Областна комисия за борба с епизоотичните ситуации на
територията на област Велико Търново
Извадка
от
ПРОТОКОЛ
№ 3 / 29.04.2021 г.

1. Запознаване с актуалната ситуация в област Велико Търново относно
заболяването Африканска чума по свинете и заболяването Инфлуенца по птиците;
2. Приемане на конкретни мерки относно предотвратяване разпространението на
заболяването Африканска чума по свинете и заболяването Инфлуенца по птиците на
територията на област Велико Търново:
• кметовете на общини да организират провеждане на заседания на общинските
епизоотични комисии в най-кратки срокове;
• на заседанията да присъстват задължително всички кметове/кметски
наместници на територията на съответната община;
• да бъдат разгледани мерките и текущото състояние, свързани с ограничаване
разпространението на заболяванията Африканска чума по свинете и Инфлуенца по
птиците;
• да се обърне особено внимание върху регистрацията на животновъдните
обекти – лично стопанство и официалната индивидуална идентификация на свинете,
отглеждани в тях;
• протоколите от проведените заседания да се представят на ОДБХ - Велико
Търново, с копие до Областен управител в срок до 20.05.2021 г.;
• забраняване провеждането на изложби и пазари за птици на територията на
област Велико Търново;
• забраняване отглеждането на открито на домашни птици от всички видове и
категории до отмяна на мерките със заповед;
• ОДБХ-Велико Търново да продължава да извършва проверки в стопанствата за
отглеждане на птици за въведените мерки за биосигурност (недопускане отглеждане на
открито на домашни птици, отделно отглеждане на патици и гъски от други домашни
птици, налагане на мерки за предотвратяване на контакти между домашни и диви
птици, съхраняване на фуражите в закрити помещения);
• ОДБХ-Велико Търново да провежда информационни кампании за
собствениците на домашни птици, ловците, ветеринарномедицинските специалисти
(спазване на мерките за биосигурност, незабавно уведомяване на ветеринарен лекар
или кмета при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при
завишена смъртност);
• Извършване на проверка на изпълнението на приетата програма за надзор на
болестта инфлуенца при домашни и диви птици в Република България през 2019-2021
г.
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