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6. Д-р Александра Митева – гл. експерт, дирекция ЗХОЖКФ, БАБХ
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8. Инж.Виржиния Хубчева- директор на дирекция „Развитие в горския сектор“ в МЗХ
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11. Георги Толин ГД ПБЗН –МВР
12. Станислав Теофилов - ГД НП
13. Любомир Чанков - ГДНП
По време на заседанието бяха обсъдени следните точки:
-

-

-

Епизоотичната обстановка по отношение на болестта инфлуенца по птиците към
03.01.2017г.
Възможност за сътрудничество и съдействие от Главна дирекция "Пожарна
безопасност и защита на населението" във връзка с умъртвяването на птици в
засегнатите обекти.
Изготвяне на доклад от страна на БАБХ за финансови средства, необходими във
връзка с ликвидирането на заболяването в страната
Съдействие за наемане на помощен персонал за ликвидиране на огнищата възможност за наемане на лица лишени от свобода.
Съдействие от Полиция по време на ликвидиране на огнищата, за спазване на
мерките за ограничения в движенията на животни и повишаване информираността
на населението по места.
Определяне и удължаване на срокове за вдигане на мерките в предпазните и
надзорните зони, в частност повторно заселване на обектите.
Предпазни мерки за служителите, които влизат в огнища
Заповед за забрана на лова на Министъра на земеделието и храните .

Дискусия, взети решения и дадени препоръки:
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-

Бяха представени данни за епизоотичната обстановка по отношение на болестта
инфлуенца по птиците и огнища потвърдени към 03.01.2017г. Общо 26 огнища (24
при домашни птици и 2 огнища при диви птици), 9 засегнати региона , 116 308
брой птици за унищожаване.

-

Има затруднения с налични количества на сух лед и възможност за използване на
въглероден диоксид с оглед ускоряване на процеса на умъртвяването на птици.
Обсъди се възможност за сътрудничество и съдействие от Главна дирекция
"Пожарна безопасност и защита на населението" (ГД ПБЗН) ще проучи
възможността за използване на пожарните съоръжения (използването на въздушномеханична пяна) в обектите при умъртвяване на птиците, в съчетание със сухия
лед. За умъртвяване на птиците във фермата за патици в с. Старо Железаре, ще се
използва сухия лед и въздушно-механична пяна. Подразделение на ГД ПБЗН в
Пловдив ще свържат с Директор на ОДБХ Пловдив за организация на процеса.

-

БАБХ ще изготви доклад за финансовите средства, необходими за ликвидиране на
заболяването в страната. Докладът трябва да бъде представен за одобрение в
Министерски Съвет в понеделник (09/1/2017г).

-

Възможност за наемане на лица лишени от свобода като помощен персонал за
ликвидиране на огнщата (убиване, почистване) ще бъде обсъдена на заседание на
Министерски съвет.

-

Регионалните подразделения на Полиция ще съдействат по време на ликвидиране
на огнищата, за спазване на наложените мерките за контрол на заболяването,
ограничения в движенията на птици и повишаване информираността на
населението по места, с особен фокус стопани на птици, отглеждани в „заден
двор“. Допълнително, БАБХ ще предостави изготвените информационните
брошури, с оглед разпространението им сред населението и от Полиция.

-

Съдействие от Полицията за спазване на определените площадки за загробване от
„Басейнова дирекция“ към МОСВ.

-

Задължаване на собствениците на засегнати обекти да сътрудничат за изпълнение
на мерките за ликвидиране на огнище (убиване, почистване). Ще се обсъди
възможността и правомощията на кметовете на населените места, съгласно ЗСМС
(както и ЗВД) да налагат административни мерки за участие на стопаните в тези
процедури.

-

Обсъжда се въпроса за удължаване на срокове за вдигане на мерките в предпазните
и надзорните зони, в частност повторно заселване на обектите. НО на птицевъдите
са предложили по стриктни мерки, като повторно заселване на обектите в
засегнатите региони да се позволи след 6 месеца от приключване на мерките по
ликвидиране на огнището. Съгласно настоящето законодателство мерките по
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зоните са 21 дни за предпазна и 30 дни за надзорна зона. Възможност да се
определи срок от 30 дни. НО на птицевъдите да внесат писмено предложението си,
а Центъра за оценка на риска да направи анализ относно необходимия срок за
вдигане на забранителните мерки.
-

Служителите, които влизат в огнища да приемат Tamiflu, като предпазни мярка

-

На 03.01.2017г. е забранен лова на пернат дивеч и разселването му на цялата
територия на страната със Заповед № РД 09-1/03.01.2017г. на Министъра на
земеделието и храните. Предстои провеждането на срещи между ръководители на
ловни дружества и ловни дружинки и населението, с участие на официални лекари
по места за запознаване с епизоотичната обстановка, с мерките за контрол , надзор
и ликвидиране на болестта инфлуенца по птиците.

04/12/2017г.
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