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ДО
ДОЦ. Д-Р КРУМ НЕДЕЛКОВ
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

На 09.07.2021 г. в зала Голям колегиум, сградата на Министерство на земеделието,
храните и горите (МЗХГ) от 10.00 часа се проведе заседание на Координационен съвет по
Заповед РД09 - 1149/10.12.2019 г., изменена и допълнена със Заповед РД09 - 677/06.07.2021
г. на министъра на земеделието, храните и горите. На заседанието присъстваха:
1. Доц. д-р Крум Неделков, д.в.м – заместник - министър на земеделието, храните и горите;
2. Д-р Милена Трендафилова, д.в.м - директор на дирекция „Политики по агрохранителната
верига“ (ПАВ), МЗХГ;
3. Д-р Петя Петкова, д.в.м – началник на отдел „Здравеопазване животните и здраве на
растенията“ - ПАВ, МЗХГ;
4. Зооинж. Силвия Василева - директор на дирекция „Животновъдство“, МЗХГ;
5. Николина Симеонова – държавен експерт в отдел „Държавни горски предприятия“, на
дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“, МЗХГ;
6. Д-р Боряна Станимирова - държавен експерт в отдел „Технологии в животновъдството“,
дирекция „Животновъдство“, МЗХГ;
7. Емилия Георгиева – главен експерт към Изпълнителна агенция по селекция и
репродукция в животновъдството“
8. Проф. Георги Георгиев – директор на Центъра за оценка на риска по хранителната
верига (ЦОРХВ);
9. д-р Даниел Денев – началник на отдел в дирекция “Здравеопазване на животните и
хуманно отношение“, Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ);
10. Юлиян Русев
- началник на отдел в дирекция „Ловно стопанство“, ИАГ;
11. Д-р Анастасия Гергьовска – държавен експерт в отдел „ЗЖЗР“, дирекция „ПАВ“, МЗХГ;
12. Д-р Ралица Ранкова - главен експерт в отдел „ЗЖЗР“, дирекция „ПАВ“, МЗХГ;
13. Ивайло Гълъбов председател на Управителен съвет на Съюз на птицевъдите в
България;
14. Д-р Пенчо Каменов - изпълнителен директор на Съюз на птицевъдите в България;
15. Иван Йовчев - Професионалната организация на производителите на водоплаващи в
България;
16. Борислав Спасов - Професионалната организация на производителите на водоплаващи в
България;
17. Васил Василев - Професионалната организация на производителите на водоплаващи в
България;
18. Даниел Божанков - Асоциацията на промишленото птицевъдство;
19. Емил Гълъбов - Асоциацията на промишленото птицевъдство;
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20. Д-р Петър Дойчев - Главен секретар на Българският ветеринарен съюз;
21. Д-р Николай Петков - Българско дружество за защита на птиците;
22. Ивайло Клисуров - Управител на Спасителния център за диви животни - Зелени Балкани;
23. инж. Стилиян Герасков - главен експерт - направление "Лов" в НЛРС –СЛРБ.

Взети решения от проведеното работно заседание:
1. Да се предоставят данни за периодите и миграционните пътища на дивите птици в т.ч и
настъпили промени в резултат на климатичните промени, за да се предвидят рисковете
- отговорна институция орнитоложки дружества и ИАГ.
2. Да се засили пасивният надзор при диви птици в страната и при провеждането на
ловните излети да се спазват стриктно правилата за биосигурност по време на лов.
Специално внимание следва да се обърне на надзора при лебеди, които са основен
резервоар на вируса - отговорна институция ИАГ.
3. Уведомяване на всички директори на областни дирекции по безопасност на храните
(ОДБХ) за повишаване на готовността и извършване на проверки на мерките за
биосигурност във всички индустриални обекти за отглеждане на птици, както и
подобряване на ефективността при движението и търговията на живи птици, особено
във високорискови региони – отговорна институция БАБХ.
4. Да се подобри лабораторният капацитет на БАБХ и при необходимост закупуване на
допълнителни диагностикуми за изследване на проби от домашни и диви птици отговорна институция БАБХ.
5. Да се изготви прессъобщение във връзка с повишеният риск от разпространение на
ВПИП и изпращане на сигнали за умрели птици от граждани на телефон 0 700 12 299 отговорна институция БАБХ.
6. Да се изготви Стандартна оперативна процедура за реда и минималните срокове за
населване на животновъдните обекти за отглеждане на птици, включително и в обекти,
в които птиците са умъртвени поради възникване на огнище на високо патогенна
Инфлуенца А, който да бъде обсъден със заинтересованите страни - отговорни
институции БАБХ, ЦОРХВ, МЗХГ и птицевъдни асоциации.
