
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Областна администрация 
Търговище 

 

 
ПРОТОКОЛ № 8 от 04.03.2021 г. 

от заседание на Постоянно действащата междуведомствена областна епизоотична 

комисия 

 

Днес, 04.03.2021 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 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 ОЕК. Присъстваха още представители на 

общините на територията на област Търговище. 

След установяване наличието на кворум г-н Панайот Димитров откри заседанието 

на комисията, което се свиква във връзка с усложнената епизоотична обстановка в страната 

по отношение на заболяванията Африканска чума по свинете и високопатогенна Инфлуенца 

по птиците. 

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

6-41/01.03.2021 г.: 

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

заболяванията Африканска чума по свинете и високопатогенна Инфлуенца по птиците. 

Докладва: Представител на Областна дирекция по безопасност на храните – 

Търговище  

2. Приемане на мерки за предотвратяване възникването и разпространението на 

заболяванията Африканска чума по свинете и високопатогенна Инфлуенца по птиците на 

територията на област Търговище.  

Докладва: Председателят на Областната епизоотична комисия в област Търговище 

3. Отчитане изпълнението на мерките за борба със заболяването Инфлуенца по 

птиците на територията на област Търговище. 

Докладват: Членовете на комисията и представителите на общините 

4. Приемане на решение относно регулярността и начина на провеждане на 

заседанията на Областната епизоотична комисия в област Търговище. 

Докладва: Председателят на Областната епизоотична комисия в област Търговище 

5. Разни. 

 

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

заседанието. 
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По т. 1 от дневния ред: 

Г-н Панайот 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 

свинете и високопатогенна Инфлуенца по птиците. Д-р Зафиров информира членовете на 

комисията, че към момента на територията на област Търговище няма констатирани случаи 

на заболяванията. По отношение на болестта Инфлуенца по птиците се регистрират случаи 

при диви птици, като четирите огнища в промишлени предприятия на територията на област 

Плевен вече са овладени. В България положителни случаи на Африканска чума по свинете 

се констатират при диви свинете, като към момента не са регистрирани огнища на болестта 

при домашни свине. 

 

По т. 2 от дневния ред: 

Г-н Панайот Димитров информира, че с писмо изх. № ОКД-04-6-41/01.03.2021 г. 

на областния управител до всички членове на комисията и представителите на общините са 

изпратени за предварително запознаване проекторешения относно мерките, които следва 

да бъдат приложени на територията на област Търговище за предотвратяване възникването 

и разпространението на заболяванията Африканска чума по свинете и високопатогенна 

Инфлуенца по птиците. При липса на допълнителни предложения и коментари по 

проекторешенията, присъстващите единодушно приеха следните мерки, които да бъдат 

приложени на територията на област Търговище: 

1. Свикване на общинските епизоотични комисии на всеки две седмици, на които да 

бъде свеждана информация за актуалната епизоотичната обстановка в страната и 

мерките за предотвратяване проникването и разпространението на заболяването 

Африканска чума по свинете в област Търговище;  

Отговорник: ОДБХ, общински кметове  

2. Утвърждаване на списък на дежурни телефони и служители за приемане на сигнали 

и жалби и извършване на проверки по отношение на болестта Африканска чума по 

свинете;   

Отговорник: ОДБХ   

3. Привеждане на службите в повишена епизоотична готовност; 

Отговорник: ОДБХ, асоциации на свиневъди, Министерство на вътрешните работи, 

директорите на държавните предприятия (ДП) по чл. 163 от Закона за горите и 

техните териториални поделения, НЛРС – „Съюз на ловците и риболовците в 

България“ 

4. Постоянно информиране на кметовете на населените места и лицата, отглеждащи 

свине, за актуалната епизоотична обстановка, риска и начините за разпространение 

на болестта, мерки за биосигурност, които трябва да се спазват в обектите, и 
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задължението им при съмнение за заболяване и/или завишена смъртност незабавно 

да информират съответния официален ветеринарен лекар; 

Отговорник: ОДБХ, асоциации на свиневъди 

5. Проверки на свиневъдните обекти на територията на област Търговище; 

Отговорник: ОДБХ  

6. Извършване на засилен клиничен надзор за АЧС в промишлените свиневъдни обекти, 

обектите тип А, с документиране на резултатите. При всяко съмнение за АЧС да 

бъдат вземани проби, които да се изпращат в НДНИВМИ за изследване; 

Отговорник: ОДБХ, асоциации на свиневъди 

7. Незабавно информиране на ОДБХ при съмнение за наличие на клинични признаци на 

АЧС, завишена заболеваемост и смъртност при домашни и диви свине от страна на 

кметове по населени места; 

Отговорник: Собственици на свиневъдни обекти, ловци, служители на държавни 

лесничейства 

8. Припомняне на членовете на ловни сдружения за начините за разпознаване на 

признаците на заболяването АЧС и други заболявания по дивеча, възможните начини 

за проникване и разпространение на заболяването; 

Отговорник: ОДБХ, членове на ловни сдружения 

9. Засилено наблюдение на популацията на диви свине за наличие на болни и умрели 

животни и незабавно информиране на ОДБХ за наличие на такива;  

Отговорник: РДГ, СЛРБ 

10. Незабавно информиране на официален ветеринарен лекар за всички намерени 

умрели диви свине, промяна на здравния статус, поведението и/или изменение от 

нормалния вид на вътрешните органи при първичната обработка на отстреляните 

диви свине; 

Отговорник: Директорите на държавните предприятия (ДП) по чл. 163 от Закона за 

горите и техните териториални поделения, НЛРС – „Съюз на ловците и риболовците в 

България“ 

11. Предоставяне на проби от диви свине (кръвна проба от всички отстреляни, намерени 

