
 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ ОКД-11-05-4 
     05.01.2017 г.                                    

                                                                         
 

ПРОТОКОЛ 
от заседание на Областната епизоотична  комисия  

 

Днес, 04.01.2017 г. от 14:00 часа в зала „Пресцентър” на Областна 
администрация - Добрич се проведе заседание на Областна епизоотична 
комисия. Срещата председателства г-жа Детелина Николова – Областен 
управител на област Добрич. На заседанието присъстваха: 

Приложен присъствен списък. 
Г-жа Николова благодари на присъстващите за бързото отзоваване и 

поздрави всички с настъпилата 2017 година, като пожела новата година да 
донесе здраве и благополучие.  

Тя сподели, че повода за свикване на комисията е съгласно Заповед № 
РД-09-1024/29.12.2016 г. на Министъра на земеделието и храните, относно 
констатирани огнища на болестта инфлуенца (грип) по птиците при домашни и 
диви птици в България, и постъпило писмо от директора на Областна дирекция 
по безопасност на храните – Добрич, регистрирано в деловодството на Областна 
администрация – Добрич с вх.№ ОКД-11-05-4/30.12.2016 г. на 03.01.2017 г. с 
уведомително писмо е свикано  днешното работно заседание на Областната 
епизоотична комисия. 

 На заседанието, освен постоянните членове на Областна епизоотична 
комисия (8 члена), предвид заповедта на Министъра на земеделието и храните 
и важността на проблема присъстваха и директора на регионалната дирекция по 
горите – Варна, с изнесен офис в Добрич, директора на териториална дирекция 
на ДАНС, началниците на гранично полицейско управление Генерал Тошево и 
Каварна. 
           След встъпителното си слово, г-жа Николова предложи проект на дневен 
ред определен от д-р Брайкова:  

1. Запознаване на членовете на комисията с актуалната епизоотична 
обстановка в България, по отношение на заболяването инфлуенца по птиците; 

 Докладчик: д-р Борислав Каменов - началник на отдел 
„Здравеопазване на животните“ към Областна дирекция по безопасност на 
храните - Добрич 

2. Запознаване на членовете на комисията със Заповед №РД 11-
1024/29.12.2016 г. на Министъра на земеделието и храните, относно 
констатирани огнища на болестта инфлуенца / грип при домашните и диви птици 
в България, и набелязване на конкретни мерки за предотвратяване на 
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проникването и разпространението на болестта на територията на Област 
Добрич. 

 Докладчик: д-р Розалина Брайкова - директор на Областна дирекция 
по безопасност на храните – Добрич 

3. Въпроси/ Други. 
Проекта на дневен ред бе приет единодушно от Епизоотичната комисия. 
По приетия дневен ред г-жа Николова  даде думата на д-р Борислав Каменов. 
Д-р Каменов по първа точка от дневния ред информира присъстващите, че  

считано от 16-ти декември до днешна дата са констатирани 21 огнищата на 
Инфлуенца при птиците при домашни стада от пет административни Области на 
страната - Видин, Враца, София-област, Пловдив и Монтана. Констатирано е 
едно огнище на болестта при диви птици в Област Ямбол. 

 Поради констатирани огнища на заболяването в Област Пловдив и високата 
концентрация на промишлени птицевъдни обекти в областта, с цел максимално 
бързо да бъде ограничено и ликвидирано заболяването е взето решение за 
умъртвяване по хуманен начин на всички птици във ферми, в които не са 
въведени мерки за биосигурност в радиус един километър около констатираните 
огнища.  

За област Добрич реалната заплаха идва от мигриращите птици прелитащи 
от Република Румъния, където близо до гр. Констанца са регистрирани три 
огнища. 

Той заяви, че всички ветеринарно-медицински служби на територията на 
осемте общини са уведомени на 03.01.2017 г.  

Г-жа Николова благодари на д-р Каменов и даде думата на д-р Брайкова по 
втора точка от дневния ред.  

Относно втора точка от дневния ред д-р Брайкова запозна присъстващите  
със Заповед № РД 09-1024/ от 29.12.2016 г. на Министъра на земеделието и 
храните по отношение на констатирани огнища на високо патогенната 
Инфлуенца при домашни и диви птици в България. Тя заяви, че инфлуенцата 
при птиците се характеризира с почти 100% заболяемост и смъртност.  За 
диагностициране на инфлуенца по птиците в специализирана лаборатория се 
изпращат за изследване, намерени пресни фекалии от мигриращи болни птици. 
Тази препоръка се отнася най вече за птици намерени в Шабленското и 
Дуранкулашкото езера, Тузлата и всички други водоеми на територията на 
областта, където зимуват прелетни птици. Тя подчерта, че инфлуенцата е 
опасна за хората. За предпазване на птиците, фермерите трябва да знаят и 
спазват следните мерки: не се допуска домашните птици да контактуват с болни 
от инфлуенца птици и мигриращи диви птици. За целта се забранява 
отглеждането на домашни птици на открито, особено в селища, където в близост 
презимуват или прелитат мигриращи птици. Прекратява се всякакъв достъп на 
диви птици до фуража с който се изхранват домашните птици. 

В случай на съмнение за инфлуенца по птиците незабавно се уведомява 
обслужващият ги ветеринарен лекар или кмета на населеното место, като се 
налагат пълни карантинни мерки, като не се забравя, че заболяването може да 
се предаде, чрез персонал, инвентар и превозни средства.  

Ловците трябва да предават всеки намерен труп на прелетна птица на най-
близката ветеринарна служба. 

Д-р Брайкова съобщи още, че до края на януари има създадена организация 
и график за дежурства, както и разкрита телефонна линия, на която гражданите 
могат да подават сигнали при съмнение за заболяване по домашните и диви 
птици.  

 Тя информира, че на 28.12.2017 г. в Министерство на земеделието и горите 
се е провело експертно заседание във връзка с появата и разпространението на 
болестта Инфлуенца по птиците. Взето е решение в срок до 06.01.2017 г. да се 
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проведат съвещания на комисиите по ловно стопанство към държавните горски 
и ловни стопанства за запознаване с болестта Инфлуенца по птиците – „птичи 
грип“, както и с мерките за наблюдение и ограничаване на нейното 
разпространение. 

Г-жа Николова предложи проект на решение относно набелязване на 
конкретни мерки за разпространението на болестта на територията на областта. 

След приключване на обсъждането Областната епизоотична комисия прие 
единодушно следните превантивни мерки: 

 в срок до 11.01.2017 г. кметовете на осемте общински 

администрации, намиращи се на територията на областта, да свикат общинските 

епизоотични комисии и да набележат конкретни мерки за предотвратяване на 

проникването и разпространението на болестта, на територията на съответната 

община; 

 В изпълнение на гореизложеното да уведомят писмено 

председателя и секретаря на Областната епизоотична комисия, в срок до 

13.01.2017 г. 

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

 
 
 
 Председател: ……….…………. 
                    ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА 
                    Областен управител на област Добрич 
 
 

Протоколчик: .…………………  
                   НАДЕЖДА МИХАЙЛОВА 
                    Специалист в Дирекция АКРРДС 
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