
 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ ОКД-11-05-1 
     10.02.2017 г.                                    

                                                                         
 

ПРОТОКОЛ 
от заседание на Областната епизоотична  комисия  

 

Днес, 10.02.2017 г. от 10:00 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 

сподели, че повода за свикване на комисията е съгласно Заповед № РД 11-

282/08.02.2017 г. на Изпълнителния директор на Българската агенция по 

безопасност на храните /БАБХ/, в която са набелязани действия, които следва 

да бъдат предприети относно констатирано огнище на болестта  Инфлуенца А 

(грип) по птиците в животновъден обект с рег. №9679-0017, намиращ се в с. 

Смин, община Шабла, област Добрич, с оглед ликвидирането и ограничаването 

на разпространението на територията на област Добрич.  

Г-жа Николова информира присъстващите, че Областна администрация – 

Добрич е уведомена чрез писмо, отправено от д-р Розалина Брайкова – директор 

на Областна дирекция по безопасност на храните – Добрич на 08.02.2017 г., като 

за днешното заседание членовете на комисията са уведомени по надлежния ред. 

На заседанието, освен постоянните членове на Областна епизоотична комисия, 

предвид заповедта на Изпълнителния директор на Българската агенция по 

безопасност на храните и важността на проблема присъстваха и поканени 

представители на община Шабла и община Каварна. 

След встъпителното си слово, г-жа Николова предложи проект на дневен 

ред определен от д-р Брайкова: 

1. Запознаване със Заповед №РД 11-282/08.02.2017 г. на 

Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните 

/БАБХ/ за обявяване на първично огнище на Инфлуенца А (Н5) в животновъден 

обект с рег. № 9679-0017, намиращ се в с. Смин, община Шабла, област Добрич. 

Докладва: д-р Р. Брайкова – директор ОДБХ Добрич 
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2. Набелязване на конкретни мерки с оглед ликвидирането и 

ограничаването на разпространението на болестта Инфлуенца по птиците на 

територията на областта.  

Докладва: д-р Б. Каменов – началник отдел „ЗЖ“ и д-р А. Борисова – началник 

отдел „КХ“ при ОДБХ Добрич.  

3. Други. 

След като дневния ред бе приет единодушно г-жа Николова даде думата 

на д-р Розалина Брайкова - директор на Областната дирекция „Безопасност на 

храните" и секретар Областната епизоотична комисия, да запознае 

присъстващите с актуалната обстановка. 

Д-р Брайкова, представи накратко картината в областта по отношение на 

заболяването сред птиците. Тя заяви, че в заден двор в село Смин е първият 

регистриран случай на първично огнище в областта на болестта при домашни 

птици. Стопанинът сам подал сигнал на 31 януари 2017 г., след като забелязал, 

че в двора си има умрели кокошки. Обектът, който не е от стопанско значение, е 

бил посетен от ветеринарния лекар на община Шабла. Лекарят е взел проби, 

които са били изпратени за анализ в лаборатория в гр. София. На 08.02.2017 г. 

е получена заповедта, с която се обявява първичното огнище на заболяването 

при домашни птици в животновъден обект с рег. № 9679-0017, с която е 

разпоредено предприемане на необходимите мерки с оглед ликвидирането и 

ограничаването на разпространението на болестта инфлуенца по птиците. ОДБХ 

съвместно с представители на Община Шабла е посетила обекта, където 

останалите птици са били принудително убити и загробени при спазване на 

изискванията на закона. Екип на ОДБХ е извършил дезинфекция на обекта, 

двора, коша за фураж, пътеки и прилежащи територии. 

Община Шабла е уведомена да подготвят дезинфекционни площадки на 

входа и изхода на село Смин. Със заповедта на Изпълнителния директор на 

БАБХ са определени предпазна – 3 км. и 10-километрова наблюдателна зона. 

Областният управител, в качеството си на председател на Областна 

епизоотична комисия, благодари за експресната реакция и даде думата на д-р 

Каменов по втора точка от дневния ред. 

 Д-р Борислав Каменов - началник отдел „Здравеопазване" в ОДБХ 

запозна участниците в заседанието с основните мерки - ежедневна информация 

от стопаните на домашни птици до кметовете и кметските наместници в 

общините Шабла и Каварна за състоянието на домашните им птици и 

ежеседмичен преглед от регистрираните на територията на общините 

ветеринарни лекари. Той поясни, че най-важното в момента е стопаните да не 

пускат домашните си птици навън. Очаква се до средата на месец март прелетът 

на дивите птици да приключи и тази строга мярка тогава да отпадне. Д-р Каменов 

уведоми, че на нарушителите ще бъдат съставяни актове. Също така заяви, че 

е важно спазването на мярката, защото дивите птици отделят екскременти, които 

попадат в дворовете и са опасни.  

От ОДБХ отправиха специална благодарност за предприетите бързи 

мерки и оказаното съдействие на Община Шабла. 

Специалистът по екология в Община Шабла – г-жа Галя Камберова 

благодари за помощта от ОДБХ и сподели, че в рамките на деня ще са готови 

двете дезинфекционни площадки в село Смин, също така ще бъде извършена и 
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втора дезинфекция, а от 14:00 часа заседание ще проведе Общинската 

епизоотична комисия в Шабла. 

Г-жа Детелина Николова апелира за подкрепа от страна на медиите за 

повече гласност, за да стигне информацията до всички хора за недопускане 

разпространение на заразата. 

Поради изчерпване на дневния ред Областният управител закри заседанието 

и пожела на всички ползотворна работа. 

 

 

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

Изготвил протокола: .…………………  
                   НАДЕЖДА МИХАЙЛОВА 
                    Младши експерт в Дирекция АКРРДС 
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