7. Да се изготви образец на контролен лист за проверка на животновъдните обекти, в
които е констатирано огнище на ВПИП преди даването на разрешение за повторно
населване с птици - отговорна институция БАБХ, след съгласуване с птицевъдни
асоциации.
8. Да се обсъди изготвянето на проект за изменение на Наредбата за условията и реда за
разходване на средствата за обезщетяване на собствениците на животни в случаите по
чл. 47, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (Приета с ПМС № 81 от
27.04.2020 г.) - отговорна институция МЗХГ.
9. Да се представи допълнителна информация на птицевъдните асоциации относно
стартиралата на ниво Европейски съюз (ЕС) Стратегическа дискусия по отношение на
ваксинацията на Високопатогенна инфлуенца по птиците (ВПИП) - отговорни
институции МЗХГ и БАБХ.
10. Да се потърсят механизми за подпомагане на птицевъдният бранш чрез използване на
финансови стимули по Програмата за развитите на селските райони през новият
програмен период - отговорна институция МЗХГ.
11. Да се промени надзора на заболяването ВПИП на база на нова категоризация на
животновъдните обекти на база на риска, като се вземат предвид гъстотата на
отглеждане на птиците и отглеждане на различни видове и категории птици на малко
отстояние един от друг - отговорна институция БАБХ.
12. Да се потърсят механизми, като се вземе впредвид епизоотичната обстановка,
миграцията на дивите птици, прекатегоризацията на ЖО за птици и др. за временна
отмяна на разпореждането в заповедта за отглеждане само на закрито на птиците отговорна институция БАБХ.
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Заседанието беше открито от доц. д-р Неделков, който обясни, че целта на срещата е
обсъждане и набелязване на мерки за засилване на надзора на заболяването високопатогенна
инфлуенца по птиците – при домашни и диви птици.
Д-р Денев представи презентация с подробна информация за епизоотичната обстановка
по отношение заболяването ВПИП на територията на страната и в Европа.
Проф. Георгиев представи презентация с информация за актуалната циркулация на
Инфлуенца А вируси по птици от щамове H5N8 в Европа и какво може да се очаква през сезон
2021/2022 г.
Г-н Гълъбов повдигна въпроса с прилагането на изискванията на последните промени в
Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), обнародвани в Държавен вестник през
месец февруари 2020 г. и Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за
обезщетяване на собствениците на животни в случаите по чл. 47, ал. 1 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност (Приета с ПМС № 81 от 27.04.2020 г.). Според него
икономическите интереси на птицевъдните асоциации са засегнати. Предложи да се направи
изменение в националното законодателство с цел уеднаквяване на термина „пазарна стойност“
определен в Регламент (ЕО) № 349/2005 на Комисията от 28 февруари 2005 година за
определяне на правила относно финансирането от Общността на спешни мерки и на
кампанията за борба с някои болести по животните съгласно Решение 90/424/ЕИО на Съвета.
По отношение на прилагането на Методологията за изчисляване на пазарните цени при
различни видове и категории птици допълни, че Съюзът на птицевъдите в България активно е
участвал в изготвянето й, включени са всички присъщите (плаващи) разходи, счита, че това е
добър инструмент, но към настоящият момент не разполага с информация за финализирането и
прилагането на методиката. Поясни, че за бизнеса е изключително важно да има предвидимост,
да са ясни критериите и правилата, по които се работи.
Д-р Денев благодари на птицевъдните асоциации за ползотворната работа и
сътрудничество, при изготвянето на Методологията за изчисляване на пазарните цени при
различни видове и категории птици. Поясни, че е представена по надлежен ред пред
Европейската комисия и към момента е изцяло финализирана. Обстоятелството, че не е
приложена при определяне на размера на обезщетенията при последните огнища е изцяло от
юридически характер.
Допълни, че е създадена работна група със задача да изготви проект на Стандартна
оперативна процедура за реда и минималните срокове за населване на животновъдните обекти
за отглеждане на птици, включително и в обекти, в които птиците са умъртвени поради
възникване на огнище на ВПИП, като проектът ще бъде своевременно обсъден със
заинтересованите страни.
