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НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА
ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ /ЛИЧНИ СТОПАНСТВА/ ЗА
ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПТИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

Относно: Влошаване на епизоотичната обстановка по отношение на високо
патогенна инфлуенца по птиците /HPAI/ в Европа и констатирано огнище на болестта
Инфлуенца по птиците /грип/ в животновъден обект за отглеждане на кокошки
носачки, намиращ се в землището на гр.Славяново, общ.Плевен, обл.Плевен, обявено
със Заповед № РД-11-237/03.02.2021г. и Заповед № РД-11-239/03.02.2021 на
Изпълнителния директор на БАБХ.
Предвид навлизане на вируса на високо патогенна инфлуенца по птиците в България
и влошената епизоотична обстановка в Европа, необходимо е:
1. Да се спазват превантивните мерки срещу разпространението на болестта
инфлуенца по птиците при отглеждане на птици за лични нужди:
1.1. Спазване на мерките за биосигурност;
1.2. Отглеждане на птици на закрито;
1.3. Да не се допуска свободното движение на домашни птици извън дворовете
/по улици или местни водоеми/;
1.4. Да не се допуска контакт между домашни и диви птици;
1.5. Да не се достъп на дивите птици до храната на домашните птици;
1.6. Фуражът да се съхранява в затворени съдове в закрити помещения;
1.7. Да се създадат условия за разделно отглеждане на домашни птици и гъски от
други домашни птици от кокошевия вид;
1.8. Да се извършва редовно почистване и дезинфекция на помещенията
/местата/, в които се отглеждат домашни и други птици;
2. Да се уведомява незабавно ветеринарния лекар или кмета на населеното място
при отклонение в здравословното състояние /симптоми на грип/ на отглежданите птици
или при увеличена смъртност, с цел извършване на лабораторна изследване.
3. Забранява се изхвърлянето на трупове на птици и отпадъчни продукти от
клане на птици в контейнерите за битова смет и на временните площадки за
съхранение на отпадъци. Труповете на мъртви птици /и животни/ да се предават на
екарисаж, а отпадните продукти от клането да се загробват, за да не се допуска
изхранване на домашни животни с вътрешности на птици.