болни и умрели диви прасета и органна проба – двата края на далака, от всички 

отстреляни, намерени болни и умрели диви свине или дълга тръбна кост в случаи на 

загнили трупове), които да бъдат изследвани за чума по свинете;  

Отговорник: Директорите на държавните предприятия (ДП) по чл. 163 от Закона за 

горите и техните териториални поделения;  

12. След първичната обработка на отстреляна дива свиня да се извършва обезвреждане 

чрез загробване на кожи, черва и други странични и отпадни продукти;  

Отговорник: Директорите на държавните предприятия (ДП) по чл. 163 от Закона за 

горите и техните териториални поделения, НЛРС – „Съюз на ловците и риболовците в 

България“, официални ветеринарни лекари 
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13. Проверки на сметищата за битови отпадъци за наличие на ограждане с цел 

недопускане достъпът на животни и хора до тях; 

Отговорник: Кметове по населени места 

14. Проверки на хотели, ресторанти, паркинги, къмпинги за начин на обезвреждане на 

кухненските и хранителни отпадъци, както и опаковките от тях;  

Отговорник: ОДБХ  

15. Стриктно спазване изискванията за събиране и обезвреждане на кланичните 

отпадъци в месодобивните и месопреработвателните предприятия на територията на 

област Търговище;    

Отговорник: ОДБХ  

16. Закупуване на прасета само от регистрирани свиневъдни обекти. Задължително е 

закупуваните животни да бъдат идентифицирани с индивидуални ушни марки в 

обектите на произход и да бъдат придружавани от ветеринарномедицински 

свидетелства за здравословно състояние и произход;  

Отговорник: ОДБХ, асоциации на свиневъди, Министерство на вътрешните работи 

17. Недопускане на нелегална търговия и придвижване на домашни свине. При 

установяване на такава на собствениците на животните ще бъдат съставяни актове 

за установяване на административно нарушение, а животните ще бъдат незабавно 

умъртвявани и унищожавани по начин, гарантиращ унищожаването на вируса на 

Африканската чума по свинете;  

Отговорник: ОДБХ, асоциации на свиневъди, Министерство на вътрешните работи 

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

общинските епизоотични комисии, на които да присъстват представители на всички 

отговорни институции (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 област Търговище; 

Отговорник: Кметове на общини 

19. 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 

държавните 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; 

     Отговорник: ОДБХ, РДГ, СЛРБ, орнитоложки дружества 

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

на територията на област Търговище; 

Отговорник: ОДБХ, орнитоложки дружества 
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21. Забрана за отглеждане на открито на домашни птици от всички видове и категории 

до отмяна на мерките със заповед; 

Отговорник: Собственици на птицевъдни обекти, кметове по населени места 

22. Поддържане на постоянна комуникация с орнитоложки дружества, ловни 

организации и регионалните дирекции по горите за извършване на засилен надзор 

на диви птици;  

     Отговорник: ОДБХ, РДГ, СЛРБ, орнитоложки дружества 

23. 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); 

Отговорник: Собственици на лични стопанства, кметове по населени места, РДГ, 

СЛРБ, орнитоложки дружества  

24. 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;  

Отговорник: ОДБХ 

25. 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); 

Отговорник: ОДБХ, кметове и кметски наместници 

26.  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. 

 

 По т. 3 от Дневния ред  

Г-н Панайот Димитров предостави думата на членовете на комисията и 

представителите на общините да докладват за предприетите действия по изпълнение на 

приетите решения от предходни заседания на Областната епизоотична комисия. Напомни 

относно необходимостта на заседанията на общинските епизоотични комисии да се 

осигурява присъствието на кметовете/кметските наместници на населените места, като 

кметовете по населени места и собствениците на животновъдни обекти да се информират за 
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актуалната епизоотична обстановка и за въведените мерки и забрани при отглеждането на 

животни. Обърна внимание на задължението на общинските администрации да определят 

терени за загробване на животни при евентуално възникване огнища на заболяванията на 

територията на област Търговище.  

 

По т. 4 от Дневния ред  

Г-н Панайот Димитров информира, че в Областна администрация – Търговище е 

постъпило писмо от доц. д-р Янко Иванов – заместник-министър на земеделието, храните и 

горите, относно необходимост от регулярно провеждане на заседания на областните 

епизоотични комисии – минимум два пъти в месеца, а по преценка на председателя и с по-

голяма честота, във връзка с усложнената обстановка в страната по отношение на 

заболяванията Африканска чума по свинете и високопатогенна Инфлуенца по птиците. Във 

връзка с горецитираното писмо г-н Димитров предложи заседанията на Областната 

епизоотична комисия в област Търговище да се провеждат четвъртъците на първа и трета 

седмица на месеца от 10:30 ч. дистанционно чрез онлайн видеоконферентна връзка поради 

продължаващата епидемична обстановка в страната. 

Членовете на комисията единодушно гласуваха „ЗА“ предложеното решение.  

 

По т. 5 от Дневния ред  

Г-н Панайот Димитров предостави думата на членовете на комисията да изкажат 

мнения и да вземат отношение по проблеми от компетентността на ОЕК.  

По отношение координацията на заседанията на комисията, г-н Димитров поиска 

становището на д-р Зафиров по въпроса представители на кои други организации, 

институции, физически и юридически лица е подходящо да се канят за участие в 

заседанията на ОЕК, извън официалните ѝ членове. Д-р Зафиров изказа мнение, че е 

целесъобразно участието на представители на индустриалните свинеферми на територията 

на област Търговище, а при необходимост и на индустриалните птицеферми. 

 

Поради изчерпване на дневния ред и при липса на други 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  


