
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Областна администрация 
Търговище 

 

ПРОТОКОЛ № 10 от 01.04.2021 г. 

от заседание на Постоянно действащата междуведомствена областна епизоотична 

комисия 

 

Днес, 01.04.2021 г., от 10:30 часа се проведе заседание на Областната епизоотична 

комисия към областния управител на област Търговище.  

Заседанието се проведе дистанционно чрез онлайн видеоконферентна връзка поради 

продължаващата епидемична обстановка в страната. 

В заседанието участваха г-н Панайот Димитров – заместник областен управител на 

област Търговище, и представители на отговорните институции, определени със Заповед № 

4/05.01.2021 г. за утвърждаване състава на Областната епизоотична комисия. Присъстваха 

още представители на общините на територията на област Търговище. 

Г-н Димитров откри заседанието на комисията, което се свиква по повод 

усложнената епизоотична обстановка в страната по отношение на заболяванията 

Африканска чума по свинете и високопатогенна Инфлуенца по птиците, както и във връзка 

с прието решение заседанията на Областната епизоотична комисия да се провеждат 

четвъртъците на първа и трета седмица на месеца дистанционно чрез онлайн 

видеоконферентна връзка. 

Подложи на гласуване следния дневен ред: 

1. Запознаване с актуалната епизоотична обстановка по отношение на заболяванията 

Африканска чума по свинете и Инфлуенца по птиците. 

Докладва: Представител на Областна дирекция по безопасност на храните – 

Търговище 

2. Запознаване със Заповед № РД 11-553/17.03.2021 г. на проф. д-р Паскал 

Желязков – изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните, 

относно утвърждаване на План за действия в България по отношение на обектите за 

отглеждане на свине за лични нужди във връзка с болестта Африканска чума по свинете. 

Докладва: Представител на Областна дирекция по безопасност на храните – 

Търговище 

3. Разни. 

Всички членове на комисията единодушно гласуваха „ЗА“ предложения дневен ред на 

заседанието. 

 

По т. 1 от дневния ред: 

Г-н Димитров предостави думата на д-р Зафиров – началник отдел 

„Здравеопазване на животните“ в ОДБХ – Търговище, да представи актуална информация за 

епизоотичната обстановка в страната по отношение на заболяванията Африканска чума по 
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свинете и високопатогенна Инфлуенца по птиците. Д-р Зафиров представи информация 

относно разпространението на заболяванията за периода от последното заседание на 

комисията. Към 22 март 2021 г. нови положителни резултати за болестта Африканска чума 

при диви свине са констатирани в областите Габрово и Стара Загора. Към 25 март 2021 г. 

нови положителни случаи при диви свине са установени в областите Ловеч и София – 

област. Към 30 март 2021 г. вторично възникнали случаи на болестта Африканска чума при 

диви свине са обявени в областите Сливен и София – област. По отношение на 

заболяването Инфлуенца по птиците със заповед на изпълнителния директор на Българска 

агенция по безопасност на храните от 31 март 2021 г. е обявен първичен случай на 

болестта при диви птици на територията на област Бургас. Д-р Зафиров докладва, че на 

територията на област Търговище няма констатирани положителни случаи на Африканска 

чума по свинете и Инфлуенца по птиците. Отбеляза констатация на Българска агенция по 

безопасност на храните за недостатъчното изследване на проби от умрели животни на 

територията на областта.  

 

По т. 2 от Дневния ред  

Г-н Димитров предостави думата на д-р Зафиров да запознае членовете на 

комисията със Заповед № РД 11-553/17.03.2021 г. на проф. д-р Паскал Желязков – 

изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните, относно 

утвърждаване на План за действия в България по отношение на обектите за отглеждане на 

свине за лични нужди във връзка с болестта Африканска чума по свинете. Д-р Зафиров 

представи основните акценти от Плана, включително конкретните цели, дейности, отговорни 

институции и времева рамка за изпълнение. Представеният План за смекчаващи риска мерки 

срещу проникването и възможното разпространение в България на Африканска чума по 

свинете в обектите за отглеждане на свине за лични нужди е приложен като неразделна част 

от настоящия протокол. 

 

По т. 3 от Дневния ред  

Г-н Димитров предостави думата на членовете на комисията да изкажат мнения и да 

вземат отношение по проблеми от компетентността на Областната епизоотична комисия.  

Поради изчерпване на дневния ред и при липса на предложения и въпроси за 

разглеждане и обсъждане г-н Панайот Димитров – заместник областен управител, закри 

заседанието на комисията. 

  

ЗА  ПРЕДСЕДАТЕЛ:     /П/      

ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ 

съгласно Заповед № 82/04.03.2021 г. 
 

СЕКРЕТАР:         /П/ 

        ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  


