
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКД-11-05-2 
31.03.2015г.                                    
                                                                         

ПРОТОКОЛ 
от заседание на Областната епизоотична  комисия  

 

Днес, 31.03.2015г. от 11:00 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 Николинка Минчева – Зам. 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; 
6. Илия Михайлов – Председател на сдружение „Ловно-рибарско дружество 

Добрич“ – гр. Добрич.  
Д-р Новоселска благодари на присъстващите за бързото отзоваване и 

сподели, че повода за свикване на комисията е Заповед № РД-11-
503/26.03.2015г. на Изпълнителния директор на Българска агенция по 
безопасност на храните (БАБХ), във връзка с констатирани случаи на болестта 
„Инфлуенца” (грип по птиците) на територията на Резерват Сребърна, област 
Силистра и набелязването на спешни мерки за предотвратяване 
разпространението на болестта. 

След встъпителното си слово, д-р Новоселска предостави думата на д-р 
Брайкова, която информира, че миналата седмица са установени смъртни 
случаи на къдроглави пеликани в Резерват Сребърна, и след получените 
резултати от направените проби е установена причината за смъртта на 
птиците, а именно „Инфлуенца“. 

Д-р Брайкова сподели  че ОДБХ Добрич е приведена в състояние на 
повишена епизоотична готовност. Службата разполага с необходимото 
предпазно облекло, техниката и инструментите са приведени 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 умрели и заболели диви птици. На 27.03.2015 г. /петък/ 
е извършен обход на Шабленското езеро, като не е установено наличие на 
умрели птици. Днес предстои такъв обход и на Дуранкулашкото езеро. 
Извършва се постоянен ветеринарномедицински контрол за спазване на 
мерките за сигурност. Извършват се периодични клинични прегледи и сондажни 
вирусологични изследвания на домашни птици, при които не е констатирано 
заболяването. 
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Директорът на ОДБХ Добрич добави, че по общини също ще бъдат свикани 

епизоотични комисии, за набелязване на мерки по места. 
По отношение на изложенията и пазарите на птици, д-р Брайкова увери, че 

на територията на областта същите са забранени.  
Д-р Брайкова сподели, че остава с сила разпореждането, собствениците на 

птици да не допускат излизането им извън дворовете, както и разделно 
отглеждане на домашни патици и гъски от други домашни птици. Отправени са 
препоръки за правилно съхранение на фуражите, както и за своевременно 
уведомяване на компетентните органи, в случай на повишена смъртност или 
отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици.  

Д-р Новоселска отправи запитване дали са констатирани случаи на умрели 
птици от страна на ловно-рибарското сдружение, дали те имат информация. 

Г-н Михайлов отговори, че няма никакви постъпили сигнали или 
информация за констатирани случаи. Като председател на сдружение „Ловно-
рибарско дружество Добрич“ той е заинтересован да не се допуска 
разпространение на болестта. По време на събрания на ловните сдружения се 
обсъжда въпроса, за да може да се реагира бързо при евентуално 
констатиране на умрели птици. 

Директорът на РД „ПБЗН” Добрич сподели, че служителите са инструктирани 
при констатиране на умрели животни незабавно да сигнализират в РЗИ и ОДБХ 
Добрич. 

Г-н Йорданов уведоми, че по общини ще се уведомят съответните районни 
управления „Полиция“. Той помоли за в бъдеще да се предоставя информация 
своевременно в ОД на МВР, за да може да се реагира бързо. 

Д-р Минчева поясни, че РЗИ има ангажимент към хората и при съмнение за 
възникване на „Инфлуенца”, редът за съобщавания, застращаващи здравето на 
човека е добре познат на специалистите. Към момента могат да се дават 
единствено указания за спазване на лична хигиена и избягване на контакт с 
птици. 

Д-р Новоселска отправи запитване дали има информация в други райони на 
страната да са констатирани случаи на болестта. 

Д-р Брайкова отговори, че освен единичният случай на територията на 
област Бургас преди 2 месеца е констатиран и един случай на умрели домашни 
птици в същата област, но е предотвратено разпространението на зараза.  

Областният управител изрази надежда, че благодарение на всички мерки, 
които ще се предприемат, разпространението на болестта ще бъде 
преустановено. 

След като се установи, че присъстващите на заседанието нямат повече 
въпроси, Областният управител закри заседанието и пожела на всички 
ползотворна работа. 
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