
ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ 

ЕПИДЕМИЧНИТЕ И ЕПИЗООТИЧНИТЕ 

СИТУАЦИИ - ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
 

РЕШЕНИЯ 

от 05.02.2007 г. 

 

 

1. Приетите решения от Областна комисия за борба срещу епидемичните и 

епизоотичните ситуации Велико Търново и набелязаните мерки за 

недопускане на заболяването инфлуенца (грип) по птиците към настоящия 

момент остават в сила. 

2. Отглеждането на домашни птици да се осъществява само в затворени 

помещения като се предприемат всички необходими мерки за недопускане на 

контакт между фуража за изхранване на домашните птици и диви птици. 

3. Всички земеделски стопаните отглеждащи птици и животни в личните си 

стопанства да изработят навеси с предпазни мрежи, където да бъдат 

подслонявани домашните животни, съобразени с изискването и възможността 

за дезинфекция. 

4. Задължава селскостопанските производители и тези от частните лични 

стопанства, след приключване на стопанска работа, ежедневно да почистват и 

дезинфекцират използваната от тях техника. 

5. Общинските комисии за борба срещу епидемичните и епизоотичните 

ситуации да извършат проверка относно отглеждането на домашни животни и 

птици в жилищните зони (в градовете) на населените места като за 

констатирани нарушения сигнализират кмета на общината. 

6. Общинските комисии за борба срещу епидемичните и епизоотичните 

ситуации да извършат цялостна проверка относно спазването на набелязаните 

мерки за недопускане на заболяването инфлуенца (грип) по птиците като за 

констатирани нарушения сигнализират кмета на общината. 

7. Напомня на кметовете на общини и кметства да актуализират местата за 

загробване на птици, а там където има изградени и действащи изолатори за 

безстопанствени животни, да изпълняват разпоредбите на Закона за 

ветеринарномедицинската дейност. 

8. Всички констатирани нарушения, както по отношение на отглеждането на 

домашни птици, така и по отношение на нерегламентирани тържища за 

животни да бъдат санкционирани. 

9. Членовете на Областната комисия, представители на държавни структури 

на територията на Област Велико Търново, получили актуална информация 

свързана с заболяването инфлуенца (грип) по птиците незабавно да я 

предоставят на Председателя или Секретаря на Областната комисия. 