Г-н Гълъбов каза, че относно инициативата за промяна на действащото европейско
законодателство за хуманно отношение към птиците, която предвижда забрана за отглеждането
на птици в клетъчни системи, мнението на Съюза на птицевъдите в България е, че първо
трябва да се ограничи въвеждането в експлоатация на тези системи за отглеждане, след което
да се осигури достатъчно дълъг период, за да се амортизират съществуващите инсталации,
както и да се осигури достатъчно дълъг преходен период, за да се изградят нови
производствени мощности, които да заместят съществуващите. Счита, че държавата трябва да
защитава тази позиция, защото в противен случай птицевъдният бранш ще претърпи загуби за
над 750 млн.лв. Повдигна въпроса за позицията на страната по отношение на Стратегическата
дискусия на ниво ЕС относно ваксинацията срещу ВПИП – подкрепя въвеждането на
ваксинация, но без налагане на ограничения за ваксинираните птици и продуктите от тях.
Доц. д-р Неделков каза, че на предстоящото заседание на Съвет на ЕС по земеделие и
рибарство, министърът на земеделието, храните и горите ще защити интересите на
птицевъдните асоциации.
Г-н Спасов подкрепи г-н Гълъбов относно мнението му за отрицателното въздействие на
новите нормативни изисквания, свързани с реда на изплащане на обезщетения и добави, че
подкрепя промяна.
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Изказа мнение относно подпомогне на сектор птицевъдство и от необходимостта да се
търсят възможности за създаване на мярка към Програма за развитие на селските райони за
участие на сектора, тъй като към момента те са извън обхвата на мерките за подпомагане в
условията на пандамията от Covid-19, включително и в Мярката „60 / 40“.
Г-н Василев каза, че производителите на водоплаващи чрез забраната за отглеждане
на птици на открито търпят загуби в размер на 20 млн. лева годишно и предложи забраната да
бъде преразгледана.
Г-н Спасов предложи по отношение на забраната за отглеждане на птици на открито и с
цел подобряване на условията на отглеждане и финансово облекчаване на собствениците да се
въведе временна отмяна на забраната до настъпването на рисковия за разпоространение на
ВПИП период. По този начин ще могат да се изведат птиците навън поне до месец септември, а
помещенията, в които се отглеждат да се почистят и дезинфекцират. Предложи да се въведе
нова категоризация на животновъдните обекти на база оценка на риска, като се вземат
предвид гъстотата на отглеждане на птиците, отглеждане в отделни обекти на различни видове
и категории птици на малко отстояние един от друг.
Г-н Гълъбов предложида да се изготви образец на контролен лист за проверка на
животновъдните обекти, в които е констатирано огнище на ВПИП преди даването на
разрешение за повторно населване с птици, който да се съгласува с птицевъдните асоциации.
Д-р Петкова представи информация за проведената, на 21 юни 2021 г. в рамките на
проведеното заседание на работната група на ръководителите на ветеринарни служби (CVO),
Европейската комисия (ЕК), стратегическа дискусия относно възможността за ваксинация
срещу ВПИП в определени райони. Пред делегациите са представени данни за различните
видове ваксини, които са налични на пазара. От регистрираните ваксини: Inactivated, Subunit,
Vecored, Nucleic Acid само последните три са съвместими със стратегията „DIVA“, което е важен
аспект за търговията. Инактивираната ваксина само е одобрена в ЕС и е пригодена да се
прилага в люпилни. Nucleic acid вакисната е РНК ваксина кандидат. В светлината на развитието
на РНК ваксините във връзка с COVID - 19 има сериозен напредък в тази посока и ваксината
може да стане приложима за спешна ваксинация. Европейската комисия е посочила, че има
технология за ваксиниране срещу ВПИП, но трябва да се намери законодателна рамка.
Необходима е ясна и категорична позиция от ЕК във връзка с перспектива за инвестиране в
разработването на ваксини от страна на индустрията.
Д-р Гълъбов каза, че всички заинтересовани страни трябва да се обединят и да имат
подкрепа от държавата, за да се използват ваксини срещу ВПИП, защото това е единственият
начин да се намалят загубите в сектора от появата на огнища.
Г-н Борисов подкрепи д-р Гълъбов и добави, че трябва да има разрешение за
ваксиниране без да се налагат рестрикции върху търговията с птици и продукти от тях.
Предложи да се помисли и за изплащане на финансови средства на засегнати
производители, попадащи в ограничителните зони (3 и 10 километра) около възникнало
огнище, тъй като те търпят загуби заради налагането на забрани за търговия и движение.
Д-р Трендафилова обобщи всички представени въпроси и предложения.
Доц. д-р Неделков предложи всички предложения изказани от страна на птицевъдните
асоциации да бъдат изпратени в писмена форма до министъра на земеделието, храните и
горите, благодари на всички за участието и закри заседанието.
С уважение,
In valid sig n atu re
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