
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Областна администрация 
Търговище 

 

 
ПРОТОКОЛ № 9 от 18.03.2021 г. 

от заседание на Постоянно действащата междуведомствена областна епизоотична 

комисия 

 

Днес, 18.03.2021 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 във връзка с 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 по отношение на заболяванията 

Африканска чума по свинете и Инфлуенца по птиците. 

Докладва: Представител на Областна дирекция по безопасност на храните – 

Търговище  

2. Отчитане изпълнението на мерките за предотвратяване възникването и 

разпространението на заболяванията Африканска чума по свинете и Инфлуенца по птиците 

на територията на област Търговище. 

Докладват: Членовете на комисията и представителите на общините 

3. 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 Тодорова – представител на ОДБХ – 

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 Тодорова информира членовете на комисията, че към 11 март 2021 г. нови 

положителни резултати за болестта Африканска чума при диви свине са констатирани в 

областите Сливен, Ловеч, Габрово и София – област. Към 16 март 2021 г. нови положителни 

случаи при диви свине са установени в областите Стара Загора, Ловеч, Пловдив и 

Пазарджик. Не са регистрирани огнища на болестта при домашни свине. 

По отношение на болестта Инфлуенца по птиците през последната седмица в 

България не са регистрирани нови случаи на заболяването. 

Д-р Тодорова докладва, че на територията на област Търговище няма констатирани 

случаи на Африканска чума по свинете и Инфлуенца по птиците.  

 

По т. 2 от Дневния ред  

Г-н Димитров предостави думата на членовете на комисията да докладват относно 

предприети действия по изпълнение на решенията от предходното заседание на Областната 

епизоотична комисия. Обърна се с въпрос към д-р Тодорова за изясняване на 

непосредствената заплаха, която представляват двете заболявания за територията на 

областта. Д-р Тодорова поясни, че към настоящия момент в област Търговище няма 

непосредствената заплаха от заболяванията Африканска чума по свинете и Инфлуенца по 

птиците. Въпреки това ситуацията налага провеждането на заседания на Областната 

епизоотична комисия в превантивна форма. 

 

По т. 3 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  – заместник областен управител, закри 

заседанието на комисията. 

       

      

 

 

ЗА  ПРЕДСЕДАТЕЛ:       /П/    

ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ 

съгласно Заповед № 82/04.03.2021 г. 

 

 

СЕКРЕТАР:         /П/ 

        ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  


