
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Областна администрация 
Търговище 

 

ПРОТОКОЛ 

№6 от 04.12.2020 г. 

 

Днес, 04.12.2020 г., се проведе неприсъствено заседание на Областната 

епизоотична комисия (ОЕК) към областния управител на област Търговище. 

Заседанието е неприсъствено поради усложнената обстановка с коронавирус 

инфекцията в страната. 

Повод за свикването му е постъпило писмо от директора на Областна дирекция по 

безопасност на храните – Търговище относно Заповед №РД11-2682/30.11.2020 г. на 

изпълнителния директор на БАБХ за привеждане в състояние на повишена епизоотична 

готовност на всички региони в Р България по отношение на заболяването Инфлуенца по 

птиците като цели набелязване на конкретни мерки за предотвратяване проникването и 

разпространението на болестта на територията на област Търговище. 

С писмо изх. №ОКД-04-6-3/02.12.2020 г. областният управител и председател на 

ОЕК изиска от членовете на Комисията в срок до 03 декември 2020 г. да съгласуват по 

електронна поща долупосочения проект на решение: 

Решение №1 

1. Да бъде организирано провеждане 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. Осъществяване на засилен надзор при диви птици в сътрудничество с 

орнитоложките дружества, националните ловни сдружения, Държавните горски 

предприятия и Регионалните дирекции по горите. Постоянно извършване на съвместни 

проверки с представители на орнитоложките дружества, ловно-рибарските сдружения 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, СЛРБ, орнитоложки дружества………/. 

3. Засилен контрол и извършване на проверки в стопанствата за отглеждане на 

птици (всички видове) за спазване на мерките за биосигурност (недопускане отглеждане на 

открито на домашни птици, отделно отглеждане на патици и гъски от други домашни птици, 

налагане на мерки за предотвратяване на контакти между домашни и диви птици, 

съхраняване на фуражите в закрити помещения, изпълнението на приетата програма за 

надзор на болестта инфлуенца при домашни и диви птици в България през 2019-2021 г., 

изпълнение на мерки и забрани, съгласно Заповеди №№11-252/23.01.2020 г. и 11-

493/17.02.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ). 
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/отг. ОДБХ – Търговище, собственици на птицевъдни обекти, кметове по населени 

места, РДГ, СЛРБ, орнитоложки дружества/. 

4. Телефони за подаване на информация:  

– д-р Емил Зафиров – нач. отдел ЗЖ ОДБХ – Търговище – тел. 0882569266; 

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

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

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

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

 

В указания срок членовете на ОЕК, персонално или чрез ръководството на 

представляваната от тях институция/организация, са изразили своя вот по предложеното 

проекторешение по следния начин: 

 Име Длъжност 
Позиция в 

ОЕК 
Гласувал 

1. Митко Стайков  
Областен управител на област 

Търговище 
председател ЗА 

2. д-р Анелия Цонева Директор на ОДБХ – Търговище  
зам.-

председател 
ЗА 

3. Тодорка Танева Главен секретар на ОА – Търговище секретар ЗА 

4. Татяна Тодорова Гл. юрисконсулт в ОА – Търговище член ЗА 

5. д-р Емил Зафиров Н-к отдел ЗЖ в ОДБХ – Търговище член ЗА 

6. д-р Марин Йовов Главен секретар на РЗИ – Търговище  член ЗА 

7. ст. инсп. Йордан Костов  

Н-к на група „Охрана на обществения 

ред, териториална полиция и КОС“ към 

отдел ОП в ОДМВР – Търговище 

член ЗА 

8. Стефан Стефанов 
Гл. експерт в отдел „Контрол на 

околната среда“ при РИОСВ – Шумен 
член ЗА 

9. инж. Любомир Кузов  Гл. експерт в РДГ – Шумен член - 

10. инж. Мустафа Хасанов Гл. инспектор в ОО АА – Търговище член ЗА 

11. ст. инсп. Светла 

Полкова  

ВПД н-к на група „ПК и ПД“ при РДПБЗН 

– Търговище 
член ЗА 

12.  Севда Ерменкова 
Директор на ОД „Земеделие“ – 

Търговище  
член ЗА 

13.  инж. Тервел Стефанов  
Експерт ловностопанска дейност в СИДП 

ДП – Шумен 
член ЗА 

14.  Стойне Стойнев Специалист по лова в СЛРД – Търговище член ЗА 

15.  инж. Надя Тодорова  Зам.-директор на ТП ДГС – Търговище член ЗА 

16.  Сами Мехмедов  
Спец. ловно стопанство при ТП ДГС – 

Омуртаг 
член ЗА 

17.  д-р Георги Георгиев  
Ветеринарен лекар в ТП ДЛС „Черни 

Лом“ – Попово  
член ЗА 

18.  Метин Ахмедов Председател на ЛРД „Хан Омуртаг“ член - 

19.  Румен Рафаилов 
Председател на „ЛРС СОКОЛ - 2001“ – 

Антоново 
член ЗА 

20. д-р Георги Грозданов 
Председател на ОК към БВС – 

Търговище 

член ЗА 

 

