Вътр. № 1-1353-3 / 28.11.2014 г.

ПРОТОКОЛ №2
Заседание на Областна епизоотична комисия
Гр. Силистра, 27.11.2014 г.

Днес, 27.11.2014 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Областна администрация Силистра се проведе заседание на Областната епизоотична комисия (ОЕК) при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.

Запознаване с актуалната епизоотична обстановка в област Силистра

2.

Обсъждане и предприемане на конкретни мерки за предотвратяване проникването и разпространението на болестта Инфлуенца по птиците на територията на област Силистра.

В заседанието взеха участие членовете, определени със Заповед ОКД–02-17/
26.11.2014 г. на областния управител на област Силистра и присъстваха 16 от общо 21
членове. Зам. областният управител и зам. председател на ОЕК г-н Младен Минчев
запозна присъстващите с повода за свикване на днешното заседание – констатирани
огнища на заболяването Инфлуенца по птиците в Кралство Холандия, Федерална Република Германия и Великобритания и опасността от проникване на заболяването на
територията на нашата страната от диви мигриращи птици, след което обяви заседанието за открито.
Към дневния ред не бяха направени предложения и той беше приет с явно гласуване, както следва: За – 16; Против – 0; Въздържали се – 0.
Г-н Мл. Минчев даде думата на д-р Валери Милчев, началник отдел „Здравеопазване на животните” в Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) Силистра, който представи информация за заболяването. Той припомни за активността на
това заболяване в периода 2005 – 2007 година и информира, че е разработена Програма
за надзор на болестта Инфлуенца при домашни и диви птици в Република България.
Основният фактор за разпространението на болестта са дивите птици, затова е изключително важно да се ограничи максимално контакта между домашните и дивите птици.
Д-р Милчев направи предложение за конкретни мерки в посока предотвратяване
проникването и разпространението на болестта на територията на област Силистра:
1. Да се организират съвместни проверки с представители на ОДБХ, Орнитоложките дружества, Ловно-рибарските дружества и Държавните лесничейства за
наличие на болни или умрели диви мигриращи или синантропни птици;
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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;

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;

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;

7.

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

8.

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

9.

Фуража, с който се изхранват домашните птици, да се съхранява в закрити
помещения;

10. 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;
11. 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-н Мл. Минчев даде думата на присъстващите за мнения и други предложения.
Г-н Александър Неделчев от ЛРД „Сокол-1“ Силистра и д-р Димитър Стефанов
– председател на СНЦ „Ловно-рибарско дружество” Тутракан и кмет на община Тутракан заявиха, че е важно да не се създава паника сред населението, тъй като птичият
грип съществува в България, но не е опасен за хората. Необходимо е председателите на
ловните сдружения да информират председателите на ловните дружинки за мерките за
предпазване от болестта, в това число и да не се дават за храна на домашни животни
вътрешности от отстреляни диви животни.
Становището за предпазване от излишна паника сред населението беше подкрепено и от д-р В. Милчев.
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Д-р Теодора Начева – директор на Регионална здравна инспекция Силистра заяви, че в момента се намираме в обичайния период на респираторни инфекции, ежедневно се наблюдават заболелите и институцията е в готовност по отношение опазване
здравето на хората.
Г-н Мл. Минчев обобщи казаното до момента и апелира да не се всява психоза у
хората, а да се спазват необходимите мерки за недопускане на болестта.
Други изказвания или промени в предложените мерки не бяха направени.
Предложените мерки за предотвратяване проникването и разпространението на
болестта Инфлуенца по птиците на територията на област Силистра ще бъдат включени
в заповед на областния управител, която ще бъде изпратена за изпълнение на заинтересованите лица. Кметовете на кметства ще бъдат информирани за настоящата епизоотична обстановка в Кралство Холандия, Федерална Република Германия и Великобритания, за приетите от ОЕК мерки и свикване при необходимост на общинските епизоотични комисии.
След изчерпване на дневния ред, заседанието беше обявено за закрито.

Одобрил: МЛАДЕН МИНЧЕВ (Зам. областен управител) /П/

Изготвил: ЛИЛИ ДОЧЕВА (Ст. експерт) /П/
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