
МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА 
ИНФЛУЕНЦА ПО ПТИЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ 

ПРИЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ 
 

Със Заповед №РД 11-2904/03.12.2021г. на Изпълнителен директор на БАБХ и Заповед 
№ПЗ-3-432/03.12.2021г. на Директора на ОДБХ Пазарджик, относно обявяване на първично 
огнище  на Инфлуенца А /грип/ по птиците  в животновъден обект за отглеждане на 
птици за лични нужди, находящо се в землището на с. Варвара, общ. Септември и опасността 
от разпространението му на територията на Пазарджишка област са определените предпазни 
зони както селедва: 

1.Три /3/ километрова, предпазна зона в която влизат с. Варвара, с. Ветрен дол, с. 
Симеоновец и с. Семчиново; 

2. Десет /10/ километрова, предпазна зона  в която влизат:  
-  за община Септември - гр. Септември, с. Карабунар, с. Бошуля, с. Злокучене, с. 

Ковачево, с. Лозен; 
- за община Белово  - гр. Белово, с. Дъбравите, с. Аканджиево, с. Мененкьово ; 
- за  община Пазарджик -  с. Звъничево, с. Братаница, с. Ляхово и с. Паталеница.  

         Във връзка с горното на заседание на общинската епизоотична комисия от 06.01.2021г. са 
приети актуаризирани мерки за недопускане и предотвратяване разпространението на 
заболяването Инфлуенца по птиците на територията на община Септември, както следва:  
 
І. Задължения на собственици на животновъдни обекти /ЖО/ (стопанства и ферми) за 
отглеждане на домашни и диви птици и частни стопани, отглеждащи птици за лични 
нужди:                                                                                                                                                            
1.  Да не се допуска смесено отглеждане на птици заедно с други животни. 
2. Да засилят охраната и осигурят условия за дезинфекция на влизащите и излизащи в и от 
обекта  хората и МПС, да дезинфекцират дрехите и обувките при обслужване на обекта и да ги 
сменят при напускането му. 
3. Да не допускат домашни птици да посещават водоеми извън селищата. 
4.  Да не се пускат домашни птици извън дворовете. 
5. Да се поят птиците само с питейна / чешмяна / вода. 
6. Да предотвратят проникването на диви птици в помещенията. 
7. Да не държат фураж на открити площадки. 
8. Да предотвратят проникването на диви птици във фуражните кухни. 
9. Да не се изхранват домашните животни с отпадъчни продукти от птицевъдството. 
10. Да се осигурява добро ниво на биосигурност. 
11. Частните стопани да декларират оглежданите птици по вид и брой в съответното        
кметство . 
12. При констатиране на заболели птици с клинични признаци на заболяването да забранят 
влизане излизане на хора и животни от района на фермата или стопанството и сигнализират 
обслужващия ветеринарен лекар / д-р. Байлов или д-р. Кехайов/. 
13. Да закупят предпазни средства еднократни ръкавици и противогрипни маски за 
обслужващите фермата. 
14. Всички трупове на умрели птици, след аутопсия да бъдат предавани на екарисажа във 
Варна. 
15. Да изхранват отглежданите птици с промишлено произведени смески, при невъзможност да 
закупуват фуражни компоненти (зърно), което е било в обезопасени против проникване на 
други птици складове. 
16. Да не се съхраняват фуражи и зърно на открито. 
17. Да спазват ветеринарномедицинските изисквания при търговия с птици и яйца. 



 
ІІ. Задължения на кмета на общината. 
1. Изпълнява изискванията на чл. 133 от Закон за ветеринарномедицинска дейност/ЗВД/. 
2. Да разпореди на кметовете на кметства, съобразно своите правомощия : 
     а) Да осигурят условия за актуализация на списъците ( регистрите ) на собствениците 
отглеждащи птици по вид, брой и адресна регистрация, а собствениците да декларират писмено 
отглежданите от тях птици. 
     б) Да организират и оказват съдействие на длъжностните ветеринарни специалисти                
( държавни и лицензирани) при изпълнение на ДПП по чл. 118 от ЗВД. 
     в) Да осъществяват контрол при изпълнение на мерките, приети на общинската епизоотична 
комисия. 
     г) Да не допускат нерегламентирана търговия с птици и яйца на територията на кметството. 
     д) Да запознаят по подходящ начин стопаните отглеждащи  животни / птици / с приетите 
мерки и при откриване на заболели и мъртви птици да спазват правилата за лична безопасност. 
 
ІІІ. Задължения на началника на РУ гр. Септември. 
1. Съвместно със служители от ОДБХ оказват съдействие на кметовете на кметства и 
предприемат мерки за недопускане на търговия с живи животни и продукти от животински 
произход на нерегламентирани пазари. 
2. Осигурява охрана на птицевъдните обекти при съмнение и потвърждаване на заболяването. 
 
ІV. Задължения на собственици на фуражни предприятия и мелници. 
1. Да закупуват фуражни компоненти и хлебно зърно от обезопасени срещу  диви птици 
складове. 
2. Да не оставят фуражни компоненти и хлебно зърно на открито. 
3. Да обезопасят собствените складове за съхранение на фуражни компоненти и хлебно зърно и 
готова продукция от достъпа на диви птици. 
4. Да поддържат в изправност дезинфекционни площадки и да транспортират закупен фураж и 
хлебно зърно  в дезинфекцирани МПС. 
 
V. Задължения на СЛРБ: 
1. Организират засилено претърсване за откриване на трупове на прелетни, диви и 
водоплаващи птици. 
2. По време на ловни излети при откриване на умрели диви птици, същите при ползване на 
лични предпазни средства (ръкавици и предпазни маски за лице), да бъдат поставени в 
непропускливи полиетиленови торби и да бъдат предоставяни на ветеринарните специалисти 
на територията на селището. 
3. С цел изпълнение на одобрена от министъра на земеделието и горите програма за надзор на 
заболяванията псевдочума и инфлуенца ( грип) по птиците, да предоставят отстреляни диви 
гълъби на служителите на общинските ветеринарни служби към ОДБХ. 
4. При обработка на отстреляни, диви птици (за консумация и препариране) да ползват лични 
предпазни средства. Отстранената перушина и вътрешни органи да се изгарят или загробват на 
определените от кметствата места. 
5. Забранено е организирането и провеждането на панаири, пазари и изложби за птици. 
6. Забранено е разселване на птици за подновяване на дивечовия запас. 
 
VІ. Задължения на началника на собственици на рибовъдни обекти: 
1. При откриване на трупове на умрели прелетни, диви и водоплаващи птици, открилите ги при 
спазване на правила за лична безопасност да поставят труповете в непропускливи 



полиетиленови торби и уведомяват официалните ветеринарни лекари  на общината където е  
рибовъдния обект. 
2. Собствениците на рибовъдни обекти да не оставят на открито фураж и зърно за изхранване 
на рибите. 
 
VІІ. Управителите на ”В и К” - дружествата : 
1. Да контролират състоянието на помпените станции и устройствата за хлориране на водата за 
питейни нужди. 
2. Обезопасят съответните съоръжения по начин недопускащ влизането на птици в тях. 
 
VІІІ. Жителите на община Септември: 
1.Да спазват мерки за безопасност и лична хигиена, когато посещават места обитавани от  диви 
птици. 
2.При откриване на трупове на птици да уведомяват най - близкия практикуващ ветеринарен 
лекар на територията  на селището. 

 
Гр. Септември 
06.12.2021г. 


