РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Протокол от заседание на Национален кризисен щаб, определен със заповед РД 091022/29.12.2016 г.
06 януари 2017 г.
Присъстващи:
1. Д-р Ангел Кунчев – Главен държавен здравен инспектор, МЗ
2. Ст. к-р Красимир Шотаров – директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението“, МВР
3. К-р Георги Толин – Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“, МВР
4. Любомир Чанков – Главна дирекция „Национална полиция“, МВР
5. Проф. Тодор Кантарджиев- директор на Национален център по заразни и паразитни
болести (НЦЗПБ)
6. Коста Гуджев- Държавна агенция по Национална сигурност (ДАНС)
7. Инж.Виржиния Хубчева - директор на дирекция „Развитие в горския сектор“ в
МЗХ
8. Д-р Петя Петкова Иванова, двм – заместник-изпълнителен директор на БАБХ
9. Доц. Тодорка Янковска-Стефанова, двм – заместник-изпълнителен директор на
БАБХ
10. Д-р Николай Лилов – директор на Главна дирекция ВОК, БАБХ
11. Д-р Георги Чобанов – директор на дирекция ЗХОЖКФ, БАБХ
12. Д-р Цвятко Александров – нач. отдел ЗЖ, БАБХ
13. Д-р Александра Митева – гл. експерт, дирекция ЗХОЖКФ, БАБХ
14. Д-р Анна Здравкова, - ст. експерт, дирекция ЗХОЖКФ, БАБХ
15. Мартин Радев – „Връзки с обществеността и протокол“, МЗХ, Пресцентър на
БАБХ
По време на заседанието бяха обсъдени следните точки:


От страна на БАБХ беше представена информация за настоящата ситуация
със заболяването, както и за проведената на 05.01.2016 г. среща с
представители на птицевъди в България. Очакват се предстоящи протести от
страна на бизнеса, както и от страна на ловните сдружения. Притеснителна е
реакцията на птицевъдите към развоя на болестта и исканията им за
ликвидиране на всички стопанства за патици, както и компенсирането и на
пропуснати ползи. Освен това в БАБХ е постъпило искане за продължаване
на рестрикциите до м. май 2017 и незареждане на стопанствата дотогава.



Във връзка с умъртвяването на птици при спазване на изискванията за
хуманно отношение към животните като мярка за ликвидиране и
ограничаване на болестта Инфлуенца по птиците и предвид нарастващия брой
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огнища, които трябва да бъдат ликвидирани, БАБХ поиска съдействие от
страна на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) при
изпълнението на тази мярка. В тази връзка трябва да бъдат проучени добре
методите и опита на други държави при умъртвяване на птици. Към момента
ГДПБЗН обясниха, че могат да съдействат с включване на екипи и
предоставяне на техника, но след получаване на информация и инструкции за
умъртвяването. Освен това е необходимо заповедта за създаването на НКЩ
да бъде изменена и представители на ГДПБЗН да бъдат включени официално
в дейностите. Към момента БАБХ използват коли и техника на ИАГ за
почистване и дезинфекция, включване на техника на пожарната и за тези
дейности също беше предложено.


Предвид възникващите проблеми с обезвреждането на труповете на
умъртвените птици, на този етап трябва да се разгледа и варианта за
включването на двата екарисажа. В тази връзка трябва да бъдат определени
транспортни средства, които да вземат и извозват трупове само от засегнати
обекти при стриктна дезинфекция и да бъдат определени маршрутите, по
които да минават.



От страна на БАБХ беше дадена информация за предстоящо посещение на
Екипа за спешни ситуации на ЕС (CVET) в периода 16-18 януари 2017, по
време на която ще бъде дискутирана настоящата ситуация и мерките за
овладяването й. Освен това от Международната агенция по атомна енергия,
ООН (IAEA) ще направят дарение на китове за лабораторна диагностика.



На 12-13 януари 2017 ще бъде проведена среща с ловните асоциации и
дружества, МЗХ, БАБХ, на която ще бъде разгледана и темата за
Инфлуенцата по птиците.



От страна на МЗ беше дадена информация, че към момента няма наличности
на Tamiflu в аптечната мрежа. Няма данни от РСИ за хора с клинични
признаци след контакт с птици. Беше поискана кратка информация от БАБХ
за настоящата ситуация, която да бъде разпространена от МЗ официално.

Взети решения и предприети действия:
1. Включването на екарисажите за унищожаването на трупове на умрели и умъртвени
птици от засегнатите стопанства при специални мерки – използване на определени
за целта транспортни средства, по одобрени маршрути и след прилагане на
стриктна дезинфекция.
2. Проучване на методи за умъртвяване на птици по хуманен начин в сътрудничество
с пожарната.
3. Изменение на Заповед РД 09-1022/29.12.2016 г. за включването на представители
на ГДПБЗН в дейностите.
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4. Предоставяне на информация от БАБХ на МЗ с актуалната информация за
разпространението на заболяването.
Предстоящо заседание на НКЩ – 09.01.2017 г., 10:00, ЦУ на БАБХ
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