
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Община Червен бряг уведомява всички стопани, които отглеждат птици на 

територията на общината с цел недопускане възникването и разпространението на 

заболяването високопатогенна инфлуенца по птиците, трябва да следват строго 

следните правила: 

Стопани, които отглеждат птици в личен двор: 

1. Да не пускат извън двора си по улиците домашните птици, а водоплаващите – във 

водоеми, обитавани от диви и диви прелетни птици. 

2. По възможност да отглеждат разделно в двора си водоплаващите от другите 

видове птици. 

3. При непосредствена опасност от заболяването да отглеждат птиците си в 

затворени помещения, за да нямат контакт с други свободно живеещи птици(врабчета, 

гълъби и т.н.). 

4. При проява на каквото и да е заболяване или умиране на птици, стопанинът е 

длъжен незабавно да уведоми обслужващия го ветеринарен лекар или кмета на 

населеното място. 

5. Да не се пипат заболели и умрели птици с голи ръце, а само с предпазни средства. 

Да не се допускат деца до тях! 

 

Собствениците и управителите на промишлени птицевъдни ферми трябва да 

спазват общите ветеринарно-санитарни мерки, които включват: 

 Дезинфекция на влизащи и излизащи превозни средства във фермите; 

 Забрана за влизане на външни лица във фермите; 

 Ползване на „мокри“ филтри от персонала пряко зает в производствения процес; 

 Ползване на лични предпазни средства от персонала, пряко зает в 

производствения процес; 

 Предпазване на фуражните суровини и готовия фураж от контакт със свободно 

живеещи птици; 

 Водене на регистър на всички работници, пряко заети в производствения процес; 

 Незабавно да сигнализират обслужващия ветеринарен лекар и на най-близкия 

държавен ветеринарен лекар за завишена заболеваемост или смъртност при 

отглежданите от тях птици. 

 

Ловци, дивечовъди, биолози, еколози и други, имащи отношение към дивите 

и свободно живеещите птици, трябва незабавно да предприемат следното: 

 Да уведомят ветеринарно-медицинските специалисти за промяна в поведението 

на птиците и забелязана смъртност сред тях; 

 Да ползват предпазни средства и да спазват лична хигиена при контакти с 

умрели птици и такива с променено поведение. 

 

Стопани! 

При каквото и да е заболяване на вашите птици следвайте следното: 

 Уведомете незабавно ветеринарния лекар или кмета! 

 Избягвайте прекия контакт с живи домашни птици или диви птици! 

 Избягвайте прекия контакт с повърхности, замърсени с птичи екскременти! 



 Не пипайте умрели птици с голи ръце! 

 Не посещавайте пазари за живи животни и птицеферми. 

 

 

Телефонни номера за връзка с ветеринарните лекари на територията на 

Община Червен бряг: 

 

д-р Андрей Андров   088 8 642919 

д-р Християн Андров   087 8 754495 

д-р Петър Мануилов  088 8 566458 

д-р Цветомил Кръстев  088 8 431445 

д-р Нягол Няголов   088 6 910485 

д- р Милчо Кънчев   088 6 697884 

 

 

 

 

 

С уважение, 

 

 

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ 

Кмет на Община Червен бряг 

 

 

 

 

 

 


