
 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ ОКД-11-05-4 
     19.10.2017 г.                                    

                                                                         
 

ПРОТОКОЛ 
от заседание на Областната епизоотична  комисия  

 

Днес, 19.10.2017 г. от 15:00 часа в зала „Пресцентър” на Областна 
администрация - Добрич се проведе заседание на Областна епизоотична 
комисия. Срещата председателства г-н Живко Желязков – зам. областен 
управител на област Добрич. На заседанието присъстваха: 

Приложен присъствен списък. 
Г-н Желязков благодари на присъстващите за бързото отзоваване и 

сподели, че повода за свикване на комисията е съгласно Заповед № РД 11-
2102 от 18.10.2017 г. на Изпълнителния директор на Българската агенция по 
безопасност на храните, с която се обявява първично огнище на Инфлуенца А 
/грип/ по птиците в животновъден обект с рег. №9360-0939 за отглеждане на 
патици, яйценосно направление, собственост на „Мейпъл Лийф Полтри“ ЕООД, 
намиращ се в с. Стефаново, община Добрич, област Добрич. 

След встъпителното си слово, г-н Желязков предложи проект на  дневен ред 
определен от д-р Андонова: 

1. Запознаване със заповедите на Изпълнителния директор на БАБХ г. 
София за обявяване на огнище  на болестта инфлуенца по птиците и за 
предприемане на мерки за ограничаване и ликвидиране на болестта. 

2. Африканска чума свине - актуална епизоотична обстановка. 
3. Други. 
Проекта на дневен ред бе приет единодушно от Епизоотичната комисия. 

По приетия дневния ред г-н Желязков даде думата на д-р Анелия 
Андонова - секретар на Комисията. 

Д-р Андонова от ОДБХ Добрич запозна присъстващите със Заповедта на 
Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, 
като наблегна на определените предпазни зони, а именно три километровата 
предпазна зона около животновъдния обект, в която влиза с. Стефаново и 
десет километровата наблюдавана зона, в която влизат община Добричка, гр. 
Добрич, с. Драганово, с. Опанец, с. Богдан, с. Славеево, с. Соколник, с. Стожер, 
с. Пчелино, с. Поп Григорово, с. Плачи дол и с. Бранище. Заболяването е 
установено в животновъден обект № 9360-09-39, за отглеждане на патици. 
В определените зони се забранява търговията и превозването на птици и яйца 
за люпене. Предупредени са стопаните на животни да ги държат затворени в 
помещения, както и да съхраняват фуражите в закрити помещения. 
Служителите на ОДБХ извършват прегледи с цел недопускане 
разпространение на заразата. 

Тя информира, че е осигурен сух лед и птиците вече са умъртвени, като 
са спазени изискванията за хуманно убиване на животни. Д-р Андонова постави 
проблема с определяне на площадка за загробване на мъртвите животни, която 
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община Добричка е необходимо да посочи и недопускането на превозни 
средства до обекта до момента на овладяване на огнището. 

Г-жа Юнус – зам. кмет в община Добричка, заяви че работят по 
осигуряване на терен за загробване, като изчакват положителните становища 
на институциите, които към момента на заседанието бяха дадени устно. 

Г- н Живко Желязков предложи създаване на два поста за ограничаване 
на достъпа до фермата и мястото на загробване. Комисията реши да се 
постави само един полицейски пост – за спиране достъпа до фермата. 

По втора точка д-р Андонова информира членовете на Областната 
епизоотична комисия за заболяването Африканска чума по свинете, като 
добави, че има констатиран случай на болестта в Констанца, Румъния. Като 
превантивна мярка срещу разпространение на заболяването е забранено 
пренасянето на сурови храни през граничните пунктове. За спазването на 
забраната следят служители на Гранична полиция. 

След като се установи, че присъстващите на заседанието нямат повече 
въпроси, г-н Желязков закри заседанието и пожела на всички ползотворна 
работа. 

 
 
 
Председател: ……….…………. 
                    ЖИВКО ЖЕЛЯЗКОВ 
                    Зам. областен управител на област Добрич 
 
 
 

Протоколчик: .…………………  
                   НАДЕЖДА МИХАЙЛОВА 
                    Младши експерт в Дирекция АКРРДС 
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