
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Областна администрация 
Търговище 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№104 от 24.10.2017 г. 

 

 Днес, 24.10.2017 г. от 14.00 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 констатирани огнища на болестта Инфлуенца по 

птиците (грип) в области Добрич и Хасково и набелязване на конкретни мерки за 

предотвратяване на проникването и разпространението на заболяването на територията 

на област Търговище. 

 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. д-р Марин Йовов – главен секретар на РЗИ – Търговище е 

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

Търговище 

10. Станимир Стойнев – инспектор ПКД в РДПБЗН – Търговище 

11. инж. Любомир Кузов – зам. директор на РДГ – Шумен 

12. инж. Тервел Стефанов – експерт ловностопанска дейност в СИДП ДП – Шумен 

13. Стойне Стойнев – специалист по лова в СЛРД – Търговище 

присъстваха още: 
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14. Йордан Шиваров – началник на ОО АА – Търговище 

15. Севда Ерменкова – директор на ОДЗ – Търговище    

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

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

2138/20.10.2017 г. на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на 

храните – София и писмо вх. №ОКД-04.2/20.10.2017 г. на директора на Областна 

дирекция по безопасност на храните – Търговище, относно констатирани огнища на 

болестта Инфлуенца по птиците (грип) в области Добрич и Хасково. Той поясни, че целта 

на днешната среща е да бъдат набелязани конкретни мерки за предотвратяване на 

проникването и разпространението на заболяването на територията на област Търговище. 

След това представи дневния ред и предложи да бъде гласуван. 

Единодушно, с 13 гласа ЗА, дневният ред се прие и заседанието премина при 

следния 

ДНЕВЕН РЕД 

1. Набелязване на конкретни мерки за предотвратяване на проникването и 

разпространението на болестта Инфлуенца А (птичи грип) на територията на 

област Търговище. 

Докладва: д-р Цонева от ОДБХ – Търговище 

2. Приемане на Решения  за отговорностите и задълженията по изпълнение 

предложените мерки. 

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

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

комисията с допълнителни подробности по отношение на болестта, нейното 

разпространение, както и какви мерки следва да бъдат предприети за нейното 

ограничаване. 

 Д-р Анелия Цонева – директор на ОДБХ – Търговище, направи кратко описание 

на болестта. Тя подчерта, че това е вид грип, вирулентен по птиците, като основен 

източник на разпространение са дивите птици, основно патиците. Инкубационния период 

на заболяването е 3 до 5 дни, като предаването става чрез пряк контакт, допир с умрели, 

животни, екскременти, заразена храна, а също така и по въздуха. Тя добави, че 

термичната обработка на заразено месо убива вируса. Като една от основните мерки, 

които следва да се предприемат, д-р Цонева посочи, че на населението трябва да се 

предостави информация за болестта, с цел да се ограничи в максимална степен контакта 

на диви и домашни птици. 

 Г-н Митко Стайков – Председател и Областен управител се извини и напусна 

заседанието поради служебни ангажименти. 

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

ОДБХ – Търговище, който допълни, че опасността за хората е сведена до минимум. 
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Конкретно за област Търговище проникването на болестта ще доведе до нанасяне на 

съществени икономически загуби, тъй като се отглеждат значителен брой птици – за 

собствени нужди и фермерно производство. Той поясни, че при констатиране на огнище 

се маркират 2 зони – 3 км защитна и 10 км предпазна, като се забранява 

възпроизводството и придвижването на птици от тези зони. В заключение д-р Зафиров 

добави, че най-честия начин за предаване на болестта е чрез пряк контакт между диви и 

домашни птици или чрез замърсяване на фуража. 

Тъй като нямаше въпроси д-р Цонева представи проекторешенията на вниманието 

на членовете на комисията и предложи да бъдат гласувани. 

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

Търговище направи предложение в т. 10 да бъде записано: отговорни лица кметовете по 

населените места. 

След проведено гласуване членовете на ОЕК единодушно с 12 гласа ЗА приеха 

предложените решения, с направеното допълнение (приложение към протокола). 

Г-н Йордан Шиваров – началник на ОО АА – Търговище попита каква е 

процедурата когато бъде спряно транспортно средство превозващо животни без 

необходимите документи. 

Д-р Анелия Цонева – директор на ОДБХ – Търговище отговори, че в такива 

случаи задължително се сигнализират органите на ОДБХ и се изчаква ветеринарен лекар. 

Поради изчерпване на дневния ред и липсата на въпроси д-р Анелия Цонева – 

директор на ОДБХ – Търговище 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 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 / 

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. 
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/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. 

 

 

 

 

  

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         /П/ 

     /М. Стайков/ 

 

 

Секретар:          /П/ 

  /инж. М. Атанасов/ 

 


