
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Областна администрация 
Търговище 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№103 от 12.09.2017 г. 

 

 Днес, 12.09.2017 г. от 10.30 часа в Пресцентъра на Областна администрация – 

Търговище се проведе заседание на Областната епизоотична комисия към Областния 

управител на област Търговище. 

 Заседанието се свика във връзка с изготвяне на план за работа и график за 

проверка на всички пазари за животни в област Търговище до 20.09.2017 г. 

 В заседанието участваха следните членове на ОЕК: 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

1. Митко Стайков – Областен управител на област Търговище  

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

2. д-р Анелия Цонева – директор на ОДБХ – Търговище 

СЕКРЕТАР: 

3. инж. Мирослав Атанасов – гл. експерт РРТОСВ в дирекция АКРРДС в Областна 

администрация – Търговище 

 и членове: 

4. Тодорка Танева – Главен секретар на Областна администрация – Търговище  

5. Зорница Милушева – директор дирекция АКРРДС в Областна администрация – 

Търговище 

6. Татяна Тодорова – гл. юрисконсулт в дирекция АКРРДС в Областна 

администрация – Търговище 

7. д-р Емил Зафиров – началник отдел „Здравеопазване на животните“ в ОДБХ – 

Търговище 

8. Тодорина Филева – старши инспектор в дирекция НЗБ в РЗИ – Търговище 

9. гл. инсп. Иван Александров – началник сектор „ООР и ТП“ в отдел ОП в ОДМВР - 

Търговище 

10. Даниела Маркова – ст. експерт в главна дирекция „Аграрно развитие“ в ОДЗ – 

Търговище 

11. Светла Борисова – инспектор група „ПК и ПД“, сектор ПКД в РДПБЗН – 

Търговище 

12. Стефан Стефанов – ст. експерт в отдел УООП в РИОСВ – Шумен 

13. инж. Мустафа Хасанов – гл. инспектор в ООАА – Търговище 

14. инж. Тервел Стефанов – експерт ловностопанска дейност в СИДП ДП – Шумен 
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15. Стойне Стойнев – специалист по лова в СЛР – Търговище 

присъстваха още: 

16. инж. Юлиан Будаков – гл. експерт по лова в РДГ – Шумен   

  

 Г-н Митко Стайков – Председател и Областен управител откри заседанието на 

комисията и поясни, че днешното заседание се свиква във връзка с Заповед №РД11-

1830/04.09.2017 г. на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на 

храните – София и писмо вх. №ОКД-04.1/07.09.2017 г. на директора на Областна 

дирекция по безопасност на храните – Търговище, относно постъпил трети доклад за 

сериозни проблеми спрямо хуманното отношение към животните на пазарите за животни в 

България. След това представи дневния ред и предложи да бъде гласуван. 

Единодушно, с 15 гласа ЗА, дневният ред се прие и заседанието премина при 

следния 

ДНЕВЕН РЕД 

1. Запознаване с проблемите спрямо хуманното отношение към животните на 

пазарите за животни в България и изискванията на нормативната уредба. 

Докладва: д-р Цонева от ОДБХ – Търговище  

2. Изготвяне на план за работа и график за проверка на всички пазари в област 

Търговище до 20.09.2017 г. 

3. Приемане на Решения  за отговорностите и задълженията по изпълнение плана за 

работа. 

Г-н Митко Стайков – Председател и Областен управител предостави думата на д-р 

Анелия Цонева – директор на ОДБХ – Търговище, който да запознае членовете на 

комисията със същността на проблема. 

 Д-р Анелия Цонева – директор на ОДБХ – Търговище, представи накратко 

информация за стъпките, които е предприела Българска агенция по безопасност на 

храните във връзка с хуманното отношение към животните, както и какви са изискванията 

на нормативната уредба по отношение на регламентираните пазари (Наредба №44/2003 

г.). В заключение добави, че на територията на област Търговище няма регламентирани 

пазари. 

 Думата взе д-р Емил Зафиров – началник отдел „Здравеопазване на животните“ в 

ОДБХ – Търговище, който допълни, че за местата където се знае, че се извършват 

нерегламентирани продажби на животни ще бъдат направени проверки съвместно с 

общините и представители на МВР. По отношение на нерегламентираните пазари, той 

добави, че крият сериозна опасност от пренасяне на болести, някои от тях опасни и за 

човека, които нанасят сериозни икономически загуби. 

Г-н Митко Стайков – Председател и Областен управител отправи въпрос когато 

бъдат засечени нерегистрирани животни какво се прави с тях и коя институция следва да 

бъде сигнализирана. 
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Д-р Анелия Цонева – директор на ОДБХ – Търговище отговори че при такива 

случаи се уведомява МВР или ОДБХ. 

Д-р Емил Зафиров – началник отдел „Здравеопазване на животните“ в ОДБХ – 

Търговище добави, че животното се задържа и когато няма марка и чип то се ефтаназира. 

След приключване на дискусията г-н Стайков предложи да се премине към т.2 и т.3 

касаещи приемането на решенията на комисията. 

 Д-р Емил Зафиров – началник отдел „Здравеопазване на животните“ в ОДБХ – 

Търговище представи на членовете на комисията проекторешенията свързани с 

отговорностите на институциите и сроковете за изпълнение на предложените мерки.  

Д-р Анелия Цонева – директор на ОДБХ – Търговище също така добави, че 

проверките, които предстоят да бъдат направени ще бъдат съобразени с пазарните дни в 

различните населени места. 

След проведено гласуване членовете на ОЕК единодушно с 15 гласа ЗА приеха 

предложените решения (приложение към протокола). 

Поради изчерпване на дневния ред и липсата на въпроси г-н Митко Стайков – 

Председател и Областен управител благодари на присъстващите за участието в работата 

на комисията и закри заседанието. 

 

 

 

  

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 

   /М. Стайков/ 

 

 

Секретар: /п/ 

  /инж. М. Атанасов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение: 

1. Решения на Областната епизоотична комисия. 
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РЕШЕНИЯ НА ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ/12.09.2017 г. 

 

С оглед спазване изискванията към регистрираните пазари за животни на 

територията на област Търговище и хуманното отношение към животните на пазарите, 

Постоянно действащата междуведомствена Областна епизоотична комисия предлага да се 

предприемат следните мерки: 

 Кметовете на общини в област Търговище да организират свикването на общински 

епизоотични комисии, на които да бъдат набелязани конкретни мерки и решения  

относно нерегламентираните пазари на животни. 

           Отговорник: кметовете на общини в област Търговище  

Срок: 14.09.2017 г. 

 Да се организират проверки на регламентираните и нерегламентираните пазари за 

животни съвместно с общините в областта и органите на МВР и по предварително 

изготвен график. 

Отговорник: Областна дирекция по безопасност на храните - Търговище, кметове на 

общини в област Търговище 

Срок: 15.09.2017 г. 

 Да се извършат проверки на регламентираните и нерегламентираните пазари за 

животни. 

Отговорник: Областна дирекция по безопасност на храните - Търговище, кметове на 

общини в област Търговище 

Срок: 20.09.2017 г. 

 Да не се допуска продажба на животни на ежеседмичните пазари, организирани в 

населените места. 

Отговорник: Кметове и кметски наместници по населените места 

Срок: постоянен 

 


