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СТАНИМИР ПАРАШКЕВОВ  

Областен управител на област Търговище  

 

ПРОТОКОЛ № 13 от 20.05.2021 г. 

от заседание на Постоянно действащата междуведомствена областна епизоотична 

комисия 

 

Днес, 20.05.2021 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. 

След установяване наличието на кворум, 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 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 Високопатогенна Инфлуенца по 
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птиците. Д-р Зафиров представи информация относно разпространението на 

заболяванията за периода от последното заседание на комисията. Докладва за 

регистрирани вторично възникнали случаи на болестта Африканска чума при диви свине в 

териториалния обхват на ТП ДГС Тетевен на територията на област Ловеч. По отношение на 

заболяването Високопатогенна Инфлуенца А (грип) по птиците нови две огнища на болестта 

са регистрирани в животновъдни обекти за отглеждане на кокошки носачки, разположени в 

землището на с. Трилистник, община Марица, област 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. 

 

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.  

Д-р Зафиров информира, че във връзка с обсъжданията на предходното заседание 

на Областната епизоотична комисия, в Областна дирекция по безопасност на храните – 

Търговище са постъпили протоколи от проведени заседания на общинските епизоотични 

комисии в Общините Попово, Антоново и Опака. Напомни относно ангажимента Община 

Търговище и Община Омуртаг също да представят протоколи от проведени заседания на 

общинските епизоотични комисии заедно с присъствен лист на участвалите в заседанията 

кметове и кметски наместници по населени места.  

 

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. 

  

       

 

 

ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ     /П/ 

Заместник областен управител  

 

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ    /П/ 

Секретар 


