
Във връзка с влошаване на епизоотичната обстановка в страната по отношение 

на високо патогенната инфлуенца по птиците и констатирано огнище на болестта 

Инфлуенца в животновъден обект с рег. № 2BG15277 за отглеждане на кокошки 

носачки, както и с  цел предпазване, ограничаване и недопускане разпространението на 

болестта на територията на община Първомай, съгласно Заповед № РД-11-

239/03.02.2021г. и  на Изпълнителния директор на БАБХ и писмо с вх. № 06-00-

28/09.02.2021г. от Областния управител на област Пловдив до Кмета на община 

Кричим, уведомяваме: 

Собствениците на птици са задължени да спазват следните  превантивните мерки 

срещу  разпространението на болестта инфлуенца по птиците: 

1. Гражданите да спазват превантивните мерки срещу разпространението на 

болестта инфлуенца по птиците, при отглеждане на птици, 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 улиците или в местни водоеми); 

1.4.   Да не допуска контакт между домашни и диви птици; 

1.5.   Да не допуска 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 кмет на населеното място 

при отклонение в здравословното състояние (симптоми и грип на отглежданите птици 

или при увеличената смъртност с цел извършване на лаболаторно изследване. 

3. Да се забрани изхвърлянето на трупове на птици и отпадъчни продукти от клане 

на птици в контейнери за битова смет и на временните площадки за съхранение на 

отпадъци в общината. Труповете на мъртви птици (и животни) да се предават на 

екарисаж , а отпадните продукти от клането да се загробват – да не се допуска 

изхранване на домашни животни с вътрешности на птици. 


