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ЗАПОВЕД
№ 668
гр. Смядово, 30.10.2017 г.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, в изпълнение на т.1 от Решения по Протокол №3 от
25.10.2017г. на Областна епизоотична комисия - Шумен и приети мерки на Общинска
епизоотична комисия на проведено заседание на 30.10.2017 г., насрочено със Заповед №
662/26.10.2017 г. на Кмета на Община Смядово, с оглед набелязване на конкретни мерки за
предотвратяване проникването на болестта „Инфлуенца по птиците“ на територията на Община
Смядово

Н А Р Е Ж Д А М:
СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПТИЦИ ОБЕКТИ ТИП „ЛИЧНО СТОПАНСТВО“:
1. Да не допускат излизането на птици извън помещенията за отглеждане;
2. Да не допускат контакт с други домашни и диви птици;
3. По възможност да създадат условия за разделно отглеждане на домашни патици
и гъски от други видове домашни птици;
4. Да съхраняват в закрити помещения фуражите, с които се изхранват птиците;
5. Да уведомят незабавно, обслужващия обекта ветеринарен лекар или кмета на
населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при
повишена смъртност.
6. Да поддържат добре почистено и дезинфекцирано помещението, в което се
отглеждат птиците;
II. СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПТИЦЕВЪДНИ ОБЕКТИ:
1. Да предприемат мерки за повишаване биосигурността на обекта, включително
извършване на дезинфекция на транспортни средства и хора;
2. Да не допускат излизането на птици извън помещенията за отглеждане;
3. Да не допуска превишаване на капацитета на птицевъдния обект, съобразно
квадратурата на помещенията на отглеждане;
4. Да не допускат контакт между птиците с други домашни птици или диви птици;
5. Да съхраняват в закрити помещения фуражите, с които се изхранват птиците;
6. Да не отглеждат едновременно водоплаващи и други видове птици;
7. Да уведомят незабавно, обслужващия обекта ветеринарен лекар, официалния
ветеринарен лекар или кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние
на отглежданите птици или при завишена смъртност;
8. Зареждането на птици да се извършва при следните изисквания:
8.1. Зареждането на птици се извършва единствено в обекти регистрирани по
чл.137 от ЗВД;
8.2. Три дни преди зареждането собственика на обекта писмено уведомява за
зареждането официалния ветеринарен лекар. Официалният лекар контролира зареждането на
новата партида;
8.3. В рамките на 21 дни от зареждането, официалният ветеринарен лекар
извършва проверка на място;
8.4. При съмнения за инфлуенца, официалният ветеринарен лекар взема проби за
вирусологично изследване.
I.
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ЗАБРАНЯВА СЕ:
1. Продажбата на домашни или други птици на територията на община Смядово;
2. Провеждането на изложби, пазари и други събирания на домашни птици на
територията на община Смядово;
IV. Кметовете на кметства, кметски наместници, съобразно своите правомощия:
1. Да засилят вниманието на собствениците на домашни и други видове птици,
отглеждани на закрито за настъпилата епизоотична обстановка и техните задължения;
2. Да уведомят незабавно официалния ветеринарен лекар на община Смядово за
случай на повишена заболеваемост или смъртност при домашни птици.
3. Да следят за извършване на нерегламентирана търговия на птици;
V. Органите на ОДБХ, действащи на територията на Община Смядово:
1. Да проведат съвместни проверки с представители на Орнитоложките дружества,
ловно-рибарските дружества и на държавните лесничейства за наличие на болни или умрели
диви мигриращи или синантропни птици;
2. Да провеждат постоянен ветеринарномедицински контрол за спазване на мерките
за биосигурност в птицевъдните обекти на територията на Община Смядово
3. Да извършват периодични клинични прегледи и при съмнения за инфлуенца –
вземане на проби от домашни и диви птици за вирусологични изследвания.
VI. Органите на МВР :
1. Да оказват необходимото съдействие на служителите на Областна дирекция по
безопасност на храните/ОДБХ/ и кметове на кметства при изпълнение на служебните им
задължения;
2. Да осъществят контрол във връзка с транспорта и нерегламентираната търговия
на птици на територията на община Смядово.
VII. Служителите на ТП ”ДГС – Смядово” при обход на територията на ДГС - Смядово
и откриване на трупове на умрели диви птици да уведомят общинските
ветеринарномедицински служители към ОДБХ.
VIII. Гражданите на Община Смядово в случай на повишена смъртност при птиците и при
откриване на трупове на диви прелетни птици да подават сигнал на съответния ветеринарен
орган, отговарящ за населеното място и/или кмета на населеното място.
IX. Да се информира населението по местните медии по отношение предприемане на
необходимите мерки за предотвратяване проникването на болестта „Инфлуенца по птиците“ на
територията на община Смядово. На сайта на община Смядово да бъдат публикувани
брошурите „Какво трябва да знаем за птичия грип“; „Как да защитите птиците си“, както и
Здравните указания на РЗИ – Шумен.
X. Ежемесечно до 25-то число да се информира Директора на ОДБХ – Шумен за
изпълнението на набелязаните мерки.
III.

Препис от настоящата Заповед да се сведе до знанието на кметове/кметски наместници
по населените места, д-р Едмон Маринов - главен инспектор отдел „ЗЖ” при ОДБХ - гр.Шумен,
Директора на ТП ”ДГС – Смядово”, Началник Участък Полиция – Смядово, собствениците на
птицевъдни обекти и заинтересованите длъжностни лица за сведение и изпълнение.
ИВАНКА ПЕТРОВА
/П/
Кмет на Община Смядово
Изготвил:
/П/
Ирена Вълчева
Старши специалист
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