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Вътр. № 1-356-1 / 27.03.2015 г. 

 

ПРОТОКОЛ №2  

Спешно заседание на Областна епизоотична комисия (ОЕК) 

Гр. Силистра, 27.03.2015 г. 

 

 Днес, 27.03.2015 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Областна администра-

ция Силистра във връзка със Заповед № РД 11-503/26.03.2015 г. на изпълнителния ди-

ректор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) и писмо на директора 

на Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) се проведе спешно заседание 

на Областната епизоотична комисия. Присъстваха 14 членове (представители) на ОЕК 

от общо 21 членове.  

 Областният управител г-н Ст. Бонев откри заседанието и даде думата на дирек-

тора на ОДБХ Силистра д-р Себахтин Халид.  

Д-р Халид направи ретроспекция на ситуацията в резервата Сребърна – на 23 

март е бил информиран за умрели пеликани, на 24 март сутринта е бил там и с персонал 

на ОДБХ и на резервата са извадили 21 трупа. Част от тях са изпратили за изследване в 

лаборатория в София, като на 4 аутопсирани трупа мускулестия стомах е бил пълен с 

паразити (глисти). Д-р Халид заяви, че се е надявал да не се стигне до тази диагноза, 

тъй като всички пеликани са били с тегло 4-5 кг при норма 10-11 кг. От вчера БАБХ е 

обявила, че се касае за птичи грип. Той припомни, че на 30 януари беше проведена об-

ластна епизоотична комисия, мерките от която не са отменени. На база вчерашната за-

повед на изпълнителния директор на БАБХ, той запозна присъстващите със своя запо-

вед за изпълнение на защитни мерки във връзка с профилактиката, ограничаването и 

ликвидирането на болестта грип по птиците на територията на област Силистра. Със 

заповедта се определят две зони  на предпазна и наблюдавана зона около огнището и 

конкретни организационни и контролни действия. На присъстващите бяха предложени 

за обсъждане и приемане следните мерки: 

І. Определя се:  

1. три /3/ км. предпазна зона около огнището, в която влизат ПР „Сребърна“ и с. 

Сребърна, община Силистра, област Силистра; 

2. десет /10/ км. наблюдавана зона около огнището, в която влизат следните на-

селени места: с. Ветрен, с. Айдемир и с. Полковник Ламбриново от община Силистра, 

област Силистра и с. Ситово, с. Попина и с. Поляна от община Ситово, област Силист-

ра. 
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ІІ. В зоните по т.  І се забранява: 

1. преместването и транспортирането на домашни птици или на други птици; 

2. изпращането на яйца за люпене, от животновъдски обекти, попадащи в зоните 

по т. І; 

3. търговията с прясно месо, мляно месо, месни заготовки, и месни продукти, от 

домашни птици с произход от тези зони и див пернат дивеч, взет от дивата природа от 

същите зони; 

4. транспортиране или разпространение на непреработен тор от стопанства с до-

машни птици или други птици, отглеждани на закрито; 

5. ловът на пернат дивеч или неговото изземване по друг някакъв начин от дива-

та природа; 

6. пускане на диви птици, отглеждани на закрито, на свобода в природата. 

ІІІ. Да се предприемат следните организационни и контролни действия: 

1. извършване на ежедневно наблюдение на здравния статус на дивите птици, 

обитаващи резерват „Сребърна“ и в случай на откриване на умрели птици взимане на 

проби за лабораторно изследване и загробване на труповете с извършване на дезинфек-

ция на мястото на загробване; 

2. преброяване на домашните птици във всички стопанства в зоните по т. І, кои-

то отглеждат домашни птици с търговска цел, и стопанства, отглеждащи домашни пти-

ци с нетърговска цел; 

3. осъществяване на постоянен, превантивен ветеринарномедицински контрол за 

спазване на мерките за биосигурност в регистрираните птицевъдни обекти; 

4. контрол на извършваната дезинфекция на входовете и изходите на сградите, в 

които се отглеждат на закрито домашни или други птици; 

5. засилване на наблюдението на популации от диви птици, по-специално на 

водни птици и по-нататъшно наблюдение за умрели или болни птици, съвместно с Бъл-

гарското дружество за защита на птиците (БДЗП); 

6. постоянни дружества на ветеринарномедицинските специалисти в празнични-

те и почивните дни на „горещи“ телефони, на които денонощно да може да се получа-

ват сигнали за повишена смъртност при домашни или за открити трупове на диви пти-

ци в срок от 30 дни след последния констатиран случай на болестта; 

7. извършване на периодични клинични прегледи на птиците, отглеждани в зо-

ните, посочени в т. І, резултатите от които да се документират; 



3 

 

8. забранява се издаването на разрешителни за провеждането на изложби, пазари 

или други събирания на домашни или други птици на територията на област Силистра 

до вдигане на ограничителните мерки.  

9. забранява се отглеждането на открито на всички видове домашни птици в зо-

ните по т. І.  

Д-р Халил информира, че днес сутринта е набелязан неподвижен обект, който 

ще се наблюдава и в понеделник ще се влезе в езерото. Проблем е, че едната камера не 

работи и няма добра видимост. По т. ІІІ.2 д-р Халид заяви, че кметовете трябва във 

възможно най-кратко време да извършат преброяване на домашните птици във всички 

стопанства. Той уточни във връзка с отправяни въпроси към него, че карантината се 

вдига 30 дни след последния смъртен случай. Д-р Халид уточни също, че в днешната си 

заповед не е споменал мерките от заповедта от 30 януари, но те остават в действие, тъй 

като тя не е отменена, а в новата заповед контрола е по-чест и затвърден. Той посочи 

също, че днес трябва да се обиколят поне 50-60% от населените места по т. І. 

След запознаване на присъстващите с предложените мерки, г-н Бонев даде ду-

мата за коментари, но такива не бяха направени. След това той подложи на гласуване 

предложените мерки, които бяха приети единодушно, както следва: „За“ – 14; „Против“ 

– 0; „Въздържали се“ – 0. Областният управител информира, че ще бъде издадена него-

ва заповед за изпълнение на приетите мерки, която ще бъде изпратена за сведение на 

всички кметове на общини в област Силистра.  

Д-р Халид предложи да се добави в заповедта на областния управител точка за 

свикване на общинските епизоотични комисии в общините Силистра и Ситово. Г-н Бо-

нев увери, че това ще бъде включено в заповедта.  

Други коментари не бяха направени. Г-н Бонев благодари на присъстващите за 

вниманието и закри заседанието.  

 

 

Председател: /П/ 

  / СТОЯН БОНЕВ – Областен управител/ 

 

 

 

 

Секретар: /П/ 

 /Д-Р СЕБАХТИН ХАЛИД – И. Д. Директор на ОДБХ Силистра/ 

 

 

 

 

Протоколчик: /П/ 

 /ЛИЛИ ДОЧЕВА – Ст. експерт/ 


