
 
Изх. № ОКД-05-7/15.04.2022 г. 

ПРОТОКОЛ № 3 

от заседание на 

Областна епизоотична комисия на област Пловдив, 

проведено на 15.04.2022 г. в Заседателна зала 203, ет. 2 

на Областна администрация-Пловдив 

 

Днес, 15.04.2022 г. (петък), от 15:00 часа, се проведе заседание Областна епизоотична на област 

Пловдив, сформирана със Заповед № РД-22-26/13.04.2022 г. на Областен управител на област с 

административен център – гр. Пловдив.  

 

Заседанието бе открито от г-н Лъчезар Бакърджиев – Заместник областен управител на област 

Пловдив и председател на комисията. След като се установи, че има кворум, г-н Бакърджиев даде 

думата на д-р Иван Шиков – директор на ОДБХ-Пловдив. 

 

Д-р Иван Шиков информира присъстващите за получена Заповед с № РД11-757/14.04.2022 г. на 

БАБХ във връзка с констатирано огнище на Инфлуенца А (грип) по птиците в животновъдни обекти с рег. 

№ 3BG16031 за отглеждане на кокошки носачки и № 4115-0125 за подрастващи птици, собственост на ЕТ 

„Андип 92 – Андрей Павлов – Андреана Павлова“, находящи се в землището на с. Богданица, община 

Садово, област Пловдив. 

 

След проведени обсъждания и запознаване с точките от горецитираната заповед на БАБХ, 

членовете на Областна епизоотична комисия на област Пловдив единодушно взеха следните 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

I. Обявяване на първично огнище на Инфлуенца А (грип) по птиците в животновъдни обекти с 

рег. № 3BG16031 за отглеждане на кокошки носачки и № 4115-0125 за подрастващи птици, 

собственост на ЕТ „Андип 92 – Андрей Павлов – Андреана Павлова“, находящи се в 

землището на с. Богданица, община Садово, област Пловдив. 

II. Директорът на ОДБХ-Пловдив да организира принудително убиване по хуманен начин и 

обезвреждане на всички засегнати и контактни птици в животновъдните обекти с 

констатирано огнище по т. I. 

III. Мерките по т. II да се изпълняват при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 

1099/2009 на Съвета относно защитата на животните по време на умъртвяване, след одобрен 

и заверен от директора на ОДБХ индивидуален план за хуманно умъртвяване на птиците с 

включени в него методи за умъртвяване и обезвреждане. 

IV. Труповете на птиците по т. I и контаминираният материал да бъдат унищожени под 

официален надзор, по начин недопускащ разпространяването на болестта съгласно 

изискванията, посочени в Регламент (ЕО) № 1069/2009. 

V. Да се извърши механично почистване и многократна дезинфекция на помещенията за птици, 

оборудването, транспортните средства, както и на дворовете и улиците в и около 

птицевъдните обекти по т. I. 

VI. Собствениците на обектите по т. I да бъдат обезщетени съгласно чл. 141-148 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност. 

VII. Определят се: 

1. три /3/ км. предпазна зона, около животновъдния обект по т. I, в която влизат населените 

места в област Пловдив, както следва: 

1.1. общ. Садово – с. Богданица, с. Ахматово; 

1.2. общ. Асеновград – с. Конуш; 
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2. десет /10/ км. наблюдавана зона около животновъдния обект по т. I, в която влизат 

населените места в област Пловдив, както следва: 

2.1. общ. Садово – с. Селци, с. Болярци, с. Моминско, с. Караджово, с. Кочево, гр. Садово, с. 

Чешнегирово, с. Поповица, с. Милево; 

2.2. общ. Асеновград – с. Избеглии, с. Козаново, с. Боянци,  с. Златовръх, с. Патриарх 

Евтимово; 

2.3. общ. Първомай – с. Татарево, с. Дълбок извор; 

2.4. общ. Раковски – с. Чалъкови. 

VIII. В и от зоните по т. VII: 

1. Търговията и придвижването на домашни, диви и др. птици, яйца за разплод, птиче месо, 

продукти за птиче месо и яйца за човешка консумация да се извършва само и единствено 

при стриктно спазване на мерките, посочени в Заповед № РД11-493/17.02.2020 г. на 

изпълнителния директор на БАБХ; 

2. Забранява се организирането и провеждането на панаири, пазари и изложби за птици; 

3. Забранява се разселването на птици за подновяване на дивечовия запас. 

IX. Директорът на ОДБХ-Пловдив да организира: 

1. Извършване на преброяване и регистрация на животновъдните обекти за отглеждане на 

птици, намиращи се в селищата, разположени в зоните по т. VII; 

2. Извършване на клинични прегледи на птиците, отглеждани в населените места по т. VII, 

т. 1; 

3. Да се засили контролът на птицевъдните обекти на територията на област Пловдив; 

4. Вземане на проби за лабораторно изследване при всяко съмнение за инфлуенца по 

птиците; 

5. Отглеждането на птиците, в зоните по т. VII, в затворени помещения; 

6. Извършване на епизоотично проучване и проследяване през последните три седмици на 

движения на домашни и др. птици, яйца, продукти и странични животински продукти 

добити от тях, фураж за птици и на транспортните средства, свързани с технологичния 

процес в зоните по т. VII. 

7. Извършване на проверка за въвеждане на мерки за биосигурност в птицевъдните обекти 

на територията на област Пловдив. На собствениците на обектите, които не са въвели 

мерките за биосигурност да бъдат съставени актове за установяване на административно 

нарушение. 

8. Да бъдат спазвани мерките за биологична безопасност при влизането и излизането на хора 

в и от животновъдните обекти, в които се отглеждат птици.  

X. Труповете на птиците по т. I и контаминираният материал да бъдат унищожени на терен за 

загробване, находящ се в землището на м. Бозалъка, с. Селци, община Садово – ПИ с 

идентификатор 66127.19.32 по кадастралната карта и кадастралните регистри на града 

(КККР). 

 

Поради липса на други изказвания, г-н Бакърджиев, председател на Областна епизоотична 

комисия, закри заседанието. 

 

 

Председател на Областна епизоотична комисия: /п/ 

ЛЪЧЕЗАР БАКЪРДЖИЕВ 

Заместник областен управител на област Пловдив 

 

Членове: 

Съгласно присъствен списък, неразделна част от протокола. 

 

 

Водещ протокол: /п/ 

Дамяна Тюлева 

Ст. експерт в дирекция АПОФУС 
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