РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

УТВЪРДИЛ:
ИВО ИВАНОВ
И.Д. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК
(Съгласно Заповед РД-177 от 02.12.2020 г.)

ПРОТОКОЛ
от онлайн заседание на Областната епизоотична комисия
Днес, 08.12.2020 г. от 11:00 часа се проведе онлайн заседание на Областната
епизоотична комисия, в следния състав:
1. Г-н Иво Иванов – Зам.-областен управител на област Перник
2. Г-жа

Изабела

Борисова

–Директор

Дирекция

АКРРДС

администрация Перник
3. Д-р Ваня Банкова – Секретар на ОЕК
4. Д-р Елза Драгомирова – Директор на ОДБХ – Перник
5. Д-р Божилов – Представител на ОДБХ – Перник
6. Г-н Радослав Радославов – Представител на община Перник
7. Г-жа Детелина Виденова – Представител на Община Брезник
8. Комисар Васил Василев – Представител на ОД на МВР – Перник
9. Инж. Емилия Ваклинова – Директор ОПУ - Перник
10. Д-р Славея Гарова – Представител на РЗИ – Перник
11. Инж. Веселин Владов – Представител на ТП на ДГС Радомир
12. Инж. Георги Георгиев – Представител на ТП на ДГС Трън
13. Г-жа Камелия Борисова – Представител на ТП на ДГС Земен

в

Областна

Заседанието бе открито в 11:00 часа с приветствени думи на г-н Иванов,
след което той предложи следния дневен ред за заседанието:
1. Епизоотичната

обстановка

по

отношение

на

болестта

Високопатогенна

инфлуенца по птиците;
2. Изпълнение на Програмата за ерадикация на болестта бяс в Република
България;
3. Приемане на изменения в Правилника за организацията и дейността на
Постоянната епизоотична комисия на област Перник.
Дневният ред бе подложен на гласуване и приет с пълно единодушие.
По точка 1 от дневния ред г-н Иванов даде думата на д-р Драгомирова и
д-р Божилов.
Д-р Божилов поясни, че заболяването Високопатогенна инфлуенца по
птиците е силно заразно вирусно заболяване по домашните и дивите птици,
характеризиращо се с тежки неврологични нарушения, хеморагична диатеза и
лезии по различните органи и системи, което може да доведе до 100% смъртност
при кокошевите птици.
В тази връзка д-р Драгомирова предложи следните превантивни мерки за
недопускане на заболяването на територията на областта:
1.

Да се проведат незабавно заседания на Общинските епизоотични комисии в

общините на територията на областта и да се одобрят конкретни мерки за
недопускане на заболяването Инфлуенца по птиците /птичи грип/ на територията
на съответната община.
Кметовете на общини, чрез кметовете на кметства и кметски наместници, да
създадат

необходимата

организация

за

информиране

на

собствениците

на

промишлени птицевъдни ферми; частни стопани, отглеждащи птици в личен двор;
ловци; дивечовъди и други лица, имащи отношение към дивите и свободно
живеещи птици, относно спазване на общите ветеринарно-санитарни мерки.
2.

Собствениците и управителите на промишлени птицевъдни ферми да

разпоредят спазване на следните правила:
-

Дезинфекция на влизащи и излизащи превозни средства във фермите;

-

Забрана за влизане на външни лица във фермите;

-

Ползване на „мокри“ филтри от персонала, пряко зает в производствения
процес;

-

Ползване на лични предпазни средства от персонала, пряко зает в
2300 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1Б
тел.: +359 76 649 910, факс: +359 76 604 755
e-mail: oblast@pk.government.bg
web: www.pk.government.bg

2

производствения процес;
-

Предпазване на фуражните суровини и готовия фураж от контакт със
свободно живеещи птици;

-

Водене на регистър на всички работници, пряко заети в производствения
процес;

-

Незабавно сигнализиране на обслужващия ветеринарен лекар и на найблизкия държавен ветеринарен лекар за завишена заболеваемост или
смъртност при отглежданите от тях животни.

3. Частните стопани, отглеждащи птици в личен двор, да спазват следните
правила:
- Да не пускат извън двора домашните птици, а водоплаващите – във
водоеми, обитавани от диви и диви прелетни птици;
- По възможност да отглеждат разделно в двора си водоплаващите от
другите видове птици;
- При непосредствена опасност от заболяване да отглеждат птиците в
затворени помещения, за да се избегне контакт с други свободно живеещи
птици;
- При поява на каквото и да е заболяване или смърт на птици, незабавно
да уведомят обслужващия ги ветеринарен лекар или кмета на населеното
място;
- Да не се пипат заболели или умрели птици с голи ръце, а само с
предпазни средства. Да не се допускат деца до тях.
4. Ловци, дивечовъдни, биолози, еколози и др. да спазват следните правила:
- Да уведомяват ветеринарно-медицинските специалисти за промяна в
поведението на птиците и забелязана смъртност при тях;
- Да ползват предпазни средства и да спазват лична хигиена при контакт
с умрели птици и такива с променено поведение.
Мерките да се доведе до знанието на кметовете на общини, а чрез тях до
кметовете на кметства и кметски наместници, за изпълнение.
Г-н Иванов подложи на гласуване предложението на д-р Драгомирова,
което бе прието с единодушие. По втора точка от дневния ред той отново даде
думата на д-р Дагомирова.
Д-р Драгомирова запозна накратко членовете на Областната епизоотична
комиисия с целите и задачите на Програмата за за ерадикация на болестта бяс в
Република България.
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Тя докладва, че на територията на Република България от 2009 г. се
изпълнява Програма за ерадикация на болестта бяс. Програмата включва двукратно
годишно провеждане на орална ваксинация срещу бяс по лисиците чрез въздушно и
ръчно разпространение на васкинални примамки в 50 км. зони в сухопътните
граници на страната и 20 км. зони по поречието на р. Дунав, мониторинг на
ефективността на ваксинацията и надзор на болестта.
Програмата се одобрява и съфинансира от Европейската комисия като за
целта страната ни следва да гарантира правилното й изпълнение и ефективността от
прилаганите мерки – допълни тя.
Недостатъчният брой проби от лисици/чакали, отстреляни във ваксиналните
зони или намерени умрели екземпляри обаче компроментира изпълнението на
Програмата.
Посочи също, че след отправения апел към Областна админстрация Перник за
оказване на съдействие и координация на действията с ловните дружинки и горските
стопанства

на

територията

на

областта

са

получили

16

проби

от

отстреляни/намерени мъртви лисици.
Д-р Драгомирова изрази надежда тази тенденция да се запази и в бъдеще.
Г-н Иванов благодари на д-р Драгомирова за запознаването на членовете
на ОЕК с Програмата и премина към т. 3 от дневния ред, където подложи на
гласуване представения предварително на членовете проект на Правилник за
организацията и дейността на Постоянната епизоотична комисия на област
Перник.
Присъстващите членове на Комисията единодушпо приеха предложения
Правилник.
Г-н Иванов благодари за присъствието и поради изчерпване на дневния
ред и липса на допълнителни коментари и запитвания, заседанието бе закрито.

Изготвил: Д-р Ваня Банкова – Секретар на ОЕК
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