Вътр. № 1-95-2/30.01.2015 г.

ПРОТОКОЛ №1
Спешно заседание на Областна епизоотична комисия (ОЕК)
Гр. Силистра, 30.01.2015 г.

Днес, 30.01.2015 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Областна администрация Силистра се проведе заседание на Областната епизоотична комисия при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.

Запознаване с актуалната епизоотична обстановка в област Силистра

2.

Обсъждане и предприемане на спешни мерки за предотвратяване възникването на болестта Инфлуенца (грип) – H5N1 на територията на област Силистра

3.

Обсъждане на необходимостта от свикване на общинските епизоотични комисии

Заседанието беше председателствано от зам. областния управител г-жа Янка
Господинова. В него взеха участие членовете, определени със Заповед ОКД–02-4/
28.01.2015 г. на областния управител на област Силистра и присъстваха 17 от общо 21
членове.
Г-жа Я. Господинова информира, че ще председателства заседанието поради наложило се спешно отсъствие на областния управител, като запозна присъстващите с
повода за свикване на днешното заседание – констатирано огнище на заболяването Инфлуенца по птиците (грип) – H5N1 в област Бургас и необходимостта от предприемане
на спешни мерки за предотвратяване проникването и разпространението на болестта на
територията на област Силистра.
След установяване на кворума, тя обяви заседанието за открито.
Към дневния ред не бяха направени предложения и той беше приет с явно гласуване, както следва: „За“ – 17; „Против“ – 0; „Въздържали се“ – 0.
По първа точна от дневния ред, г-жа Я. Господинова даде думата на д-р Себахтин Халид – и. д. директор на Областна дирекция по безопасност на храните
(ОДБХ) Силистра.
Д-р Халид се представи и информира, че е запознат с дейността на ОЕК, която е
провела заседание в края на м. ноември 2014 г. по същия повод. Сегашната ситуация е
установен случай на птичи грип в област Бургас. За възникналата към момента ситуация най-важното е да не се всява паника в населението, тъй като нищо ново и необи1

чайно не се е случило. От 2006-2008 г., когато е установен този щам, няма нищо ново.
Нещата в действителност не са толкова страшни, това са мерки, които са се приемали и
преди. На основание заповед на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), д-р Халид е издал заповед за привеждане на ОДБХ в състояние на повишена готовност. След последното заседание на ОЕК, ОДБХ са издали
предписания за работа в промишлените птицевъдни стопанства. Също така те са подготвили брошури за общинските епизоотични комисии, които ще бъдат от полза на населението.
По втора точка от дневния ред, на всички присъстващи бяха раздадени предложенията за мерки за предотвратяване възникването на болестта Инфлуенца по птиците на територията на област Силистра, подготвени от ОДБХ.
Г-жа Я. Господинова призова към активна дискусия при обсъждането им. Тъй
като голяма част от членовете са компетентни, тя помоли за тяхното мнение и предложение, ако трябва мерките да се променят и допълнят.
Д-р Халид уточни, че предложените мерки са писани по заповедта на изпълнителния директор на БАБХ, но те могат да се променят.
Д-р Д. Стефанов предложи по т. 1 от мерките да отпадне текста „или синантропни птици“, като същевременно уточни това понятие и се аргументира. Той предложи да
отпадне и последната точка, защото по дворовете измират много животни, или под диви птици да се разбира само водоплаващите.
Д-р Халид уточни по т. 1 да остане текста „диви или мигриращи“, а по последната точка уточни: ветеринарните органи – практикуващи и по места.
Инж. Иван Гройчев уточни в т. 1 да се поправи техническата грешка, вместо
„лесничейства“, да стане „държавни горски и ловни стопанства“.
Инж. Людмил Узунов заяви, че в т.1 горските стопанства не трябва да се включват в проверките, тъй като нищо ново не се е случило и в момента това не се налага.
Г-жа Я. Господинова попита доколко може да се променя заповедта на изпълнителния директор на БАБХ, а д-р Халид отговори, че могат да се правят промени в предлаганите мерки, след което уточни формулировката на т. 1: „Представители на ОДБХ,
орнитоложните дружества, ловно-рибарските дружества, държавните горски и ловни
стопанства при наличие на болни или умрели диви или мигриращи птици, да информират ветеринарно-медицинските специалисти по места.“
Д-р Халид предложи т. 2 да остане в същия вид, като уточни, че тя е задължение
на ОДБХ.
По т. 3, в края се добавя текста „при нужда от съдействие“.
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По т. 4 д-р Халид уточни, че няма голяма търговия с птици, когато животни излизат от посочените по т. 2 ферми, но при масовата търговия процедурата минава през
ОДБХ и те издават сертификати, това е законово положение.
Д-р Теодора Начева попита с цел да са информирани, когато наблюдават населението, кои са регистрирани птицевъдни ферми в областта. Д-р Халид посочи броя им
по общини, като уточни, че фермите тип „заден двор“ ОДБХ не ги регистрира и не ги
наблюдава. Рисковите точки са край р. Дунав и ез. Сребърна, там са прелетните птици.
По т. 5 д-р Халид поясни, че клиничните прегледи са техен ангажимент.
Т.6 и т. т. 7 са длъжни да присъстват в предложените мерки, в съответствие със
заповедта на изпълнителния директор на БАБХ.
По т. 8 д-р Халид заяви, че само в Силистра се правят изложби, но не по това
време на годината.
Т. 9 остава без промяна.
Поради опасността прелитащите птици да замърсят фуража, е формулирана т.10.
Т.11 и т. 12 остават без промяна.
Г-жа Я. Господинова подложи на гласуване предложените мерки с направените
промени. След проведеното гласуване, както следва: „За“ – 17; „Против“ – 0; „Въздържали се“ – 0, следните мерки бяха приети:
1. Представители на ОДБХ, орнитоложките дружества, ловно-рибарските дружества, държавните горски и ловни стопанства при наличие на болни или умрели диви или мигриращи птици, да информират ветеринарно-медицинските
специалисти по места;
2.

