РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Монтана
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№ ОКД – 20 - 2.
М о н т а н а 06. 02. 2 0 1 5 г .
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и Заповед № РД11178/02.02.2015 г. на Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност
на храните (БАБХ), във връзка с констатирано огнище на инфлуенца по птиците
H5N1 в с. Константиново, община Камено, област Бургас и приемане на мерки за
предпазване от проникване на заболяването на територията на област Монтана
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:

I.

Забранявам провеждането на изложби, пазари и други събирания на
домашни или други птици.
II. Директорът на Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ)
Монтана да се разпореди и да организира следните мероприятия:
1.

Служителите на ОДБХ Монтана да бъдат информирани за всички действия, които
могат до се предприемат във връзка с това заболяване. Да бъде обявена
„повишена епизоотична готовност”.

2.

Да организира заседания на областната и общинските епизоотични комисии за
предприемане на спешни мерки за предотвратяване възникване на заболяването
на територията на област Монтана.

3.

Да организира съвместни проверки с представителите на ловно-рибарските
дружества в област Монтана за наличие на прелет на диви мигриращи птици. Да
се следи за отклонение в здравословното състояние на птиците и наличие на
трупове на умрели птици в районите на обитаването им.

4.

Да организира постоянен ветеринарномедицински контрол за спазване мерките
за биосигурност в промишлените птицевъдни обекти и периодично в задните
дворове.

5.

Да осигури постоянни дежурства на ветеринарномедицински специалисти в
празничните и почивни дни и определи телефонен номер, на който да се
получават сигнали за повишена смъртност при домашни птици или открити
трупове на диви птици.

6.

Да се връчат предписания на управителите на всички промишлени и
полупромишлени птицевъдни обекти в общините по отношение на достъпа на
хора в тях, дезинфекцията на влизащите и излизащите превозни средства,
отглеждането на птиците и съхранение на фуража в затворени помещения, както
и на водоизточниците, от които се поят птиците.

7.

На собствениците, отглеждащи птици в заден двор като лично стопанство, да
бъдат раздадени информационните листовки за грип по птиците, да се създадат

условия за разделно отглеждане на домашни патици и гъски от други видове
домашни птици.
8.

Да се извършват най-малко два пъти в месеца клинични прегледи за
здравословното състояние на птиците в посочените птицевъдни обекти и
анализират данните от смъртността.

9.

В случай на завишена смъртност с повече от 3% от нормалната за повече от два
дни, незабавно да се съобщава на инспекторите в отдел “Здравеопазване на
животните” към ОДБХ Монтана на тел. 096/ 300 204 или 096/300 205.

10. Транспортирането на птици да се извършва с ветеринарномедицинско
свидетелство за придвижване, след извършване на клиничен преглед.
11. В случай на завишена смъртност при птици, да се забрани издаването на
ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване до изясняване на
причините за смъртността, като при необходимост се вземат проби за сондажни
вирусологични изследвания.
12. Да се извършва контрол на пазарите за живи животни и птици съвместно със
служители на ОД на МВР и при констатирани нередности да се вземат
необходимите мерки.
13. Да бъде приведена в изправност наличната дезинфекционна техника и осигурят
необходимите предпазни средства и дезинфектанти.
III. Кметовете на общини
епизоотични комисии,

да

проведат

заседание

на

общинските

да информират населението и да предприемат мерки за недопускане
разпространението на заболяването на територията на тяхната община, като е
необходимо:
1. Незабавно да се уведомят кмета на населеното място и общинския
ветеринарен лекар за повишена заболеваемост и смъртност при птиците;
2. Да не се допуска излизането на птиците извън дворовете им;
3. Да не се допуска контакт между птици, живеещи в дивата природа и
домашните птици;
4. Да се съхранява в закрити помещения фуража, с който се изхранват
птиците;
5. Да се създадат условия за разделно отглеждане на водоплаващи от други
видове домашни птици;
ІV. Органите на МВР и ДАИ да съдействат при необходимост за съвместен
контрол със служителите на ОДБХ Монтана за спазване на забраните.
Контрол по изпълнението за Заповедта възлагам на Петър Петров - зам.
областен управител на област Монтана и председател на Областната епизоотична
комисия.

ИВАЙЛО ПЕТРОВ
Областен управител на област Монтана
/П/

