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.
09 януари 2017 г.
Присъстващи:
1. Д-р Дамян Илиев – директор на БАБХ
2. Коста Гуджев- Държавна агенция по Национална сигурност (ДАНС)
3. Инж.Виржиния Хубчева - директор на дирекция „Развитие в горския сектор“ в
МЗХ
4. Д-р Петя Петкова Иванова, двм – заместник-изпълнителен директор на БАБХ
5. Доц. Тодорка Янковска-Стефанова, двм – заместник-изпълнителен директор на
БАБХ
6. Д-р Николай Лилов – директор на Главна дирекция ВОК, БАБХ
7. Д-р Любомир Кулински – директор на дирекция КХ, БАБХ
8. Д-р Георги Чобанов – директор на дирекция ЗХОЖКФ, БАБХ
9. Любомир Чанков – Главна дирекция „Национална полиция“, МВР
10. Станислав Теофилов - Главна дирекция „Национална полиция“, МВР
11. Д-р Ангел Кунчев – Главен държавен здравен инспектор, МЗ
12. Ст. к-р Красимир Шотаров – директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението“, МВР
13. К-р Георги Толин – Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“, МВР
14. Д-р Цвятко Александров – нач. отдел ЗЖ, БАБХ
15. Д-р Александра Митева – гл. експерт, дирекция ЗХОЖКФ, БАБХ
16. Д-р Анна Здравкова, - ст. експерт, дирекция ЗХОЖКФ, БАБХ
17. Иван Петков – НЛРС – СЛРБ
18. Тони Кръстев – ИАГ
19. Румил Янчев - БЛРС
По време на заседанието бяха обсъдени следните точки:


От страна на БАБХ беше подчертано значението на бързото ликвидиране на
огнищата на инфлуенца и в тази връзка – необходимостта от сътрудничество
от страна на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН).
В едно от огнищата вече е изпробван методът, коментиран на предното
заседание и дава изключително добри и бързи резултати. ГДПБЗН вече е
включена официално в кризисния щаб и оттук нататък ще съдействат за
изпълнението на мерките в огнищата. Предстоят да се уточнят технически
параметри по изпълнението, в зависимост от засегнатите обекти.



БЛРС, НЛРС-СЛРБ – настояват действащата заповед на министъра на
земеделието и храните за забрана на лова да бъде отменена. От БАБХ беше
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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
предложено старият проект на заповед за забрана на лова в засегнатите
общини да бъде отново предложен на МЗХ, като компромисен вариант, което
беше възприето като вариант и от БЛРС, НЛРС-СЛРБ.


Към момента няма проблеми от страна на ГДНП във връзка с охраната на
дейностите по ликвидиране на огнищата. В петък е направена проверка от
ДАНС на кланица по сигнал, като не са открити нарушения. От страна на
Министерството на правосъдието се очаква решение за включване на лица,
лишени от свобода в дейностите по огнищата.



Проведени са разговори с „Басейнова“ дирекция – Пловдив относно
експедитивността при избиране на площадки.



Контролът в кланиците за птици в цялата страна е засилен – във всяка от тях
присъства инспектор КХ, независимо дали се провежда клане, или не. В петък
е установено, че е приета пратка в кланица в Ловеч, с произход от засегнати
зони. Още по време на пътуването се е наблюдавала завишена смъртност,
взети са проби, които са положителни за инфлуенца.

Взети решения и предприети действия:
1. Изменение на заповедта за забрана на лова, в която той да се забрани само на
територията на засегнатите общини.
2. Уточняване на технически въпроси с ГДПБЗН във връзка със сътрудничеството
при ликвидиране на огнищата

Предстоящо заседание на НКЩ – 13.01.2017 г., 15:00, ЦУ на БАБХ
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