Осъществяване на постоянен, превантивен ветеринарномедицински контрол
за спазване на мерките за био-сигурност в регистрираните птицевъдни обекти;

3.

Упражняване на засилен ветеринарномедицински контрол, съвместно с представители на МВР на пазарите за нерегламентирана продажба /търговия/ с
птици при нужда от съдействие;

4.

Транспортирането на птици да се извършва само, когато партидата е съпроводена с изрядни ветеринарномедицински документи за произход и здравословно състояние, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВД/;

5.

Извършване на периодични клинични прегледи и сондажни вирусологични
изследвания на домашни и диви птици;

6.

Да не се допуска излизането на птиците извън дворовете на стопаните;
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7.

Да се ограничи до минимум възможността за контакт между птици, живеещи
в дивата природа и домашни птици;

8.

Забранява се провеждането на изложби, пазари и други събирания на домашни или други птици на територията на област Силистра;

9.

Да се създадат условия за разделно отглеждане на домашни /водоплаващи/
патици и гъски от други видове домашни птици;

10. Фуража, с който се изхранват домашните птици, да се съхранява в закрити
помещения;
11. Собствениците на птицевъдни обекти незабавно да сигнализират обслужващия обекта ветеринарен лекар или кмета на населеното място при отклонение
в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност;
12. Кметовете и Кметските наместници на селищата в област Силистра да информират населението, че при откриване на трупове на птици – домашни и
диви, да сигнализират незабавно ветеринарните органи.
Г-жа Я. Господинова информира, че с приетите мерки ще бъде издадена заповед
на областния управител, която ще бъде изпратена на заинтересованите лица, след което
отново даде думата на д-р Халид по трета точка от дневния ред.
Като необходимост от свикване на общинските епизоотични комисии, д-р Халид
изтъкна факта, че дали са правилни или неправилни, мерките се вършат от хората надолу по йерархията, затова настоява тези комисии да се свикат и да се сведат приетите
мерки до знанието на хората, които реално могат да свършат нещо. Това са хората „на
терен“, които най-полезни и могат да помогнат при необходимост. На заседанията на
общинските епизоотични комисии ще бъдат раздадени брошурите, които ОДБХ са подготвили.
След приемане на мерките, д-р Д. Стефанов припомни за мярка, която е била изпълнявана преди време, а именно забрана за отстреляни диви животни да се изхвърлят
с вътрешностите, за да не стават източник на зараза. Той посъветва колегите си да го
имат предвид и сега. На практика ловджиите са хората, които първи могат да сигнализират за умрели водоплаващи птици.
Последва кратка дискусия и предложение на г-жа Я. Господинова за включване
на т. 13 към мерките: „Забранява се изхранване на домашни животни с вътрешности от
отстреляни диви птици“.
Инж. Л. Узунов заяви, че няма кой да контролира нещата и според него няма необходимост от свикване на общински епизоотични комисии, тъй като няма извънредна
ситуация. Г-жа Я. Господинова уточни, че е необходимо да се приемат превантивни
мерки. Д-р Т. Начева припомни, че грипа при човека минава през пасажа на прасетата,
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затова е необходимо да напомним на стопаните, че не бива с вътрешности на отстреляни диви птици да се хранят домашни животни.
Г-жа Я. Господинова предложи да се гласува включването на т. 13 към приетите
мерки. След проведеното гласуване, както следва: „За“ – 16; „Против“ – 1 (инж. Л.
Узунов); „Въздържали се“ – 0, направеното предложение беше прието. Комисията взе
решение: Към приетите мерки, се добавя и приема т. 13:
13. Забранява се изхранване на домашни животни с вътрешности от отстреляни
диви птици.
Г-жа Я. Господинова предложи на комисията да гласува за предложението на д-р
Халид по трета точка от дневния ред (за свикване на общинските епизоотични комисии). След проведеното гласуване, с 16 гласа „За“, 1 глас „Против“ (инж. Л. Узунов) и 0
гласа – „Въздържали се“, беше прието решението да се свикат общинските епизоотични комисии.
Г-жа Я. Господинова уточни, че кметовете на кметства ще бъдат информирани
за приетите от ОЕК мерки и за необходимостта от свикване на общинските епизоотични комисии. След изчерпване на дневния ред и поради липса на допълнителни въпроси,
тя благодари на присъстващите за участието и закри заседанието.

Председателстващ: /П/
/ ЯНКА ГОСПОДИНОВА – Зам. областен управител/

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

Протоколчик: /П/
/ЛИЛИ ДОЧЕВА – Ст. експерт/
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