
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Областна администрация 
Търговище 

 

ПРОТОКОЛ № 12 от 28.04.2021 г. 

от заседание на Постоянно действащата междуведомствена областна епизоотична 

комисия 

 

Днес, 28.04.2021 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 – ВрИД 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 във връзка с 

постъпило в Областна администрация – Търговище писмо от директора на Областна 

дирекция по безопасност на храните относно необходимост от свикване на Областната 

епизоотична комисия по повод заболяванията Африканска чума по свинете и Инфлуенца по 

птиците. 

Подложи на гласуване следния дневен ред: 

1. Запознаване с актуалната епизоотична обстановка в страната по отношение на 

заболяванията Африканска чума по свинете и Инфлуенца по птиците. 

Докладва: Представител на Областна дирекция по безопасност на храните – 

Търговище 

2. 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 Областна дирекция по безопасност на храните – 

Търговище, да представи актуална информация за епизоотичната обстановка в страната по 

отношение на заболяванията Африканска чума по свинете и Инфлуенца по птиците. Д-р 

Зафиров представи наличната информация относно разпространението на заболяванията 

за периода от последното заседание на комисията. Докладва за регистрирани нови случаи 

на болестта Африканска чума при диви свине в областите Стара Загора, Ловеч, Монтана, 

Пазарджик, Враца, Пловдив и София. По отношение на заболяването Инфлуенца по птиците 

нови случаи са регистрирани в животновъдни обекти на територията на областите Хасково и 
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Пловдив. Към днешна дата епизоотичната обстановка в област Търговище е благоприятна, 

като няма констатирани положителни резултати за Африканска чума по свинете и 

Инфлуенца по птиците. Въпреки това ситуацията в страната налага провеждане на 

заседания на Областната и общинските епизоотични комисии в превантивна форма.  

С оглед ангажиментите на общините, предвидени в нормативните и плановите 

документи, д-р Зафиров подчерта необходимостта кметовете на общини в максимално 

спешен порядък да разпоредят свикване на общинските епизоотични комисии, които да 

приемат конкретни мерки за недопускане проникването и разпространението на 

заболяванията Африканска чума по свинете и Инфлуенца по птиците на територията на 

общините в област Търговище. На заседанията на общинските епизоотични комисии да се 

осигури присъствието на кметовете и кметските наместници на населените места, като 

протоколите от заседанията да се предоставят за сведение в Областна дирекция по 

безопасност на храните – Търговище. Във връзка с действащи заповеди и забрани на 

територията на Република България и приети решения от предходни заседания на 

Областната епизоотична комисия, д-р Зафиров напомни относно ангажимента на 

общинските епизоотични комисии да упражняват засилен контрол за нерегламентирано 

населване на свине в стопанства тип „заден двор“, както и да следят за спазването на 

мерките за биосигурност от собствениците на животновъдни обекти. Относно задължението 

за определяне на места за загробване на умрели и евтаназирани животни, д-р Зафиров 

изиска актуална информация за наличието на такива терени в общините Омуртаг и 

Антоново, която да се предостави с протоколите от проведените заседания на общинските 

епизоотични комисии. 

 

По т. 2 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 – ВрИД областен управител и 

председател на Областната епизоотична комисия, закри заседанието на комисията. 

  

       

 

ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ    /П/ 

ВрИД областен управител на област Търговище и 

председател на Областната епизоотична комисия 

 

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ    /П/ 

 

Секретар 


