ОКД-11-05-1
30.01.2015г.

ПРОТОКОЛ
от заседание на Областната епизоотична комисия
Днес, 29.01.2015г. от 15:00 часа в зала „Пресцентър” на Областна
администрация - Добрич се проведе заседание на Областна епизоотична
комисия. Срещата председателства д-р Маргарита Новоселска - Областен
управител на област Добрич. На заседанието присъстваха:
1. Д-р Розалина Брайкова – Директор на Областна дирекция по
безопасност на храните гр. Добрич;
2. Д-р Светла Ангелова – Директор на Регионална здравна инспекция
Добрич;
3. Д-р Борислав Каменов – Началник отдел „Здравеопазване на животните”
към Областна дирекция по безопасност на храните Добрич;
4. Юлиян Йорданов – Началник сектор към ОД на МВР Добрич;
5. Дарин Димитров – Директор на Регионална дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението” Добрич
Д-р Новоселска благодари на присъстващите за бързото отзоваване и
сподели, че повода за свикване на комисията е Заповед № РД-11124/26.01.2015г. на Изпълнителния директор на Българска агенция по
безопасност на храните (БАБХ), във връзка с констатиран случай на болестта
„Инфлуенца” (грип по птиците) на територията на област Бургас и
набелязването на спешни мерки за предотвратяване разпространението на
болестта.
След встъпителното си слово, д-р Новоселска предостави думата на д-р
Брайкова, която сподели, че Изпълнителния директор на БАБХ е разпоредил на
Областната дирекция по безопасност на храните в Бургас своевременно да
предприеме мерки за недопускане разпространението на заболяването и увери
че случаят е единичен, с оглед на което за момента притесненията са излишни.
Д-р Брайкова сподели също, че ОДБХ Добрич е приведена в състояние на
повишена епизоотична готовност. При необходимост ще се отзове, ако са на
лице сигнали за заболели птици. Техниката и инструментите се привеждат в
изправност и са започнали съвместни проверки с представители на
орнитоложките дружества, лесничействата и ловно- рибарските дружества,
като към момента не е установено наличие на заболели птици. Извършва се
постоянен ветеринарномедицински контрол за спазване на мерките за
сигурност. Извършват се периодични клинични прегледи и сондажни
вирусологични изследвания на домашни птици, от които е констатирана липса
на заболяването.

По отношение на изложенията и пазарите на птици, д-р Брайкова увери, че
на територията на областта същите са забранени.
В тази връзка, д-р Брайкова сподели, че през м. ноември и декември 2014г.
е разпоредено на собствениците на птици да не се допуска излизане извън
дворовете, както и разделно отглеждане на същите. Отправени са препоръки за
правилно съхранение на фуражите, както и за своевременно уведомяване на
компетентните органи, в случай на повишена смъртност или заболяваемост на
птици.
В заключение, Директора на ОДБХ Добрич добави, че по общини също ще
бъдат свикани епизоотични комисии.
Областният управител сподели, че по отношение на другите институции, при
провеждане на предишни заседания на комисията, е заявен проблем с
кадровата обезпеченост.
Г-н Йорданов от ОД на МВР Добрич отговори положително на д-р
Новоселска, като постави въпроса какви действия следва да се предприемат, в
случай на констатиране на умрели птици, след постъпил сигнал в полицията и
какъв телефон да се използва при съмнение за наличие на заболяване.
Д-р Брайкова отговори, че следва да се извърши съвместна проверка с
представители на МОСВ и да се вземат проби на място. За съобщаване и
разясняване на въпроси, свързани с „Инфлуенца” могат да се използват
телефоните на ОДБХ и РЗИ.
Директорът на РД „ПБЗН” Добрич сподели, че служителите са инструктирани
при констатиране на умрели животни незабавно да сигнализират в РЗИ и ОДБХ
Добрич.
Областният управител отбеляза, че липсват представители на ловнорибарските дружества и разпореди да и бъде изпратен протокола с указания да
бъдат по-активни и след получаването му да представят информацията на
ловните дружини, като ги инструктират за проявяване на повишено внимание
относно разпознаване на болестта и мерките за предотвратяване на зараза.
Д-р Светла Ангелова поясни, че РЗИ има ангажимент към хората и при
съмнение за разпространение на „Инфлуенца”, редът за съобщавания
застращаващи здравето на човека е добре познат на населението. Към
момента могат да се дават единствено указания за спазване на лична хигиена
и избягване на контакт с птици.
Д-р Каменов уведоми, че са предприети необходимите действия
предотвратяване на зараза, като допълни, че основен решаващ фактор, за
разпространение на заболяването са големите водни площи обитавани от диви
птици като например тези в община Шабла, досега до които трябва да бъде
ограничен.
В допълнение, той сподели, че е необходимо да се обърне внимание на
отглеждането на домашни животни, като се следи да не се допуска извеждане
извън дворовете към големи водни басейни и се избягва досега с диви птици.
В заключение д-р Каменов предупреди да не се преекспонира болестта с
наличието на смърт от всички видове птици.
Областният управител изрази надежда, че благодарение на всички мерки,
които ще се предприемат, разпространението на болестта ще бъде
преустановено и даде думата на присъстващите журналисти за въпроси към
компетентните институции.
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На въпроса имало ли е през 2006 г. установен случай на птичи грип, д-р
Каменов отговори положително и допълни, че отново засегнати са били дивите
птици.
Следващият въпрос беше отправен конкретно към директора на РЗИ Добрич
и се състоеше в това, дали през изминалата година грипната епидемия е била
свързана с „птичи грип” и имало ли е усложнения от вируса.
Д-р Светла Ангелова опроверга съмнението и сподели, че усложненията са
причинени от стандартен грипен вирус.
След като се установи, че присъстващите на заседанието нямат повече
въпроси, Областният управител закри заседанието и пожела на всички
ползотворна работа.

Председател: ……….………….
Д-р Маргарита Новоселска
Областен управител
на Област Добрич
Секретар: ……………………….
Розалина Брайкова
Директор на Областна дирекция
по безопасност на храните
Протоколчик: .…………………
Димитрина Русева
Младши експерт
в Дирекция „АКРРДС”
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