
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Областна администрация 
Търговище 

 

 

РЕШЕНИЯ НА ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ЗА 

ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ВИСОКОПАТОГЕННА ИНФЛУЕНЦА ПО ПТИЦИТЕ – 

24.10.2017 г. 

 

1. Да бъде организирано провеждането на заседания на общинските епизоотични 

комисии в най-кратки срокове и свеждане на Решенията на Областната епизоотична 

комисия до членовете им. 

/кметове на общини/ 

2. Привеждане на ОДБХ Търговище в повишена епизоотична готовност. 

/отг. ОДБХ/ 

3. Засилване на мерките за биосигурност в птицевъдните обекти на територията на 

обл. Търговище. 

/ отг. собственици на птицевъдни обекти, кметове по населени места, РДГ, СИДП, 

СЛРБ, орнитоложки дружества / 

4. Постоянен ветеринарномедицински контрол за спазване на мерките за 

биосигурност в птицевъдните обекти на територията на обл. Търговище. 

/отг. ОДБХ/  

5. Информиране на собствениците на птици и всички заинтересовани лица за 

клиничните признаци на Инфлуенца при птици, възможните начини за проникване и 

разпространение на вируса, начини за предотвратяване на заболяването. 

/отг. ОДБХ/ 

6. Незабавно информиране на ОДБХ при съмнение за наличие на клинични 

признаци на инфлуенца, завишена заболеваемост и смъртност при домашни и диви птици 

от страна на кметове по населени места, собственици на птицевъдни обекти, ловци, 

служители на държавни горски и ловни стопанства, членове на орнитоложки дружества. 

Телефони за подаване на информация: 

- д-р Станислав Христов – оф. вет. лекар общ. Търговище - тел. 0882569258; 

- д-р Стефан Куртев – оф. вет. лекар общ. Омуртаг - тел. 0882569290; 

- д-р Наталия Ергеледжиева – оф. вет. лекар общ. Антоново - тел. 0882569277; 

- д-р Мирослав Димитров – оф. вет. лекар общ. Попово, тел. 0882569287; 

- д-р Дилян Генов – оф. вет. лекар общ. Опака, тел. 0882569288; 

/отг. собственици на птицевъдни обекти, кметове по населени места, РДГ, СИДП, 

СЛРБ, орнитоложки дружества / 
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7. Съвместни проверки с представители на орнитоложки дружества, ловно-

рибарски дружества и на държавни горски и ловни стопанства за наличие на болни или 

умрели диви мигриращи или постоянно обитаващи територията на областта птици и 

незабавно информиране на ОДБХ за наличие на такива. 

/отг. ОДБХ, РДГ, СИДП, СЛРБ, орнитоложки дружества/ 

8. Засилен контрол за транспортиране на живи птици без ветеринарномедицински 

свидетелства, извършване на нерегламентирана търговия с птици. 

/отг. МВР, ОДБХ/ 

9. Забрана за провеждане на изложби и други събирания на домашни или други 

птици на територията на обл. Търговище. 

/отг. ОДБХ, орнитоложки дружества/ 

10. Информиране на собствениците на птици, отглеждащи ги за лични нужди за 

задълженията им: 

- да не допускат излизане на птици извън дворовете на стопанствата; 

- да не допускат контакт между диви и домашни птици; 

- да съхраняват в закрити помещения фуража за изхранване на птиците си; 

- да създадат условия за разделно отглеждане на водоплаващи и кокошеви птици; 

- да информират незабавно, обслужващия обекта, ветеринарен лекар или кмета на 

населеното място при отклонения в здравословното състояние или при завишена 

смъртност при птиците им; 

/кметове по населени места/ 

 11. Зареждането на птици в птицевъдните обекти на територията на обл. 

Търговище да се извършва единствено в обекти, регистрирани по реда на чл. 137 от ЗВД 

при спазване  разпоредбите  на т. ІV от Заповед №РД 11-2138/20.10.2017 г. 

 

 

 

 

  

  

 


