора уточни, че в случай на завишена смъртност или съмнение за заболяване, 

собственикът незабавно трябва да уведоми обслужващия го ветеринарен лекар или 

кмета на населеното място, които от своя страна е необходимо да съобщят на 

официалния ветеринарен лекар на общината от отдел ЗЖ при ОДБХ – Стара Загора.  

     Д -р Миков посочи още, че при излет ловците трябва да предават всеки намерен 

труп на прелетна птица в ОДБХ – Стара Загора.  

      Г-жа Петрунова постави въпроса опасно ли е заболяването за хората и какво се 

очаква от членовете на Областната епизоотична комисия и присъстващите на днешното 

заседание за предотвратяване на опасността от зараза. 

Д-р Миков информира присъстващите, че вирусът е слабо патогенен, но 

смъртността е неизмеримо висока при птиците, а за самия човек е веролентен/ каквито 

случаи има в Източния свят/. Д-р Миков уточни, че се очаква от членовете на 

Областната епизоотична комисия и тук присъстващите представители на държавни 

структури и общини спешно провеждане разяснителна кампания и затягане на мерките 

за контрол. Д-р Миков увери Областния управител, че Българската агенция по 

безопасност на храните е осигурила превантивен контрол и ще предостави на общините 

координатите на всички ветеринарни лекари, които ще отговарят за отделните общини. 

      Г-жа Петрунова благодари на д-р Миков за изчерпателния отговор и поради липса 

на други изказвания предложи да се премине към гласуване приемането на Мерки за 

предотвратяване на разпространението на болестта. 

      След единодушно гласуване на мерки за предотвратяване на опасното заболяване   

Областната епизоотична комисия  
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                                                        Р Е Ш И: 

 

Да се разпореди кметовете и кметските наместници по места да информират 

собствениците на птицевъдни обекти тип "заден двор" : 

 

1. да не допускат излизането на птиците извън дворовете на стопаните; 

 

2. да не допускат контакт между птици, живеещи в дивата природа и 

домашни птици; 

 

3. да съхраняват в закрити помещения фуража, с който изхранват птиците; 

 

4. да създадат условия за разделно отглеждане на домашни патици и гъски 

от други видове домашни птици; 

 

5. да уведомяват незабавно обслужващия обекта ветеринарен лекар или 

кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние 

на отглежданите птици или при завишена смъртност. 

 

            Г-жа Петрунова  благодари на присъстващите за участието им в заседанието на 

Областната епизоотична комисия и поради изчерпване на Дневния ред обяви същото за 

закрито. 

 

 

Димитринка Петрунова, 

Областен управител и Председател на  

Областната епизоотична комисия 

 

Радка Михайлова, 

Главен експерт РРТУ 

Протоколист 