Във връзка с това, че писмо изх. №ОКД-04-6-3/02.12.2020 г. на областния управител 

бе изпратено за сведение и до кметовете на общините в област Търговище, до ОПУ – 



 

3 

Търговище и ТД „Национална сигурност“ – Търговище, от общинските администрации в 

Търговище, Попово, Омуртаг, Антоново и Опака също изразяват съгласие с така 

предложеното проекторешение. 

Поради противоепидемичната обстановка в страната, кметът на община Търговище 

уведомява, че заседание на Общинската епизоотична комисия няма да се провежда. Всички 

решения на ОЕК със заповед на кмета ще бъдат сведени до знанието на 

кметовете/кметските наместници по населените места в общината.   

 

В резултат на проведеното неприсъствено гласуване, с 18 гласа “ЗА” Комисията 

прие следното 

РЕШЕНИЕ №1 

1. Да бъде организирано провеждане 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. Осъществяване на засилен надзор при диви птици в сътрудничество с 

орнитоложките дружества, националните ловни сдружения, Държавните горски 

предприятия и Регионалните дирекции по горите. Постоянно извършване на съвместни 

проверки с представители на орнитоложките дружества, ловно-рибарските сдружения 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, СЛРБ, орнитоложки дружества………/. 

3. Засилен контрол и извършване на проверки в стопанствата за отглеждане на 

птици (всички видове) за спазване на мерките за биосигурност (недопускане отглеждане на 

открито на домашни птици, отделно отглеждане на патици и гъски от други домашни птици, 

налагане на мерки за предотвратяване на контакти между домашни и диви птици, 

съхраняване на фуражите в закрити помещения, изпълнението на приетата програма за 

надзор на болестта инфлуенца при домашни и диви птици в България през 2019-2021 г., 

изпълнение на мерки и забрани, съгласно Заповеди №№ 11-252/23.01.2020 г. и 11-

493/17.02.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ). 

/отг. ОДБХ – Търговище, собственици на птицевъдни обекти, кметове по населени 

места, РДГ, СЛРБ, орнитоложки дружества/. 

4. Телефони за подаване на информация:  

– д-р Емил Зафиров – нач. отдел ЗЖ ОДБХ – Търговище – тел. 0882569266; 

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

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

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

– д-р Дилян Генов – оф. вет. лекар общ. Опака – тел. 0882569288. 
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В постъпилите съгласувателни писма са отразени и някои предложения: 

В писмото на директора на СИДП ДП – Шумен са предложени следните допълнения и 

уточнения:  

Към т. 1 от решението – заседанията по възможност да бъдат неприсъствени. 

Към т. 2 от решението – от текста да отпаднат следните думи: в изречение първо 

„засилен“ да бъде заменена с „достатъчен“, а в изречение второ да отпадне „постоянно“, 

като останалата част от текста се запазва.  

Предложенията са продиктувани от необходимостта да се съобразяват ангажиментите 

на наличния състав от държавните горски и ловни стопанства, предвид усложнената 

обстановка с пандемията от коронавирус, както и предстоящата поредица от празнични дни 

в оставащата част от месеца.  

В писмото на РДГ – Шумен е отразено предложение за решение с набелязани мерки 

за изпълнение: Служителите на стопанствата, ловните сдружения и всички ловци на 

територията на обл. Търговище да следят с особено внимание за наличие на болни или 

умрели диви мигриращи или постоянно обитаващи територията на областта птици. При 

намиране на мъртва птица незабавно да се уведоми ОДБХ – Търговище или мъртвата птица 

с помощта на предпазни средства (ръкавици) да бъде сложена в найлонов плик и предадена 

на ОДБХ – Търговище.  

Относно тези предложения, председателят на ОЕК предлага отговорните членове на 

Комисията да изразят становище по тях, в случай, че смятат за необходимо разглеждането 

им на следващо заседание на ОЕК.  

 

 

 

       
                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /П/ 

/МИТКО СТАЙКОВ/ 

 

 

СЕКРЕТАР:       /П/ 

          /ТОДОРКА ТАНЕВА/ 

  

 

 

 

 

 


