
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Областна администрация 
Търговище 

 

 
ПРОТОКОЛ 

№ 7 от 09.02.2021 г. 

 

Днес, 09.02.2021 г., от 10:30 часа се проведе заседание на Областната епизоотична 

комисия (ОЕК) 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 Митко Стайков – областен управител на област 

Търговище и председател на Областната епизоотична комисия, и представители на 

отговорните институции, определени със Заповед № 4/05.01.2021 г. за утвърждаване 

състава на ОЕК. Присъстваха още представители на общините на територията на област 

Търговище. 

 

Г-н Митко Стайков откри заседанието на комисията, което се свиква във връзка с 

усложнената епизоотична обстановка по отношение на болестта Инфлуенца по птиците.  

Подложи на гласуване следния дневен ред, изпратен с писмо-покана изх. № ОКД-04-

6-38/08.02.2021 г.: 

1. Запознаване с епизоотичната обстановка в страната по отношение на 

заболяването Инфлуенца по птиците. 

2. Определяне на места за загробване на умрели и евтаназирани птици при 

евентуално възникване на огнище на територията на област Търговище.  

3. Разни. 

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

заседанието. 

 

По т. 1 от дневния ред: 

Г-н Митко Стайков 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 заболяването Инфлуенца по 

птиците. 

Д-р Зафиров информира членовете на комисията за установени две огнища на 

болестта Инфлуенца по птиците, локализирани на територията на област Плевен. За 

недопускане разпространението на заболяването на територията на област Търговище, д-р 

Зафиров подчерта необходимостта от ограничаване свободното движение на домашните 

птици, като същите следва да се отглеждат на закрито, съгласно действаща и към момента 
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заповед. Обърна внимание на необходимостта от съхраняване на фуражите в закрити 

помещения. 

По т. 2 от дневния ред: 

Г-н Митко Стайков даде думата на д-р Зафиров да информира за необходимостта от 

определяне на места за загробване на умрели и евтаназирани птици при евентуално 

възникване на огнище на територията на област Търговище.    

Д-р Зафиров осведоми членовете на комисията, че към всяка община трябва да има 

постоянно действаща комисия, включваща представител на общината, ОДБХ, Басейнова 

дирекция, РИОСВ и РЗИ, която да определя терени за загробване на умрели и евтаназирани 

животни. Представителите на общините Опака и Антоново уведомиха за наличието на 

одобрени и съгласувани терени. Във връзка с изказани становища, че общините Търговище 

и Попово нямат одобрени терени, д-р Зафиров уточни, че наличните терени, определени за 

случаи на Африканска чума по свинете, могат да се използват при необходимост и във 

връзка с евентуално възникване на заболяването Инфлуенца по птиците.     

 

По т. 3 от Дневния ред  

Г-н Митко Стайков предостави думата на членовете на комисията да изкажат мнения 

и да вземат отношение по проблеми от компетентността на ОЕК.  Поради липсата на 

желаещи за изказвания, г-н Митко Стайков пристъпи към представяне проекторешенията 

на ОЕК за предпазване от високопатогенна Инфлуенца по птиците: 

1. Да бъде организирано в максимално спешен порядък свикване на заседания на 

Общинските епизоотични комисии, на които да присъстват представители на всички 

отговорни институции (представители на ОДБХ, РИОСВ, Басейнова дирекция, кметове 

на общини и други), с цел определяне на места за загробване на умрели и 

евтаназирани птици при евентуално възникване на огнище на територията на обл. 

Търговище /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-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 /отг. ОДБХ, РДГ, СЛРБ, орнитоложки 

дружества……./; 

3. Забрана за провеждане на изложби и други събирания на домашни или други птици 

на територията на обл. Търговище /отг. ОДБХ, орнитоложки дружества……./; 

4. Забрана за отглеждане на открито на домашни птици от всички видове и категории 

до отмяна на мерките със заповед /отг. собственици на птицевъдни обекти, кметове 

по населени места/; 
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5. Поддържане на постоянна комуникация с орнитоложки дружества, ловни 

организации и Регионалните дирекции по горите за извършване на засилен надзор на 

диви птици /отг. ОДБХ, РДГ, СЛРБ, орнитоложки дружества……./; 

6. Извършване на проверки в личните стопанства за отглеждане на птици за въведените 

мерки (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)  /отг. собственици на лични стопанства, кметове по населени места, РДГ, 

СЛРБ, орнитоложки дружества/; 

7. Извършване на проверки на изпълнението на приетата програма за надзор на 

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

и изпълнението на Заповед № РД 11-2204/30.10.2018 г., изменена и допълнена със 

Заповед № РД 11-2266/09.11.2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ /отг. 

ОДБХ/; 

8. Провеждане на информационни кампании за собствениците на домашни птици, 

ловците, ветеринарномедицинските специалисти (спазване на мерките за 

биосигурност, незабавно уведомяване на ветеринарен лекар или кмета при 

отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена 

смъртност) /отг. ОДБХ, кметове и кметски наместници/; 

9. 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. 

 

Предвид липсата на възражения по тях, проекторешенията се считат за приети от 

членовете на комисията. 

При липса на други предложения и въпроси за разглеждане и обсъждане, г-н Митко 

Стайков – областен управител и председател на ОЕК, закри заседанието на комисията. 

       

      

       ПРЕДСЕДАТЕЛ:             /П/  

/МИТКО СТАЙКОВ/  

 

 

СЕКРЕТАР:             /П/ 

          /ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/ 

  


