Протокол
от проведено заседание на Националния кризисен щаб във връзка с констатирани
огнища на заболяването високопатогенна инфлуенца А (грип) по домашните
птици в Р България

Днес 30.12.2016 год., в 10.30 часа се проведе заседание на националния
кризисния щаб, определен със Заповед на Министъра на Земеделието и храните и на
Министъра на вътрешните работи РД 09-1022/29.12.2016. На заседанието
присъстваха:
1. Д-р Дамян Илиев– изпълнителен директор на БАБХ и председател на
Националния кризисен щаб
2. Проф. Тодор Кантарджиев- директор на Национален център по заразни и
паразитни болести (НЦЗПБ)
3. Г-н Коста Гуджев- Държавна агенция по Национална сигурност (ДАНС)
4. Инж.Виржиния Хубчева- директор на дирекция „Развитие в горския сектор“ в
МЗХ
5. Д-р Петя Петкова– заместник изпълнителен директор на БАБХ
6. Д-р Николай Лилов – директор на дирекция ГКК
7. Д-р Цвятко Александров – нач.отдел в дирекция ЗХОЖКФ
По време на заседанието се представи следната информация и се взеха следните
решения:
Д-р Дамян Илиев откри заседанието и представи кратка информация за
епидемиологичната ситуация към момента:
Считано от 16-ти декември (датата на първото подозрение) ситуацията в България по
отношение на болестта „птичи грип“ (инфлуенца А по птиците) би могла да се
резюмира, както следва:

-двадесет и две (22) огнища на инфлуенца А по птиците при домашни стада от
седем административни области на страната: Видин (четири огнища при домашни
птици); Враца (едно огнище при зеленоглави патици мюлари във ферма), София-област
(едно огнище при домашни птици), Пловдив (единадесет огнища в стопанства за
патици), Монтана (едно огнище при домашни птици), Кърджали (едно огнище при
домашни птици) и Стара Загора (три огнища в стопанства за патици),
-две (2) огнищапри диви птици: в област Ямбол (намерени мъртви две чапли) и
обл. Пазарджик (намерени две мъртви сови)
Броят на птиците, отглеждани в засегнатите животновъдни обекти и други
свързани със ситуацията данни са представени в таблицата приложена към доклада.
Картата по-долу показва местоположенията на всички огнища.
Българската агенция по безопасност на храните незабавно въведе в действие
всички съответни спешни мерки, посочени в Директива на Съвета № 2005/94/EО за
мерките, които следва да се изпълняват в Общността за борба и контрол на инфлуенца
А по птиците, а също и в Решение на 2006/563/EК, в Решение 2006/415/EК, в Решение
на Комисията 2006/416/EК и в Националния оперативен план за действие в случай на
инфлуенца А по птиците, както следва:
-

умъртвяване и безопасно обезвреждане на всички птици в засегнатите
животновъдни обекти;

-

стрикратно почистване и дезинфектиране на засегнатите животновъдни
обекти и в района около тях;

-

налагане на зони с радиус 3-км (защитна зона) и 10-км (наблюдавана зона)
около огнищата на заболяването;

-

забрана за придвижване на живи птици и на продукти от птичи произход в и
извън защитната и надзорната зони;

-

забрана на пазари на птици, изложения или други форми на публично
излагане на птици върху цялата територия на страната;

-

налагане на активен надзор за откриване на инфлуенца А по птиците, както
и засилени мерки за био-сигурност във всички птицевъдни обекти и водни
басейни с висока концентрация на диви птици в цялата страна;

-

забрана на лова на птици в цялата страна;

-

забрана на риболова във водните басейни с висока концентрация на диви
птиците в цялата страна.

Последващите действия в зоните ще бъдат ежедневни клинични прегледи и
вземане на проби при съмнение от домашните птици в 10 км. зона и неколкократна
дезинфекция в зоните.
Местоположения на огнищата на птичи грип и на рестриктираните зони в
България към 30 декември 2016 г

(задни дворове, зеленоглави патици (мюлари) във ферма, ферма за патици, диви птици)
Д-р Илиев уведоми присъстващите, че със Заповед на Министъра на
земеделието и храните №РД 09-1024 от 29.12.2016 г. са наложени мерки за
ликвидиране на възниквали огнища на болестта, както и за предотвратяване понататъшно разпространение.
Поради констатирани огнища на заболяването в Област Пловдив и високата
концентрация на промишлени птицевъдни обекти в Областта, с цел максимално бързо
да бъде ограничено и ликвидирано заболяването членовете на кризисния щаб взеха
единодушни решение за умъртвяване по хуманен начин на всички птици във ферми, в
които не са въведени мерки за биосигурност в радиус 1 километър около
констатираните огнища.

Със съдействието на органите на МВР и ДАНС е въведен контролнопропускателен режим на всички пътни превозни средства в 3-километровата предпазна
зона около фермите с констатирано наличие на Инфлуенца. За да се избегне евентуално
разнасяне на вируса е забранен достъпът на екарисажни коли в предпазната зона около
огнищата.
Също така беше взето решение при получаване на информация от органите на
ДАНС и МВР за нарушение на наложените мерки, същата да се предоставя незабавно
на членовете на националния кризисен щаб.
Проф. Кантарджиев запозна всички присъстващи с мерките, които следва да се
вземат за презвенеция на хората, които имат контакт с болни или заразен птици, а
имено:
Всички хора, които имат контакт с болни птици трябва да предприемат мерки за
индивидуална защита, както и профилактично лечение с противогрипни препарати след
консултация с личния си лекар. Категорично се забранява достъпът на хора, които не са
клинично здрави, в грипно, или предгрипно състояние състояние, поради възможност
от комбинация с вирусът на инфлуенцата и усложнения при човешкото здраве.
Инж.Хубчева информира всички пристващи, че ловците в цялата страна са
запознати с информация за болестта. До 06.01.2017 година трябва да бъдат свикани
съвещание във всички региони, на които да се набележат мерки за превенция от
разпространение. Беше взето решение на тези срещи задължително да участват и
представители на ОДБХ.
Ловците ще съдействат за мониторинга на болестта и всички намерени мъртви
диви птици от цялата територия на страната задължително да се изпращат за
лабораторно изследване.
Д-р Петкова допълни, че са раздадени информационни брошури на населението
и промишлените птицеферми в цялата страна.
Д-р Илиев отбеляза, че в заповедта на Министъра на земеделието и храните е
забранен и риболова във влажните зони.
Д-р Александров съобщи, че ЕК е запознат със заболяването в нашата страна и
това е обявено в системата за вътреобщностна търговия ADNS и в системата на OIE.
Също така беше взето решение да се издаде Заповед на ИД на БАБХ за
осигуряване на дежурни служители в Националната референтна лаборатория с цел
навременно поставяне на диагнозата.

Също така с цел бързо ликвидиране на вече констатираните огнища бе взето
решение, екипи от незасегнати от болестта региони да бъдат командировани в област
Пловдив.
Д-р Петкова предложи, информацията за епизоотичната обстановка, освен на
сайта на БАБХ да се изпраща електронно и до всички членове на Националния
кризисен щаб.
Д-р Илиев закри заседанието
Заседанието приключи в 11.30 часа.

